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CHP referandumda neden hayır oyu vereceklerini muhtarlara anlattı.

HiUtW ottiııla anayasa Misntf MI
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

CHP sahaya indi..
I16 Nisan Anayasa değişikliği halk oylaması için 

"m sayımı devam ediyor.
S Siyasi partiler bu nedenle, “EVET’ve “HAYIR” 

ian için seçmeni ikna turtan başladı.
% CHP’lilerdünSyrusHotel’de, sabah kahvaltı 

ıda muhtarlarla biraraya geldi.
I Toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve 
iursamilletvekiliProf. Dr. Lale Karabıyık, İl Başkanı 
adi Özdemirve İlçe Başkanı Mehmet UğurSertas 

bn CHP’nin 16 Nisan da Anayasa değişikliğine 
eden “HAYIR” diyeceğini anlattılar. Devamı 4’de

Cumhuriyet Halk Partisi İlçe 
örgütü 16 Nisan günü yapılacak 
olan Anayasa değişikliği Halk oyla 
ması için neden ‘HAYIR’ oyu kulla 
nacaklarını muhtarlara anlattı. 
CHP Genel Başkan Yardımcısı 
Prof. Dr. Lale Karabıyık, OH AL 
ortamında anayasa değişikliği ol 
maz. Anayasal zemin oluşmamış 
tır. Buna dur demek bizim elimiz 
de. Biz, referandumda Hayır oyu 
vererek Cumhuriyete sahip çıkaca 
ğız." dedi. Haberi sayfa 2’de

Vergi Haftası 
ziyaretleri

başladı

7 Şubat 5 Mart tarihleri 
arasında kutlanacak olan 
ve bu yıl 28.si düzenlenen 
etkinlikler kapsamında, 
Gemlik Vergi Dairesi Mü 
dürü Serdar Çıta, Vergi 
Haftası ziyaretlerine Bele 
diye Başkanı Refik Yılmaz 
ile başladı. Syf 4’de

S&eniiden yellen HezzetHeı...
Cumhur GÖRÜCÜ BALIK y 
05324074324 ÇORBASI lt
cumhurbalık HANISI+SALATAtSU+EKMEK10t

CUMHUR BALIK EVİ 0532407CM
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CHP referandumda neden hayır oyu vereceklerini muhtarlara anlattı.
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Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe örgütü 
16 Nisan günü 
yapılacak olan 
Anayasa değişikliği 
Halk oylaması için 
neden ‘HAYIR’ oyu 
kullanacaklarını 
muhtarlara anlattı. 
Dün saat 10.oo da 
Syrus Otel’de 
muhtarlara verilen 
kahvaltılı toplantıya, 
CHP Bursa Milletve 
kili ve Genel Başkan 
Yardımcısı Prof. 
Dr. Lale Karabıyık, 
Bursa İl Başkanı 
Sadi Özdemir, CHP 
Gemlik İlçe Başkanı 
Mehmet Uğur 
Sertaslan, CHP ilçe 
yöneticileri, Gemlikli 
muhtarlar katıldı. 
Kahvaltıdan sonra 
söz alan CHP İlçe 
Başkanı Mehmet 
Uğur Sertaslan, 
“İktidarın yapama 
dığı ne oldu da 
Türkiye’nin bunca 
derdi arasında 
ülkeyi referanduma 
götürüyorlar.’’ 
dedi.
Sertaslan, bu saat
ten sonra neden 
ülkeyi referanduma 
götürdüklerinin 
sorulmasının anlamı 
nının da kalmadı 
ğına dikkat çekerek, 
“Artık sandık mil
letin önüne kondu. 
Bundan sonra gele 
ceğimizi oylayaca 
giz. Sandığa giderek 
rejim değişikliğine 
evet veya hayır 
diyeceğiz. Sizler 
mahallenizin en 
önemli kişilerisiniz. 
Siyasi bir kimliğiniz 
yok. Sandıkta 
“Evet” diyenlere de, 
“Hayır” diyenlere 
boynumuz kıldan 
ince. Kararları ne 
olursa olsun, seçme 
ne bize gösterdiği 
sevginin saygının 
karşılığı olarak

kendisinin gelece 
ğini, torununun 
geleceğine saygımız 
sonsuzdur. Evet de 
desek, Hayır da 
desek geleceğimizi 
etkileyecektir.
Bu torunlarımıza 
bırakacağımız en 
önemli mirastır.” 
dedi.
İyi getirse de kötü 
getirse de hayata 
geçmiş birşey ola
cak olan Anayasa 
nın 18 maddesini 
okuyanların anlama 
yşcağına dikkat 
Çeken Sertaslan, 
140 yıllık geleneği 
bir kişiyi verilmek 
istendiğini be
lirterek, Atatürk’e 
bile verilmeyen bu 
yetkiyi, bir kişiye 
veremeyiz" dedi. 
Sertaslan, 16 
maddelik Anayasa 
değişikliğinde 
nelerin yaşanaca 

ğını bir oı'r anlattı. 
Daha sonra söz alan 
CHP İl Başkanı Şadi 
Özdemir, yapılacak 
referandum ile bir 
rejim değişikliğine 
gidilmek istendiğine 
dikkat çekerek, 
mevcut sistemde 
yasama yürütme ve 
yargının birbirinden 
bağımsız olarak 
çalıştığını, ancak 
Anayasa değişikliği 
nin evet oylarıyla 
değiştirilmesi 
halinde Cumhur 
başkanına yani 
başkana büyük 
yetkiler verileceği 
ne ve kurumlar 
arasında bağımsız 
lığın kalmayacağına 
dikkat çekti.
KHK ile bugün 
herkesin malına el 
konduğuna, işten 
atıldığına, istedik
lerini hapse ata
bildiklerine dikkat 

çekerek, ‘‘Daha 
bugün bir yabancı 
gazetenin Türkiye 
temsilcisi tutuklan 
dı. Haklarında 397 
yıl hapis cezası iste
nen İzmir Belediye 
Başkanı ve tüm 
sanıklar berat ettiler. 
Bu anayasa değişik 
liği yetkinin halktan 
alınarak bir kişiye 
verilmesidir.
Hiç kimse Cumhu
run hakkını bir kişi 
ye vermemeli.
Halkın seçtiği tek 
kişi sizlersiniz. 
Muhtarlara seçilme 
yaşı 25 olarak sınır 
getirmişler. Mil
letvekili ve bakan 
seçimleri ne de 18 
yaş sınırı getiriliyor. 
Bu sistem sakat, 
sizin aklınızla, bizim 
aklımızla dalga 
geçiyorlar. Aklı 
başında hiçbir 
kimse bu değişiklik 

leri İstemez. ” dedi. 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdo 
ğan’ın 7 yaverinden 
5’nin Fetöcü 
çıktığını hatırlatan 
Özdemir, kaç 
milletvekilinin 
Fetöcü olduğunun 
bilinmediğini be
lirterek "Her yerde 
fetöcü var ama 
siyasetteki fetöcüler 
bilinmiyor” dedi. 
Özdemir, değişik 
İlklerle ilgili 
açıklamalar da yaptı.

REJİMİ 
DEĞİŞTİRİYORLAR

Daha sonra söz alan 
CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Profb.Dr. 
Lale Karabıyık, 
hayatında 2 kez 
siyaseti bir kenara 
bıraktığına dikkat 
çekerek, “Bunlardan 
birinin Kahraman 
maraş ’ta çocuklara 
tecavüz olayını in
celerken, şimdi de 
bir anne bir kadın 
olarak neden hayır 
diyeceğimizi anlat
mak için siyaseti bir 
kenara bırakıyorum. 
TBMM’nde anayasa 
değişiklikleri görüşü 
türken, değişiklik 
maddelerini sürekli 
kamuoyundan 
kaçırdılar. Gelsinler 
TV de bu konuda 
tartışalım dedik 
gelmiyorlar. Bu 
değişikliklerle bir 
kişiye büyük yetkiler 
veriliyor. AKP ye oy 
veren vatandaşlarla 
yaptığımız görüşme 
terde halk seçimler 
yapılsa yine AKP ye 
oy vereceklerini 
ama bu değişiklik 
lere Hayır diyecek
lerini söylediler.
Bu değişikliklerde 
meclisin yetkisi bir 
kişiye verilecek, 
bütçeyi kullanması 

ve yapması bir 
kişinin yetkisinde 
olacak. Sizler 
kanaat önderleri 
siniz. Halkın seçtiği 
kişilersiniz.
Bu değişiklikler 
Türkiye’nin gelece 
ğini ve sistemini 
değiştirecektir. 
Bizler, geleceğimiz 
için Hayır diyoruz 
Çocuklarımızın 
geleceği için Hayır 
diyoruz. Eğer, 
değişiklikler gerçek 
leş irse, onlar bize 
neden bizim gelece 
ğimizi kararttınız 
diyecekler. Bu bir 
anayasa değişikliği 
değildir, onlar 
başkanlık rejimini 
getirmek istiyorlar 
Onların istediği 
sistem geri kalmış 
ülkelerde var.
Eğer, samimi 
olsalardı ülkenin 
bu halinde referan
duma gitmezlerdi. 
Önce terörü, 
sonra ekonomiyi 
düzeltirlerdi.
Bugün Türkiye'de* 
vatandaşa yapılan 
ankette, halkın 
yüzde 61 i kendim 
güvende hissetmı 
yorum diyor. 
OH AL ortamında 
anayasa değ i 
ş ikİiği olmaz.
Anayasal zemin 
oluşmamıştır. Buna 
dur demek bizim 
elimizde.
Biz, referandumda 
Hayır oyu vererek 
Cumhuriyete 
sahip çıkacağız. 
Mustafa Kemal 
Atatürk e meclisin 
vermediği yetkileri 
bir başkasına 
vermeyeceğiz. 
Cumhuriyeti bir 
kenara koyup, 
yeni bir rejime 
hayır geleceğimiz 
için hayır diyoruz.” 
dedi
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Bursa Onun Banışında Türkiye Lideti oldu
Türkiye’nin en fazla
organ bağısı alan 
hastanesi de, en 
fazla kadavradan 
nakil yapan has
tanesi de Bursa böl
gesinde. Şampiyon 
organ koordinatör
leri de bu bölgeden 
çıkıyor. En yakın 
rakibi İzmir böl
gesinden iki kat 
daha fazla kadavra

donör (organ 
bağışçısı) çıkaran 
Bursa bölgesinin 
bu başarısının 
sırlarını yerinde 
araştırdık. 2009 
yılında 1 milyon 
kişide 1.8 kadavra 
donörün çıkarıldığı 
bölgede atılan 
hangi adımlar bu 
oranı 7 yılda, 1 mi
lyon kişide 22'ye

çıkarmıştı? 
Bursa Sağlık İl 
Müdürü Dr. Özcan 
Akan'ın verdiği bil
giye göre önce hem 
sağlık teşkilatı hem 
de vatandaşı bil
inçlendirme yoluna 
gidildi. Dini yönden 
tereddütü olanlar 
için 2012'de Diyanet 
İşleri Başkanh 
ğı'ndan fetva is-

tendi, din görevlileri 
eğitime alındı. 
Camilerde, hutbel
erde organ naklinin 
dinen hiçbir sakın 
casının bulunma 
dığı anlatıldı. 
Sendikalar, 
hemşehrilik dernek
leri, siyasi partilerin 
gençlik ve kadın 
kollarına varıncaya 
kadar tüm sivil

toplum kuruluşları 
ziyaret edildi ve 
destek istendi. 
Afişler, broşürler, 
filmlerle organ nakli 
anlatıldı.
EN YAKIN RAKİBİNİ 
İKİYE KATLADI 
Bilinçlendirme 
çalışmaları sür
erken sağlık per
soneli de eğitildi.
Yoğun bakımlarda

görevli doktor, 
hemşire, 112 
çalışanları eğitim 
den geçti. Sağlık 
hizmeti veren birim
lerin yöneticileri 
organ naklinin ekip 
işi olduğuna ikna 
edildi. Organ 
alınması, taşınması, 
nakliyle ilgili orga
nizasyonlar ye
nilendi

II

Bursa'da narkotik 
ekipleri zehir 
tacirlerine göz 
açtırmıyor.
Emniyet ekipleri bir 
hafta içinde 44 ayn 
operasyon yaptı. 
69 şüpheli şahıs 
hakkında işlem 
yapılırken, 20 kişi 
uyuşturucu ticareti 
yapmak suçundan 
adliye sevk edildi. 
İ 3 kişi tutuklandı. 
4 bin 546 gram

esrar, 89 gram bon- 
zai, 2 bin 90 gram 
metantetamın, 1616 
adet extacy hap, 4

adet ruhsatsız 
tabanca ve 1 adet 
av tutegı ele 
geçirildi.

MERMER TEZGAH
USTASI

EFENDIOGLU 
MERMER SAN. TİC. A.Ş 

BÜNYESİNDE 
ÇALIŞMAK ÜZERE 

MERMER TEZGAH VE
ZIMPARA İŞÇİLİĞİNDE 

TECRÜBELİ
ELEMAN ALINACAKTIR
Başvuruların şirketimize şahsen 

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

Tel: 0 224 586 00 05
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Sivas merkezli 18 
ildeki Fetullahçı 
Terör Örgütü/Para- 
lel Devlet Yapılan 
ması (FETÖ/PDY) 
soruşturması 
kapsamında 
meslekten ihraç 
edilen bir emniyet 
personeli daha 
tutuklandı.
Sivas Cumhuriyet 
Başsavcılığınca 
yürütüfen 
soruşturma 
çerçevesinde, 
FETÖ'nün emniyet 
yapılanmasına 
yönelik operasyon 
da gözaltına alınan 
4 zanlının Kaçakçı 
lık ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğün 
deki işlemleri 
tamamlandı.
Adi iyeye sevk 
edilen şüpheliler

den V.İ. mahke
mece tutuklandı, 
M.K, M.Y. ve N.S. 
adli kontrol şartıyla 
serbest bırakıldı. 
Gözaltındaki 9 
şüphelinin em
niyetteki işlemleri 
ve firari 9 zanlının 
yakalanması için 
çalışmalar sürüyor. 
Sivas merkezli 
Ankara, İstanbul, 
Kırşehir, Aydın, Kü
tahya, Kayseri, 
Konya, Samsun, 
Kahramanmaraş, 
Erzincan, İsparta, 
Kırıkkale, Yozgat,

Bursa, Muğla, 
Amasya ve Tokat'ta 
başlatılan soruştur 
ma kapsamında 
Sivas Emniyet 
Müdürlüğü ve Polis 
Meslek Yüksekoku
lunda görevliyken 
kanun hükmünde 
kararname ile 
meslekten ihraç 
edilen, örgütün 
şifreli haberleşme 
programı "By- 
Lock"u kullandık 
lan iddiasıyla 108 
şüpheli hakkında 
gözaltı kararı 
verilmişti.

gMHŞtMİ
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde otomo
bilin çarptığı bisik
letli yaşlı adam 
olay yerinde 
hayatını kaybetti. 
Kaza anını kamer
alar saniye saniye 
kaydetti.
Ahmet Türkel 
Çevre Yolu üzerin 
den İtfaiye istika 
metine seyir halin 
de olan 25 yaşın 
daki Şahin Üzeyir 
yönetimindeki 16 
YF 828 plakalı özel 
otomobil, Kemal 
paşa Mahallesi 
çevre yolu yanında 
ki tarlasına bisikleti 
ile geç

meye çalışan 77 
yaşındaki Osman 
Elmas yönetimin
deki bisiklete 
çarptı. 
Çarpışmanın etkisi 
ile kontrolden 
çıkan otomobil 100 
metre sonra ancak 
durabildi 
Otomobilin çarpıp 
havaya fırlattığı

Elmas olay yerinde 
hayatını kaybetti. 
112 ekibi olay 
yerine gelip yaşlı 
adamın hayatını 
kaybettiğini be
lirledi. Otomobilin
den inip çarptığı 
yaşlı adamın 
başına gelen genç 
sürücü gözyaşları 
na boğuldu.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

CHP sahaya indi...
Kahvaltılı Anayasa değişikliği top 

lantısına muhtarlarımız tam kadro katıldılar.
Dikkatimi çeken, toplantıyı açan ev 

sahibi CHP İlçe Başkanı Mehmet Uğur Sert 
aslan ve diğer konuşmacılar, CHP’nin 
neden referandumda HAYIR diyeceğini 
anlatırken, muhtarlar konuşmacıları çok 
dikkatli dinlemeleri oldu.

Yani toplantıya ‘laf olsun’ diye gel 
memişlerdi.

Anayasa değişikliğinin neler getirece 
ğini muhalefetin ağzından dinleyerek, 
kafalarındaki ikircikliği gidereceklerini 
sanıyorum.

Çünkü, CHP Anayasada yapılacak 
değişiklik maddeleri ile nelerin olacağını 
aniaiiyor.

Oysa değişikliği savunan AKP ve MHP 
ise konunun özüne hiç inmiyorlar.

MHP yine bu referandumda AKP’nin 
kuyruğuna takılmış durumda.

Güçlendirilmiş Başkanlık sisteminin ne 
getireceğini söylemiyorlar.

Ama tabanları öyle konuşmuyor.
Kiminle konuşmuşsam, Evet’e tepkililer.
Konuşmacılar Sertaslan, Özdemir ve 

Karabıyık anayasanın değiştirilmesinin bir 
rejim değişikliği olacağını, kurtuluş savaşı 
sırasında meclisin Mustafa Kemal’e verme 
diği yetkinin değişiklik ile bir kişiye veril 
mek istendiğini söylüyorlar.

Bu kişinin meclis tarafından denetlene 
meyeceğini, KHK ile devleti yönetebilece 
ğini, Anayasa Mahkemesinin 15 üyesinden 
12’sinin atayacağı için Anayasa Mahkeme 
sinin Cumhurbaşkanı veya başkanı yargıla

HeimeiGöımCenıliiDeBiztilikToBlılıâııgesenıiııeıieiıılBştG
Uludağ Üniversitesi
Gemlik Denizcilik 
Topluluğu Kariyer 
Limanı Seminerleri 
ne Dış Ticarette 
Gümrük İşlemleri 
Semineri ile 
devam ediyor. 
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Asım Kocabı 
yık Meslek Yüksek 
okulu Seminer Sa- 
lonu’nda yapılan 
seminer Gemlik 
Lions Derneğinden 
Deniz Yılmaz Zsob 
rak desteği ile Mız 
rak Gümrükleme 
sahibi Gümrük 
Müşaviri Mehmet 
Görai'ın katılımı ile 
düzenlendi.
Zsobrak, Gemlik 
Asım Kocabıyık 
MYO öğrencilerinin 
en iyi şekilde eğitim 
almaları ve sektör 
hakkında tecrübeli

Şehitlik yenileniyor
Gemlik Belediyesi 
Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü ekipleri 
Belediye Mezarlı 
ğında bulunan 
Şehitliği baştan 
aşağıya yeniliyor. 
18 Mart Çanakkale 
Şehitlerini Anma 
günü öncesinde 
şehitlik ve çevresin 
de güzelleştirme 
çalışmaları yapan 
ekipler, çiçek ve ot

yamayacağını,HSYK un da aynı durumda 
birer atanmış memurlar olacağını belirti 
yorlar.

Muhtarların seçilmesi için 25 yaş sınırı 
getirilirken, milletvekili ve bakan olmak için 
18 yaş sınırının getirilmesinin ise haksızlık 
olduğunu söylediler.

Muhtarlar konuşanları can kulağı ile din
lediler.

Vergi Haftası ziyaretleri başladı

Kafalarının içinden ne geçiyor bilinmez. 
Ancak, biliyoruz ki bazı muhtarlar kararını 
çoktan kafasındaki partiye göre vermiş du
rumda.

Cumhurbaşkanı neden her ay muhtarları 
Ankara’ya davet ediyor?

Bugünler için.
Ankara’ya bedava gidiyorlar, Saray’da 

ağırlanıp, başkanın elini sıkıyorlar, o konu 
şuyor, muhtarlar dinliyor. Yemeklerini 
yiyip, fotoğraf çektirip geliyorlar.

Az şey mi?
Halkın seçtiği muhtarlar, bunlara kanar 

mı bilmem, akılları ve izanları varsa doğru 
olanı ve çocuklarının geleceğini 
düşünürler.

Vergi Haftası, kutla
malar, ziyaretler ve 
Bilinçlendirme 
toplantılarıyla 
başladı.
27 Şubat 5 Mart 
tarihleri arasında 
kutlanacak olan ve 
bu yıl 28.si düzenle
nen etkinlikler 
kapsamında Beledi 
ye Başkanı Refik 
Yılmaz'ı makamında 
ziyaret eden Gemlik 
Vergi Dairesi 
Müdürü Serdar Çıta, 
Başkan Yılmaz'a 
çiçek takdim edip, 
rozet taktı.
Vergi Dairesi Müdür 
yardımcısı Alaattin 
Altuntaş, memuresi 
Olcay Yumak Keleş 
ve memuru Abdul
lah Bozkurt’un da 
katıldığı ziyarette 
konuşan Gemlik

kişilerden tecrübe 
lerini öğrenmeleri 
ve staj yeri bulma 
konusunda Gemlik 
Lions olarak her 
zaman öğrencilere 
destek vereceklerini 
belirterek, Mehmet 
Göral'a destekleri 
için teşekkür etti." 
Göral, öğrencilere 
eğitim hayatı, iş 
tecrübeleri, Gümrük 
sektörünün önem
ini, avantajını ve 
dezavantajlarını, iş 
imkânlarını, Gümrük 
sektörü ve kendi 
yaşamış olduğu

bakımının yanı sıra kabuğu peyzaj 
forza taşı ve ağaç çalışmalarını

Vergi Dairesi 
Müdürü Serdar 
Çıta, hafta boyunca 
ziyaretlerin yanı 
sıra, özellikle 
okullara yönelik, 
bilinçlendirme ve 
bilgilendirme toplan 
tılarını devam ettire
ceklerini söyledi. 
Verginin vatandaşlık 
görevi olduğunu 

tecrübeleri, nasıl 
müşavir olunacağı, 
Gümrük Müşavirle 
rinin ne iş yaptığı 
hakkında bilgiler 
verdi. Ardından 
öğrenciler tarafın 
dan sorulan sorulan 
yanıtladı.
Seminer, Gemlik 
Denizcilik Toplu . 
luğu Danışmanı Öğr. 
Gör. E. Murat Ta 
car'ın açılış konuş 
ması ile başladı. 
Seminere; Oğr. Gör. 
İbrahim Sapmaz, 
Öğr.Gör.Yusuf 
Sarıkaya, Gemlik 

anlatan Serdar Çıta, 
devlet bütçesinin 
yüzde 85'inin 
vergiden oluştu 
ğunu açıkladı. 
Kutsal görevle 
ilgili okullarda 
toplantılara devam 
edeceklerini vurgu
layan Serdar Çıta, 
hafta boyunca 
ziyaret, bilgilendir 

Asım Kocabıyık 
MYO .Deniz ve Li 
man İşletmeciliği 
Programı öğrencile 
ri ve Dış Ticaret 
Programı 
öğrencileri katıldı. 
Gemlik Denizcilik 
Topluluğu Başkanı 
Zeki Şimşek öğren 
çilerden gelecek 
öneriler ile sosyal, 
kültürel ve bilimsel 
bir çok etkinlik yapa 
caklannı konuyla il
gili Gemlik halkın 
dan ve sektörden 
destek bekledik
lerini dile getirdi.

başlattılar. Gemlik 
Belediyesi Park ve 
Bahçeler Müdürü 
Cemalettin Uysal, 
şehitliğe yönelik 
bakımların devam 
ettiğini belirtti. 
Uysal, 
“Şehitlerimize 
yakışır bir şehitlik 
için ne gerekiyorsa 
onu yapmayı 
sürdüreceğiz’’ 
dedi.

me ve bilinçlendir 
me toplantılarının 
aralıksız devam 
edeceğini sözlerine 
ekledi. Serdar 
Çıta ve Vergi 
Dairesi personeline 
anlamlı haftalarının 
kutlu olması 
dileğinde bulunan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
verginin kutsallığı 
konusunda artan 
bilinçlenmeden 
duyduğu mutluluğu 
dile getirdi. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Gemlik 
Belediyesi olarak . 
sosyal belediyecilik 
çerçevesinde Vergi 
Dairesi Müdürlü 
ğüne her türlü 
katkıyı sunmayı 
sürdüreceklerini 
sözlerine ekledi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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fllymııia sporcularından 8 aliın 2 bronz madalya
Kendi bünyesinde 
kendisini sürekli 
yenileyerek ilerle 
yen Olympia Spor 
Merkezi bir ilke 
daha imzasını attı
Gemlik’te ilk defa 
dövüş sporlarında 
Kick boks ve Muay 
tai alanında eğitim 
vererek, sporcu 
yetiştiren Olympia 
Spor Merkezi, 
Muay tai İl Teşvik 
müsabakalarından 
başarıyla döndü. 
Geçtiğimiz pazar 
günü Bursa’da 
yapılan Muay tai İl 
Teşvik Müsabaka 
larına Gemlik’ten 
10 sporcusuyla 
katılarak, müsa 
bakada adından 
söz ettirdi. 
Müsabakadan 8 
altın ve 2 bronz 
madalyayla 
Gemlik’e dönen 
Olympia Spor 
Merkezi sporcuları, 
madalyalarını 
Gemliklilere 
armağan etti.
Bu başarılarının ilk 
olduğunu ve Mart 
ayında da kick 
boks alanında

müsabakaları oldu 
ğunu, karşılaşma 
lara Gemlik’i tem- 
silen katılacaklarını 
söyleyen Olympia 
Spor Merkezi 
yöneticisi Selçuk 
Acar, amaçlarının 
Türkiye ve 
Dünya şampiyonu 
dövüşçüler yetiştir 
mek olduğunu, 
yapılacak olan 

diğer müsabakalar 
da Gemlik’i en iyi 
şekilde temsil ede
ceklerini söyledi. 
Acar, bu konuda 
ciddi emek 
veren Kick Boks 
Hocası Murat 
Günhan Hocaya 
ve müsabakalarda 
teknik ve taktik
leriyle sporcuların 
yanında olan

Ahmet Çınar ve 
İsmail Çan’a 
teşekkür etti. 
Acar, Olympia 
Spor Merkezi’nin 
kaliteli, modern 
ve hijyen bir 
ortamda eğitim 
vermeye devam 
ettiğini, kadınlara 
ücretsiz kick 
bokstan, platese 
ve genel olarak 

üyelerine ücretsiz 
fitness kolaylıkları 
sağladıklarını 
belirterek, tüm 
Gemlik halkını 
sağlıklı bir yaşam 
için spor yapmaya 
davet etti..
Muay tai İl Teşvik 
müsabakalarında 
birinci olarak 
altın madalya 
alan sporcuların 

isimleri ise şöyle: 
Arda Günhan, 
Efe Ataş, Berfin 
Acar, Yılmaz Güner, 
Muhammet Çelikel, 
Orhan Sarıca, Elif 
İlhan, Ayçan Işık

Üçüncü olan 
bronz madalya 
alan sporcular: 
Ahmet Çakmak, 
Berkecan Özdemir.

GEMLİKSPOR: 84 BAĞLAR RELEDİYESP.: 47
Gemlikspor Basket
bol A Takımı EBBL 
Eleme turundaki F 
Grubunda oynadığı 
3. hafta karşılaşma 
sında deplasmanda 
Diyarbakır Bağlar 
Belediyespor'u 
rahat bir oyun ile 
yenerek gurubun
daki rakiplerine 
gözdağı verdi. 
Takımın tek pivotu 
Adnan Sevda'nın 
ayak bileğindeki 
kırık nedeniyle 
deplasman maçına 
eksik giden temsil
cimizin güzel oyunu 
ve etkili savunması 
göz doldurdu. Maça 
Kaptan Olcay, Enes, 
Gökhan, Samet ve 
Cem beşiyle başla 
yan takımımız ilk 
periyotta hem 
savunmada hem de 
hücumda çok etkili 
oldu ve periyodu 8 - 
26 önde tamamladı. 
İkinci periyotta 
maçın temposu 
düşmedi ve etkili 
hücumlar bulan tem 
silcimiz devre ara 
sına 20 - 47 önce 
girdi. Üçüncü peri

yotta genç oyuncu 
Farına şans veren 
Gemlikspor aradaki 
farkı koruyarak 37 - 
64 skor buldu. Final 
periyotunda da 
üstünlüğü elinde 
bulunduran Gemlik
spor maçı da farklı 
kazanarak grubun
daki ikinciliğini per 
çinledi. Altı grupta 
toplam 36 takımın 
bulunduğu eleme 
gruplarındaki takım 
lar içerisinde üçün 
cü hafta oynanan 
maçlar sonrasında 
en iyi savunma ya 
pan ve en az sayı 
yiyen 2.takım ünva 
mm elinde bulun
duran temsilcimiz 

yaptığı etkili savun 
ma ile lige damga 
sim vurdu. Bu hafta 
4 Mart Cumartesi 
günü saat 17,00 de 
Gemlik Spor Salo
nunda Başkent 
Karşıyaka Spor 
Kulübünü misafir 
edecek Gemlikspor 
Basketbol Takımı, 
hazırlıklarına ara 
vermeden devam 
ediyor. Basketbol 
Şube Sorumlusu 
İbrahim Tokgöz, 
"Maça iyi başladık 
ve iyi bitirdik. Gali
biyetin yanı sıra 
sakatlanmadan bir 
haftayı geride bırak 
tığımıza memnu 
num. Takımımıza 

yeni gelen oyuncu 
larımız çok iyi uyum 
sağladı aile ortamı 
mızdaki motivasyo 
numuz üst düzeyde 
devam ediyor. 
Diyarbakır deplas 
manında son dere 
ce misafirperverlik 
sergileyen Bağlar 
Belediyespor yö
neticilerini, antre 
nörlerini ve oyun 
cularını ailemiz 
adına tebrik ve tak 
dir ediyorum. Bu 
güzel ortamı oluştur 
duklarından dolayı 
son derece mem
nunum. Aynı mis
afir perverliği bura 
da da bizlerın göste 
receğinden hiç kim

senin kuşkusu 
olmasın. Sporun 
dostluk ve kardeşlik 
duyguları içerisinde 
oynanması gerekti 
ğini her ortamda 
göstermeye çalışıyo 
ruz ve ilçemizi oyna 
dığımız ulusal ligde 
en iyi şekilde temsil 
etmeye çalışıyoruz. 
Bu hafta evimizde 
oynayaca ğımız 
Başkent Karşıyaka 
maçına tüm Gemlik 
halkını bizi destek
lemeye davet ediyo
rum. Serkan Sevil 
miş hocamız takımı 
miza çok iyi savun 
ma anlayışı yerleş 
tirdi. Bununda 
sonucunu üçüncü 

maçlar sonucunda 
aldık ve 36 takım 
arasında en iyi 
savunma yapan 
2.takım ol duk. Bu 
savunmamızı bu 
hafta oyna yacağı 
mız maçta da 
sergileyerek ikincili 
ğimizi korumayı ve 
guruptan çıkmayı 
garantilemek istiyo 
ruz. Bizlerden her 
hafta desteğini 
esirgemeyen başta 
Gemlik Reklam 
sahibi Serkan Kay
nar ve Foto Şen 
sahibi Erdem Şeker 
kardeşlerime bir 
kez daha teşekkür 
etmek istiyorum. 
Gemlik halkının ve 
iş adamlarımızın, 
ilçemizi en iyi 
şekilde temsil eden 
ve bizleri gururlan 
dıran 12 Dev 
Adama ve Gemlik- 
sporumuza destek 
vereceklerine 
olan inancım 
tamdır, inşallah 
her geçen gün bu 
desteklerin 
artacağına inanı 
yorum* dedi.
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Pis taret rakamları açıklandı
İhracattaki yüzde 
18.1'lik artışa 
karşın, ithalatın da 
yüzde 15.9 yük
selmesinin etki 
siyle, Ocak ayında 
dış ticaret açığı 
yüzde 10.3 artarak 4 
milyar 309 milyon 
dolara çıktı. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu ile Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı 
işbirliğiyle 
oluşturulan geçici 
dış ticaret verilerine 
göre; Ocak ayında 
ihracat 11 milyar 
278 milyon dolara, 
ithalat da 15 milyar 
586 milyon dolara 
çıktı.
Dış ticaret açığının 
büyümesine 
karşılık, ihracatın 
ithalatı karşılama 
oranı 2016 Ocak 
ayında yüzde 71 
düzeyindeyken, bu 
yıl Ocak ayında 
yüzde 72.4'e 
yükseldi. 
Avrupa Biri iği’ne

ihracat yüzde 12 
arttı
Avrupa Birliği'nin 
(AB-28) ihracattaki 
payı 2016 Ocak 
ayında yüzde 49.6 
düzeyindeyken, 
2017 Ocak ayında 
yüzde 47'ye ger
iledi. AB'ye yapılan 
ihracat, 2016 yılının 
aynı ayına göre 
yüzde 12 artarak 
5 milyar 302 
milyon dolar olarak

gerçekleşti.
En fazla ihracat 

yapılan ülke 
Almanya oldu 
Almanya'ya 
yapılan ihracat 2017 
Ocak ayında 1 mil
yar 122 milyon 
dolar olurken, bu 
ülkeyi sırasıyla 684 
milyon dolar ile 
Irak, 676 milyon 
dolar ile İngiltere ve 
655 milyon dolar ile 
Birleşik Arap

Emirlikleri izledi. 
İthalatta ilk sırayı 
Çin aldı 
Çin'den yapılan 
ithalat, 2017 yılı 
Ocak ayında 1 
milyar 851 milyon 
dolar oldu. Bu 
ülkeyi sırasıyla 1 
milyar 480 milyon 
dolar ile Rusya, 1 
milyar 187 milyon 
dolar ile Almanya 
ve 734 milyon dolar 
ile ABD izledi.

FİRMANIZ

'•’■nSOrtslH

kİMH
2015 vergi 
rekortmenleri 
Gelir idaresi 
Başkanlığı tarafın 
dan açıklandı. 
2015 vergi rekort
menlerinde 
birinci isminin 
açıklanmasını 
İstemedi.
İlk üçe ise Ziraat 
Bankası Genel 
Müdürlüğü ile 
Devlet Hava 
Meydanları 
İşletmesi girdi 
2015 yılı Ankara 
İli kurumlar vergisi 
rekortmenleri 
belli oldu.
Birinci olan 
kurum isminin 
açıklanmasını 
istemezken; en 
çok vergi verenler 
listesinde Ankara 
İkincisi Ziraat 
Bankası Genel 
Müdürlüğü olduğu 
açıklandı.
2015 yılı Ankara ili 
kurumlar vergisi 
rekortmenlerinin

üçüncüsü Devlet 
Hava Meydanları 
İşletmesi, 
dördüncüsü
Türkiye Elektrik 
İletim Anonim
Şirketi, beşincisi 
ise Türk
Telekomünikasyon 
Anonim Şirketi 
oldu.
Vergi rekortmen
lerinin temsil 
çilerine teşekkür 
belgelerini Ankara 
Valisi Ercan
Topaca, Maliye 
Bakanı Nabi Ağbal 
ise imzalı teşekkür 
belgesi verdi.
1.Türkiye 
Cumhuriyet Mer 
kez Bankası 2.350. 
350.777,01 TL 
2.Ziraat Bankası 
AŞ. Genel 
Müdürlüğü 
772.929.214,81 TL 
3.Devlet Hava 
meydanları 
İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 
340.004.736,10 TL

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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2. el satışları için önemli acımama!
Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Tüfenkci, 
2. el araçlar satış 
larında kilometre 
garantisine dair 
oldukça önemli 
açıklamada bu 
lundu. 2. el araç 
satışlarına yönelik 
'garanti* ve 'eksper* 
tiz* zorunlulu ğu bir 
süredir gündem* 
denç Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Bü* 

lent Tüfenkci de, 
garanti konusu 
kapsamında olduk 
ça önemli bir bilgi 
verdi. Konuya ilgili 
açıklama yapan 
Tüfenkci, "Tüketiciyi 
de koruma adına 
belli bir kilometre 
garanti şartını ge
tiriyoruz. Bu basit 
bir şey... Eğer aracın 
arızası varsa satan 
kişi bunu söyleye

cek ve ona göre 
satacak. Arızasız 
sattığını, bakımları 
nın tamam olduğu 
nu söylüyorsa da 
belli bir kilometre 
garantisi verecek." 
dedi.
'GARANTİ KAPSAMI 
10 BİN KM* 
Kilometre garanti
sine dair önemli bir 
bilgi veren Tüfenkçi, 
"Düzenlemede şu an

garanti kapsamı 10 
bin kilometre. Ama 
yayımlamadığımız

uyguladığımız 10 
bin kilometre." 
ifadelerini kullandı.

için burada bir marj 
olmasına karşın 
düşündüğümüz ve

Vergide 30 bin TL sınırı var!
Aldığınız ücretin 
vergisini çalıştığınız 
iş yeri kesip vergi 
dairesine yatırıyor. 
Ama bazı farklı du
rumlar da var. 
Kim ücret gelirini 
nasıl beyan edecek? 
Ücretler esas 
olarak stopaj 
(vergi kesintisi) 
yoluyla kaynakta 
vergilendiriliyor.

Vergi, işveren 
tarafından ücretten 
kesilip, vergi daire
sine ödeniyor. 
Ancak stopaj 
yoluyla vergilen 
dirilmeyen 
ücretler de var. 
Yurtdışındaki 
işverenden ya da 
istisna kapsamında 
olmayan yabancı 
elçilik ve kon-

solosluktan İşte stopaj yoluyla
alınan ücretler gibi. vergilendirilmemiş

olan bu ücretlerin 
yıllık gelir vergisi 
beyannamesi ile 
beyan edilmesi 
gerekiyor.
Diğer yandan, 
tek işverenden 
alınmış ve 
stopaj yoluyla 
vergilendirilmiş 
ücret gelirlerinin 
beyan edilmesi 
gerekmezken,

birden fazla 
işverenden 
kesintisi yoluyla 
vergilendirilmiş 
ücret alan ve 
birden sonraki 
işverenlerden 
aldığı ücret 
toplamı 30 bin 
TL’yi aşanların 
da ücret gelirlerini 
beyan etmeleri 
gerekiyor.

3 milyon mükellefe ek süre «erildi
Maliye Bakanı Naci 
Ağbal, 3 milyon 
kadar mükellefin 
sisteme girişinde 
sorun çıkması 
üzerine başvuru 
süresinin 28 
Şubat'tan 6 Mart'a 
uzatıldığını açıkladı. 
Yıllık cirosu 10 mi
lyon lirayı bulan 
şirketlerin Maliye

Bakanlığına online 
verdikleri e-defter 
kayıtları, 296 no'lu 
alt hesabın 
tanımlanmaması 
nedeniyle sıkıntıya 
yol açtı. Piyasada 
3 milyon kadar 
mükellefin sisteme 
girişinde sorun 
çıkması üzerine 
Maliye Bakanı Naci

Ağbal, başvuru 
süresi 28 Şubat'ta 
sona eren uygula
maya el koydu. 
Yıllık cirosu 10 
milyon lirayı bulan 
şirketlerin Maliye 
Bakanlığına on-line 
verdikleri e-defter 
kayıtları, 296 no'lu 
alt hesabın 
tanımlanmaması

nedeniyle sıkıntıya 
yol açtı. Piyasada 
3 milyon kadar 
mükellefin siste 
me girişinde sorun 
çıkması üzerine 
Maliye Bakanı 
Naci Ağbal, 
başvuru süresi 28 
Şubat'ta sona 
eren uygulamaya 
el koydu.
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RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜBEBEKLİ TELEFONLAR

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

IfflVMBIfAMIIIff

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
Karayolları 513 13 08
Uman Baş. 513 11 33
Mal MOd. 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 92
ilçe Tanın Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

Bursa zse 77 84
Mudanya S44 30 eo
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR-FERİBOT

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcıhğı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet MOd. 51310 28

Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 16
Esklhlsar (262) 655 60 31

OTOBÜS

ULAŞIM
Pemukkale 616 oo 26
DENİZ UÇAÖI 513 55 *13

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

Pegasus Akmls Seyahat S14 S3 S2
METRO 313 13 12
Aydın Turtam S13 20 77
SOasr Turtam 012 1O 72
Kenberogiu-EBadaç I14 4Ü4D
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 312 O1 33

HASTANELER

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaç 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllsngaz 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

Dsvlot Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 03
Tomokay Tomografi 513 55 20
Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER

Körfez Taksi 813 18 21
Çınar Taksi 613 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 04

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 514 5796
İtfaiye 51323 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İçi. Md. 513 45 21-111
Su Anza Yalnız 185

Akcan Petrol o13 1O 7O
MAR-PET sç s 30 S3
Tuncay Otogaz 513 16 45
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İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

GENlİKSİNElİGOlIlÖÜÜ
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MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 
Sabahattin DEMİR Emlak Müşaviri

ALIM SATIM KİRALAMA VE ARACILIK HİZMETLERİ
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Dubai’de düzenlenen “Dubai Gulfood 2017 “ fuarına Gemlik’ten Bak-Tat firması katıldı

Güne Bakış
I Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

Hukuk Fakültesinde öğrenci 
seçimleri neden uygulanmıyor?

Yiilct&k öğrenim kunımlannda Öğrenci Kon

seyleri için ilgili yönetmelik gereği her yıl seçim- 
leryapılır.

Gemlik Hukuk Fakültesi kurulduğundan beri 
Öğrenci Konseyi seçimleri yapılıyor ve seçilen 
öğrendi, Uludağ Üniversitesi Öğrenci Meclisi’ne 

katılıyor.
Bu seçimler “Yükseköğretim Kurumlan Ulu 

sal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği”nin ^madde

sine göre yapılıyor. Devamı sayfa 4’de

Türk zeytin ve zeytinyağı Ortadoğu sofrala 
rını süslüyor. 2015-2016 sezonunda 175 mil 
yon 839 bin dolarlık sofralık zeytin ve 
zeytinyağı ihraç eden Türkiye, bu ihraca 
tının yüzde 31’ini Ortadoğu ülkelerine 
gerçekleştirdi. Ortadoğu ülkelerine yapılan 
zeytin ve zeytinyağı ihracatı 53 milyon 637 
bin dolara ulaştı. Haberi sayfa 2’de

Tonlu Konut
temeli bMün 

animi

Temel Atma Törenine Tüm Halkımız Davetlidir.
Tarih: 02 Mart Perşembe Saat: 10.30 Ver. Cihatlı Mahallesi

Gemlik Belediyesi tarafından Cihattı Ma
hal leşi’nde yaptırılacak olan toplu konutla 
rın birinci etabının temeli bugün atılıyor. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Meh 
met Müezzinoğlu’nun da katılacağı temel 
atma töreni saat 10.30 da gerçekleşecek.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Dubai’de düzenlenen “Dubai Gulfood 2017 “ fuarına Gemlik’ten Bak-Tat firması katıldı

M Mitlıı ıt Mlrniı lımimi silralarım siislünor
Türk zeytin ve 
zeytinyağı Ortadoğu 
sofralarını süslüyor. 
2015-2016 sezo
nunda 175 milyon 
839 bin dolarlık 
sofralık zeytin ve 
zeytinyağı ihraç 
eden Türkiye, bu 
ihracatının yüzde 
31’ini Ortadoğu 
ülkelerine gerçek 
leştirdi.
Ortadoğu ülkelerine 
yapılan zeytin ve 
zeytinyağı ihracatı 
53 milyon 637 bin 
dolara ulaştı.

BAKTAT KATILDI 
Türk zeytin ve zeytin 
yağının Ortadoğu 
pazarındaki konu
munu daha da güç 
lendirmek isteyen 
Zeytin Zeytinyağı 
Tanıtım Komitesi, 
Ortadoğu’nun 
cazibe merkezi 
Dubai’de 26 Şubat - 
2 Mart 2017 tarihleri 
arasında düzenle

nen Dubai Gulfood 
2017 Fuarı’na 
katılarak Türk 
zeytin ve zeytin 
yağının tanıtımını 
gerçekleştirdi. 
Bu fuara ilçemizden 
BakTat Gıda Sanayi 
Ltd. de katıldı. 
Zeytinyağı ihracatı 
mızda Ortadoğu’nun 
payı yüzde 38’i aştı 
Zeytincilik sek
törünün, 2015-16 
sezonunda 120 
milyon 220 bin 
dolarlık sofralık 
zeytin, 55 milyon 
618 bin dolarlık 
zeytinyağı ihraç 
ettiği bilgisini 
paylaşan Zeytin ve 
Zeytinyağı Tanıtım 
Komitesi Başkanı M. 
Kadri Gündeş, Tür 
krye’nin zeytinyağı 
ihracatında Ortado 
ğu ülkelerinin payı 
nın 21 milyon 339 
bin dolar ile yüzde 
38’i aştığını kaydetti. 
“Altın sıvı olarak

tanımlanan zeytin 
yağı ihracatımızda 
Suudi Arabistan 
9 milyon 172 bin 
dolarlık tutarla ilk 
sırada" diye 
konuşan Gündeş, 
“Suudi Arabistan’ı 
4 milyon 206 bin 
dolar ile Irak ve 3 
milyon 534 bin 
dolarlık dışsatımla 
İran izliyor. Bu 
ülkeler Türk zeytin 
ve zeytinyağı sek- 
tununun n€uûf 

pazarları. Dubai 
Gulfood Fuarı’nda 
ağırlığı Ortadoğu 
ülkeleri olmak 

üzere dünyanın 
dört bir tarafından 
gelen alıcılara 
Türk zeytin ve zeytin 
yağını tanıtıyoruz" 
diye konuştu.
Irak’ın sofralık 
siyah zeytin 
ihracatında 19 
milyon 937 bin 
dolar, yeşil zeytin 
ihracatında ise 
6 milyon 861 bin 
dolarlık ihracatla ilk 
sırada yer aldığına 
işaret eden Gündeş 
şöyle devam etti: 
“Irak dışında, 
Suudi Arabistan, 
İran, Birleşik

Arap Emirlikleri 
Türk zeytin ve 
zeytinyağını yoğun 
olarak alan ülkeler. 
Petrol fiyatlarının 
şu anda içinde 
bulunduğu seviyeler 
bu ülkelerin 
ekonomisindeki 
canlılığı bir nebze 
azaltmış olsa da, 
Ortadoğu pazarın 
daki konumu 
muzu korumak 
adına tanıtım 
çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz." 
Türkiye’de zeytin 
yağı rekoltesi 2016 
Z17 sezonunda bir 
önceki sezona göre 
yüzde 24 artışla 177 
bin ton seviyesinde 
gerçek leşince 
ihracatın önü açıldı. 
Türkiye 1 Kasım 
2016-31 Ocak 2017 
döneminde 10 bin 
729 ton zeytinyağı 
ihracatı karşılığı 
37 milyon 176 bin 
dolar döviz 

girdisi sağladı. 
Türkiye, 2015-16 
sezonunun ilk 
çeyreğinde ise; 
2 bin 157 ton 
zeytinyağı ihraç 
etmiş ve 11 milyon 
215 bin dolar 
döviz elde etmişti. 
Son iki sezonun ilk 
3 aylık dilimleri 
karşılaş tırıldığında 
miktar bazındaki 
artış yüzde 397, 
değer olarak artış 
ise yüzde 231 olarak 
kayıtlara geçti. 
Imez temsil etti. 
ZZTK standını 
Türkiye’nin Dubai 
Ticaret Müşaviri 
Hasan Önal’da 
ziyaret eden 
isimler arasında 
yer aldı.Dubai Gul
food 2017 Fuarı 100 
bin metrekarelik 
alanda kurulurken, 
95 bin kişi ziyaret 
etti. Dubai Gulfood 
2017 Fuarı’na 5 bin 
firma katıldı.

Marmaralıirlilı18lıintlonıatzeyiinliılanıılağıtacalı
Marmarabirlik, 
tüketicinin talep 
ettiği yeşil zeytini 
kooperatiflerinden 
karşılamak amacıyla 
ortakla rina toplam 
18 bin adet domat 
zeytin fidanını 
bedelsiz olarak 
dağıtacak. 
Fidan dağıtımları 
bu hafta koope 
ratif merkezle 
rinde başlıyor. 
Sofralık siyah zeytin 
sektörünün lideri 
Marmarabirlik, ihra
catta yeşil zeytin
deki pazar payını 
artırmak için 
ortaklarına domat 
zeytin fidanı dağıtı 
mına başlıyor. 
Marmarabirlik Yöne
tim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, "Yur
tiçi ve yurtdışındaki 
yeşil zeytin talebinin 
ortaklarımız tarafın 
dan karşılanması 
için, 8 kooperatif

bölgemizde toplam 
18 bin adet domat 
türü zeytin fidanı 
dağıtacağız. Koope 
ratif merkezlerinde 
bu haftadan itibaren 
dağıtılacak domat 
fidanları, daha önce 
talepte bulunan 
ortaklarımıza alım 
garantili olarak 
verilecek" dedi.

YURTDIŞINDA

YEŞİL ZEYTİNE 
TALEP ÇOK 
Asa, son yıllarda 
siyah zeytinin yanı 
sıra yeşil zeytinin de 
tüketiciden büyük 
talep gördüğünü 
belirterek, özellikle 
yurtdışında siyah 
zeytinin yanında 
rafta mutlaka yeşil 
zeytinin de bulun 
ması gerektiğini 
söyledi. Marmara 

birlik'in 2009 
yılında ihracatta 
yeşil zeytin talebini 
karşılayamadığı 
için rekabette 
zorlandığını ifade 
eden Asa, "Mar
marabirlik olarak 
2010 yılında domat 
ve yeşil zeytin çeşit 
leri ile başladığımız 
atımlarımız, bugün 
itibariyle 2 bin ton
lara ulaşmıştır.

Marmarabirlik Yöne
tim Kurulu olarak 
almış olduğumuz 
karar doğrultu 
sunda, ortak dışın 
dan aldığımız yeşil 
zeytini, kooperatif 
bölgemizdeki ortak 
/arımızdan almayı ve 
ortaklarımızın 
kazancına katkıda 
bulunmayı hedefti 
yoruz" diye 
konuştu.

EN AZ 50, EN 
FAZLA 200 FİDAN 
Bu amaçla 
geçtiğimiz yıl talepte 
bulunan ortaklara 
toplam 18 bin adet 
domat fidanı 
dağıtılaca ğını 
kaydeden Asa, 
Mart ayında yeni 
taleplerin almaca 
ğını, talep olması 
halinde önümüz 
deki yıl da domat 
fidanı dağıtımına 
devam edeceklerini 

bildirdi. Domat 
zeytin türünün, 
kararması beklen
meden eylül-ekim 
aylarında yeşil 
olarak hasat edil 
diğini kaydeden 
Asa, şöyle devam 
etti: "Bedelsiz ve 
alım garantili 
olarak yapılacak 
domat fidanı dağıtı 
mı, ortak başına en 
az 50, en fazla 200 
fidanla sınırlan 
dırılmıştır. 
Ortaklarımıza bir 
yaşın üzerinde, 
sertifikalı domat 
fidanı dağıtılmak 
tadır. Yeşil zey 
tinin ortaklarımız 
tarafından yetiş 
t irilmesi, Marma 
rabirlik'in daha 
fazla ihracat 
yapması ve üretici 
nin kazancının 
artması için 
önemli bir adım 
olacaktır."
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Bursa'da Fetö'nün î zahita katibi imamı yakalandı
BURSA ve Anka 
ra'da FETÖ/PDY 
terör örgütüne 
yönelik operas 
yonda, Bursa 
Adliyesi 'zabıt kati
pleri sohbet imamı' 
oldukları iddiasıyla 
3 kişi gözaltına

alındı.
Bursa Cumhuriyet 
Başsavcıhğı'nın ko
ordinesinde, Bursa 
ve Ankara'da 
FETÖ/PDY silahlı 
terör örgütünün 
Bursa adliyesi zabıt 
katipleri sohbet 

imamlarına yönelik 
düzenlenen eş 
zamanlı operas 
yonda S.Y., Y.E.K. 
ve B.B. adlı 
şüpheliler, yakala
narak gözaltına 
alındı. A.O. adlı 
kişinin ise arandığı 

bildirildi. Aynı 
soruşturma 
kapsamında Y.G., 
H.Ç., H.Y. ve 
E.P. adlı kişiler daha 
önce tutuklanmıştı. 
Gözaltına alınan 
şüphelilerin 
örgütün haberleş 

me programı olan 
Bylock kullandıkları 
ve bazılarının örgüt 
liderinin çeşitli 
zamanlarda 
verdiği talimatlara 
uyarak Bank 
Asya'yı kurtarmak 
amacıyla ban

kaya para 
yatırdıkları ve 
KHK kapsamında 
kapa tılan 
FETÖ/PDY terör 
örgütüyle 
bağlantılı dernek
lere üye oldukları 
belirlendi.

reniiıaüaitoffiMsactı
Bursa'da freni pat
layan kamyon 
dehşet saçtı.
Yaşanan tehlike 
dolu anlar ise 
saniye saniye 
güvenlik kamera 
larına yansıdı. Olay, 
merkez Yıldırım 
ilçesi Vatan Cad
desinde meydana 
geldi. Edinilen bil
giye göre, freni 
boşalan kamyon 
kontrolden çıktı. 
Şoförün durdura 
madiği kamyonet 
ilk önce bir oto
büse ardından 2

4 - »o ■

otomobile çarptık 
tan sonra yan 
yatarak durabildi. 
Kazada yaralanan 3 
kişi 112 Acil servis 
ekipleri tarafından 
hastaneye kaldırılır 
ken, mahalle sakin
leri kamyonet şofö 
rünü linç etmek 

istedi. Saniye 
saniye güvenlik 
kameralarına yansı 
yan olayın ardından 
olay yerine gelen 
polis ekipleri öfkeli 
mahalle halkını 
sakinleştirdi. Kaza
yla ilgili tahkikat 
başlatıldı.

Bursa'da bir kadın, 
tutuklu olan 
kocasının 
kıyafetleri arasında 
cezaevine sim kart 
sokmak istedi. 
Olay Bursa E Tipi 
Kapalı ve Açık 
İnfaz Kurumu 
Müdürlüğünde 
meydana geldi.

ftracınılan ımuşiurucıı çıkan şahsın 
euinıle çalıntı malzemeler ele geciıilfli

S.K, tutuklu olan 
kocası Y.K'yı zi
yaret için ceza
evine gitti. S.K, 
yanında getirdiği 
kıyafetleri kurum 
görevlilerine teslim 
ederek eşine ver
ilmesini söyledi. 
Görevliler yaptıkları 
aramada

kıyafetlerin 
içerisinde 2 adet 
cep telefonu kartı 
buldu.
Kurum yetkilileri 
durumu polise 
bildirirken, 
S.K. kayıplara 
karıştı. Olayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor.

MERMER TEZGAH
USTASI

EFENDIO6LU 
MERMER SAN. TİC. A.Ş 

BÜNYESİNDE 
ÇALIŞMAK ÜZERE 

MERMER TEZGAH VE

Bursa'da aracından 
uyuşturucu çıkan 
bir kişinin evinde 
yapılan aramada 
çok sayıda çalıntı 
bilgisayar, cep tele
fonu ve banka kart 
lan ele geçirildi. 
Olay, merkez Os- 
mangazi ilçesi 
Çırpan Mahalle- 
si'nde meydana 
geldi. Edinilen 
bilgiye göre, 
A.A.'ya ait aracı 
durduran polis 
ekipleri, yaptıkları 
aramada 5,66 gram 
metamfetamin, 1 
adet hassas terazi, 
49 adet mermi ve 2 

adet bıçak ele 
geçirildi. 
Soruşturmayı 
genişleten ekipler 
şahsın evinde 
yaptıkları aramada, 
çok sayıda çalıntı 
bilgisayar, cep 
telefonu, çeşitli 
plakalar, araç 
ruhsatları, 
başka kişi adına 
düzenlenmiş banka 
kartları ve 1 kilo 80 
gram uyuşturucu 
ele geçirildi. 
Şüpheli A.A., 
olayla alakalı 
gözaltına alındı. 
Doğanbey Mahalle- 
si'nde hareket- 

terinden 
şüphelenilen 
S.B.'nin üzerinde 
yapılan aramada 
ise uyuşturucu ve 2 
adet düzenek bu
lundu. Barakfakih 
Mahallesi'nde 
S.A., Hacivat Ma- 
haliesi'nde ise 
A.A.'nın üzerinden 
uyuşturucu çıktı. 
Beyazıt Mahalle
si'nde durdurulan 
araçtan 3 gram 
uyuşturucu ele 
geçirildi. S.Ö., M.Y. 
ve O.Ü. gözaltına 
alındı. Olaylarla 
alakalı tahkikat 
sürüyor.

ZIMPARA İŞÇİLİĞİNDE 
TECRÜBELİ

ELEMAN ALINACAKTIR
Başvuruların şirketimize şahsen 

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

Tel: 0 224 586 00 05

WllFIWOMIII:IOftlll
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BURSA Emniyet 
Müdürlüğü 
ekipleri tarafından 
dün sabah 
yapılan 
operasyonda, 
PKK/KCK terör 
örgütü üyesi 
oldukları ve 
propagandasını 
yaptıkları iddia 
siy la 10 kişi 
gözaltına alındı. 
Bursa İl Emni

yet Müdürlüğü 
Terörle Mücadele 
Şube ekipleri 
tarafından 
Osmangazi, 
Yıldırım, Nilüfer 
ile Kestel İlçe 
si'nde dün sabah 
yapılan eş zamanlı 
operasyonda, 
aralarında bir 
öğretmenin de 
bulunduğu 2'si 
kadın 10 kişi

gözaltına alındı. 
Terör örgütüne 
üye oldukları 
ve örgüt 
propagandası 
yaptıkları 
bildirilen 
şüphelilerin ev
lerinde yapılan 
aramalarda 
çeşitli örgütsel 
dokümanlar, silah 
ve av tüfeği ele 
geçirildi.
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Güne Bakış
Sağlık-Sen, Türk Sağlık- Sen ve KESK, Muammer Ağım Hastanesindeki doktora yapılan saldırıyı kınadı

“Sağlık personeli hizmeie fleııaın eJecekiif'
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

Hukuk Fakültesinde öğrenci 
seçimleri neden uygulanmıyor?

Uludağ Üinvesitesi’ne Rektör olarak 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
atanan Yusuf Ulcay, nedense, göreve 
geldiğinden beri Gemlik Hukuk Fakülte
sine sıcak bakmıyor.

Uzun yıllardan beri GEMSAZ’da otu
ran sayın Rektörün, Gemlik Hukuk 
Fakültesini Bursa kampüsüne taşıma 
isteğini hepimiz biliyoruz.

Bu konuda kararlı olduğunu 
söylemişti ama, şimdilik frene bastı.

Bunda siyasilerin girişimi olduğu 
belli.

Öğrendiğimize göre, Hukuk Fakül
tesi Dekanı Prof. Dr. Doğan Şenyüz, 
yaş sınırlaması nedeniyle görevinden 
ayrılmış.

Yani kamu görevlilerinde 65 yaşına 
kadar hizmet süresi dolmuş ve emekli 
olmuş.

Yerine ise kimseyi atamıyor.
Bu görevi de sayın Rektör 

yürütüyormuş.
Sanırım Bursa Ziraat Fakültesi 

Dekanlığını kendisi üstlenmiş.
Buralara atama yapmamış.
Biz gelelim konumuza.
Gemlik 'teki Hukuk Fakültesinde 3 

kez yapılan öğrenci temsilciliği seçim
lerinde seçimi kazanan öğrenciyi Rek
tör atamıyor.

28 Şubat günü yapılması beklenen 
seçimlerde iptal ettiği öğrenildi.

Rektör Ulcay, öğrencilere yaptığı 
açıklamada, Uludağ Üniversitesi 
öğrenci Meclisi’ne Hukuk Faktültesi’n- 
den temsilci alınmayacağını söylemiş.

Gerekçe olarak da, Yüksek öğretim 
Kurumlan Öğrenci Konseyleri yP YUK- 
sek öğretim Kurumlan Ulusal Öğrenci 
Konseyi Yönetmeliği 5. Maddesi 
göstermiş.

Bence Rektör Yusuf Ulçay ‘İpe un 
seriyor’.

Gemlik’teki Hukuk Fakültesi’nde 
öğrenciler asında topluluklar kurulur. 
Bunlardan biri AKP’ye ve MTTB ye 
yakınlığı ile bilinen “Uludağ Üniver
sitesi Adalet Topluluğu" dur.

Bir diğeri ise ‘Uludağ Üniversitesi 
Hukuk Topluluğu’dur.

Eğer öğrenci temsilciliğini Adalet 
Topluluğu’nun temsilcisi kazanmış 
olsaydı, bilin ki atama gerçekleşecekti.

Uludağ Üniversitesi Rektörü, 
referandum için görüşlerini facebook’ta 
açıklamıştı. AKP’den yana tavrını açık 
ça belirtmiş, EVET demişti. Başkası da 
beklenemezdi, o göreve nasıl geldiğini 
biliyoruz.

Hukuk Fakültesi’nde yapılan seçim
leri görmeyen Rektör, bu öğrencilere 
adaleti, hukuku, demokrasiyi nasıl 
öğretecek.

Bu öğrenciler savcı, avukat hakim 
olacak adalet dağıtacak, savunma ya
pacak ama hukuk fakültesinde 
uğradıkları hukuksuzluğu hiçbir zaman 
unutmayacak. 

Gemlik Muammer 
Ağım Devlet Has
tanesinde bir süre 
önce bir hasta 
yakınının acil servis 
Doktoru Seda 
Eğilmez’i darp edişi 
Sağlık-Sen, Türk 
Sağlık-Sen ve KESK 
temsilcileri ve has
tane personeli 
tarafından kınandı. 
Dün, Muammer 
Ağım Gemlik Devlet 
Hastanesi önünde 
toplanan sendika 
cılar ve sağlık per
soneli adına olayı 
kınayan basın 
bildirisi okundu. 
Basın bildirisi şöyle: 
“21 Şubat 2017 
günü Hastanemiz 
Acil Servisinde gö 
revli arkadaşımız 
Doktor Seda Eğil 
mez, bir hasta 
yakını tarafından 
saldırıya uğramıştır. 
Maalesef son za

Istanhul’dan Bemlik’e iz hırakmaya Beldiler
İstanbul Esenyurt 
Üniversitesi Psiko 
loji bölümünde 
okuyan 7 kız öğren 
çi kurmuş oldukları 
İz Ekibi olarak Gem- 
lik'e geldiler. 
İlçemizde Gemport 
Gemlik Anadolu 
Lisesini ziyaret 
ederek 11.sınıf 
öğrencilerine yöne
lik canlandırmalı bir 
dizi etkinlik gerçek 
leştiren üniversiteli 
öğrenciler; lise 
öğrencilerine 
yöne lik gerçek 
(eştirmeye başladık 
lan projelerin İstan
bul dışındaki ilk 
programı Gemlik’te 
yapmaktan dolayı 
memnun olduklarını 
ifade ettiler 
Çeşitli sosyal pro
jelere imza atmak

Kaymakam Karakuş, Bil i ziyaret etti
Gemlik Kaymakamı 
Gürbüz Karakuş, 
Gemlik Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran ile birlikte 
Orhangazi’de bulu
nan BİL Okullarını 
ziyaret etti. 
Kaymakam 
Karakuş, ziyarette 

manlarda böyle 
üzücü hadiseler 
artmış, yaşanması 
olağan karşılanma 
ya başlanmış, 
kanıksanmıştır. 
Olay sosyal med 
yada haber yapıl 
diktan sonra, bu 
haberin altına üzücü 
yorumlar yapılmış, 
galiz küfürler 
edilmiş, arkadaşımı 
zın ve diğer sağlık 
çalışanlarının bu 
kötü davranışların 
daha fazlasını hak 
ettikleri ifade edil 
miş, yapılan saldırı 
lar övülmüş, hatta 
az bulunmuştur. Bu 
kabul edilemez bir 
durumdur. Hiç kim 
senin kendi huku 
kunu tesis etme 
hakkı ve yetkisi yok
tur. Asıl garip olan 
ise biraz önce darp 
ettiği sağlık çalışa 
nının biraz sonra

üzere 7 Üniversiteli 
Kız öğrencinin bir 
araya gelerek kur 
muş oldukları İz 
Ekibi, Türkiye Psiko 
loji Öğrencileri Çalış 
ma Grubuyla ortakla 
şa gerçekleştirilen 
etkinlikte Psikoloji 
bölümü hakkında 
lise öğrencilerine, 
eğlenceli bir sunum 
gerçekleştirdi.
Gemport Gemlik 

huzuruna çıkıp 
ondan yardım iste
mektir.
Biz sizin doktor 

olduğunuzu bilmi 
yorduk, sağlık per
soneli sandık" 
demek ise özrün 
kabahatten büyük 
olmasından başka 
bir şey değildir. 
Unutmamalıdır ki; 
Sağlık Çalışanları 
her şeyden önce 
insandır. Hasta ola
bilir, sinirlenebilir, 
acıkabilir, yorula
bilir. Bir takım nor
mal davranışlar 
içinde olabilir. 
Sağlık çalışanları 
nın da uyumaya, 
gezmeye, yemek 
yemeye ihtiyaçları 
vardır. Sağlık çalı 
şanları da vatandaş 
tır. Aynı zamanda 
bir taksinin, bir 
manavın, bir 
berberin müşterisi

Anadolu Lisesi Kon
ferans Salonunda 
gerçekleşen semi
nerde öğrenciler 
İz Ekibi üyelerinden 
psikoloji bölümüyle 
ilgili merak ettikleri 
soruların cevaplarını 
da buldular.
Aysu Güneş, Ceylan 
Yıldızoğlu, Hasret 
Azrak, Emel Köklü- 
soy, Tuğçe Ünalmış 
ve Miray Sağlam1 

dir. Annesi-babası, 
eşi, çocukları vardır. 
Diğer kurumlarda 
hiç yüksünmeden 
saatlerce sıra bekle 
yenlerin, sağlık 
çalışanlarına göster
dikleri bu sabırsız, 
sert ve katı tutum 
anlaşılamazdır. 
Hem tedaviyi 
bilmeyip, hem de 
tedavi öğretmek 
hangi mantığın 
ürünüdür?
Sağlık çalışanları 
kendilerine yapılan 
ne olursa olsun, 
yine de insanımıza 
hizmet etmeye 
devam edeceklerdir. 
Arkadaşımıza 
yapılan saldırıyı 
şiddetle kınıyor, 
yapılan kötü 
yorumları 
sahiplerine 
iade ediyor, 
bir daha yaşanma 
masını diliyoruz." 

dan oluşan
‘İz Ekibi’ ülkemizde 
yaşanan çocuk 
istismarı
gibi toplumsal 
sorunlara dikkat 
çekmek veya otizm 
gibi konularda 
farkındalık meydana 
getirmek için 
projeler hayata 
geçirmek 
amacıyla çalışmalar 
yapıyor.

okulu gezerek 
okul hakkında 
bilgi aldıktan 
sonra 
okullarının iyi 
bir yatırım oldu 
ğunu belirterek 
kurucuları ve okul 
yöneticilerini 
kutladı.
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SPOR KÖŞESİ
Haydar YİĞİT

FUTBOLDA UÇUŞTAYIZ
Gemlik’te başarılı 

bir spor haftası 
geride kaldı demek 
mümkün.

Gemlik spor hariç 
tüm futbol 
takımlarımız rakiple 
rine üstünlük 
sağladı. Salon 
sporlarında da 
sonuçlar bir hayli 
sevindiriciydi.

Daha önce süper 
amatör kümeden 
düşmesi kesinleşen 
Çotanakspor’un 
ardından Gemlik 
sporun da işi 
mucizelere kaldı.

Kurtarma ope 
ras yonu sonuca 
ulaşamadı. Mevcut 
zihniyetle de zaten 
ulaşamaz.

Gemlik’te başarı 
için top yekûn 
değişim şart. 
Bunun ismi de 
düşünce ve eylem 
değişimi. Bunun 
içinde yönetimlerde 
güvenilir insanlar 
şarttır. Düşünce ve 
eylemleri bir ol
mayan yönetici 
olmamalıdır.

İkinci amatör kü
menin en önemli 
maçı bu hafta Gem
lik’te oynandı.
Vefasor ve Sölöz 

Gençlerbirliğini 
Gemlik’te seyrettik. 
Maç öncesi Sölöz 
lüler stadımızı istila 
ettiler. Gemlikli çok 
azdı. Hatta bize üç 
avans teklif ettiler.

Biz de çok güldük. 
Maçın sahada 
oynanacağını bili 
yorduk.

İlk yarının so
nunda gardı 
düşmüş bir Sölöz 
vardı sahada.

İster istemez 
seyirci de Vefa 
sporu alkışlamaya 
başladı. Zira Vefa 
spor oynadığı fut
bola Sölöz seyir
cisinin bile haklı 
takdirini kazanma 
sim bildi.

Sonucu 
yazmıyorum. 
Vefaspor farklı 
kazandı.

Maçla ilgili 
yazılması gereken 
önemli bir gerçekte 

gerek saha içinde, 
gerekse tribünde 
dostluğun hakim 
olmasıydı.
Sporcuların saha içi 
centilmenliği seyir
cilere büyük örnek 
oldu. Gurur duyduk. 
Bravo çocuklar 
dedik.

Gemlik’te oynanan 
diğer maça Körfez 
spor, Narlıca sporu 
konuk etti.

Centilmenlik yine 
ön plandaydı. Kör
fez Gençlerbirlîği 
spor Orhangazi 
deplasmanında 3-0 
lık Gedelek gali
biyetiyle döndü. 
Kurşunlu Spor ise 
Çakırlı spora 3-0 net 
skorla yenmeyi 
başardı.

U16 Elit ligde 
Gemlik Belediye- 
sporun en yakın 
rakibi Zaferspor’u 
2-0 net skorla 
geçtiğini görüyoruz. 
Takımımızın liderliği 
bu haftada devam 
ediyor. U13 et Gem
lik Belediyespor 

gene Zafersporu 
deplasmanda 5-2 
yenmeyi başardı. 
Gemlik 
Gençlerbirliği spor 
ise U13 maçında 
Orhangazispor’u 4- 
0 yenmeyi başardı.

Görüyorsunuz ki 
futbolda Gemlik 
büyük bir sıçrayış 
içersinde. Gemlik 
Belediyesinin ve 
Kulüpler Birliğinin 
katkılarıyla adeta 
coştuk. Kötü 
niyetliler çamur at
maya devam edi 
yorlar. Ama gerçek 
şu ki doğrular 
yapıldığı zaman 
başarısız olmak 
imkansız. Destekler 
artarak devam ede
cek.

İleriki zamanda 
Gemlik’ten profes 
yönel takım çıkaca 
ğına inanıyorum.

Salon sporlarında, 
basketbol da, Gem
lik Basket 
sahamızda Gemlik 
spor ise Diyarbakır 
deplasmanlarında 

farklı galip 
geldiler.
Atletizmde Burhan 

Hocam il yarışların 
da 3 birincilik ve 3 
ikincilik 4 
üçüncülük alarak 
bir kez daha gön
lümüzde taht kurdu. 
Bursa da yapılan 
yüzme yarışlarında, 
bir birincilik, bir 
üçüncülük, bir de 
dördüncülük 
kazandık. 
Judocularımız 
Anadolu Yıldızlar 
ligi maçlarında bir 
birincilik iki 
üçüncülük 
çıkardılar.

Sakarya da 
yapılan yıldızlar 
karate liğinde 
Kasım Hocamız 
bayanlar ve erkek
lerde birer altın 
madalya ile Gem- 
likimiz dönmüştür. 
Gökhan Özler ho
camda 1 altın 4 
gümüş 5 bronz 
madalya kazanarak 
göğsümüzü 
kabartmıştır.

Best Model OHurkey Birincisi Caner Ohmpia'da
Best Model 2013, 
birincisi 2014 
yılında ise Best 
Model of Turkey 
birincisi seçilen, 
Türkiye’nin en 
yakışıklı erkeği 
Caner Tanrıverdi, 
kendisini 
yarışmalara 
hazırlayan fitness 
antrenörü Mesut 
Acar’ın yanında 
yeniden spor 
çalışmalarına 
başladı. 
Olympia Spor 
Merkezi Fitness 
Antrenörü Mesut 
Acar'ın kendisini' 
yarışmalara 
hazırlayarak fit bir 
vücuda sahip 
olmasını sağladığını 
belirten Caner Tanrı 
verdi, haftanın dört 
günü her gün başka 
bir bölge antremanı 
yaptığını söyledi. 
İlk ve orta 
öğrenimini Gem
lik’te tamamladıktan 
sonra Karabük 
Üniversitesi Makine 
Öğretmenliği 
Bölümünden mezun 
olan Tanrıverdi, 
spor ile arasının

küçük yaşlarda 
başladığını söyledi. 
Caner Tanrıverdi, 
Best Model Of 
Turkey 2012 
yarışmasına ilk 
defa katıldığında 
Best Gentleman 
beşincilik ödülünü, 
sonrasında ise Best 
Model Of Turkey 
2013 Manhunt 
birincisi Türkiye’nin 
en yakışıklı 
erkeği seçildi.
Oyunculuk alanında 
kariyer yapmak 
istediğini belirten

Tanrıverdi, Best 
Model Türkiye 
2014 birinciliğinden 
şpnra Pera Moda 
Ödül töreninde ise 
“Yılın Modeli’’ ünva 
mna sahip oldu. 
Kendisinin Türki 
ye’nin en yakışıklı 
erkeği seçilmesinde 
vücudunun büyük 
bir rol oynadığını 
belirten Tanrıverdi, 
antrenörü Mesut 
Acar’ın kendisini 
özel olarak çalıştır 
dığını, Mesut 
Acar’ın Efsane

Mesut lakabıyla 
anıldığını, diyalog 
larının devam 
ettiğini, her zaman 
yanında olacağını 
belirterek, Acar’a 
teşekkür etti. 
Caner Tanrıverdi, 
“Günlük antrenman 
ve beslenme 
programınızdan 
bahseder misiniz?” 
sorusuna ise “Hafta 
nın dört günü, 
her gün başka bir 
bölge antrenmanı 
yapıyorum. İlk gün 
göğüs antrenmanı, 

ikinci gün ön 
kol ve arka kol 
antrenmanı, üçüncü 
gün sırt ve omuz 
antrenmanı, son 
gün ise bacak 
antrenmanı yapı 
yorum. Programıma 
başlamadan önce, 
kesinlikle ısınma 
hareketleri ve 
kardiyo yapıyorum. 
Haftanın dört günü 
de muhakkak karın 
bölgesi için antren 
mantarım oluyor. 
Beslenme progra 
mim ise protein

ağırlıklı, arada da 
karbonhidrat alarak 
besleniyorum.
Sabahları yedi tane 
yumurta beyazı ve 
yağsız peynir ile iki 
dilim tahıllı ekmek 
yiyorum. Öğle 
yemeklerinde, 
salata ağırlıklı 
besleniyorum. 
Günde bir tane 
muz yiyorum. 
Akşamlan ise, 
ızgara balık, et ya 
da tavuk yiyorum. ” 
diyerek cevap 
vermişti.

Facebook sayfamız s Gemlik Körfez - Güler Ajans
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GEMLİKLİ ÇİFTÇİLER DENİZLİ 
TABİ M FUARINA GİTTİ

Bursaspar'da krizden 
cıkısformiilüftellrlenıli

Gemlikli çiftçiler, 
Gemlik Belediyesi, 
Gemlik Kent 
Konseyi ve Gemlik 
İlçe Tarım ve 
Hayvancılık 
Müdürlüğünce 
düzenlenen 14. 
Ege Tarım Sera ve 
Hayvancılık fuarını 
ziyaret ettiler. 
Geziye Gemlikli 
çiftçiler ile birlikte 
Gemlik İlçe Tarım 
ye Hayvancılık 
İlçe Müdürü Fikret 
Fırat ve teknik per
soneli, Yeniköy Ma
halle Muhtarı Cemil 
Gündüz, Gençali 
Mahalle Muhtarı 
Mürüvet Günay, 
Muratoba Mahalle 
Muhtarı Hüseyin 
Sukuşu, Gemlik 
Ziraat Odası Genel 
Sekreteri Osman

| Demir ve teknik

M EGE TARIM, SERA ve 
.HAYVANCILIK FUARI

personeli, Gemlik 
Kent Konseyi 
Genel Sekreteri 
Mehmet Çelik ile 
55 çiftçi katıldı. 
Fuar ziyareti saat 
10.00 ile 13.30 
saatleri arasında 
yapıldıktan sonra, 
Denizli çarsısı

(Bayram Yeri ve 
Kale İçi) ve Pa- 
mukkale de gezildi. 
Geziden memnun 
dönene çiftçiler 
ve Mahalle Muhtar 
lan, kendilerine 
fuarda teknik 
bilgiler edinmeleri 
nin yanı sıra 

kültürel bir gezi 
yapma imkânını da 
sağlayan, Başta 
Gemlik Belediyesi 
olmak üzere, Gem
lik Kent Konseyine 
ve İlçe Tarım ve 
Hayvancılık Müdür 
lüğüne teşekkürle 
rini ilettiler.

Saha sonuçlarında 
tepetaklak giden, 
takım otobüsünde 
yaşanan olayla bir
likte camia olarak 
da düşüşe geçen 
Bursaspor'da, 
çözüm içerde 
aranıyor. Başkan 
Ali Ay'dan kaleci 
Harun Tekin'e, 
taraftardan teknik 
direktör Mutlu 
Topçu'ya herkes 
elini taşın altına 
sokacak. Bursas- 
por, tarihinin en 
zorlu dönem
lerinden birini 
yaşıyor. Sahada 
alınan kötü sonuç 
ların ardından 
Kasımpaşa maçı 
dönüşü takım oto
büsünde yaşanan 
vahim olayla bir
likte camianın 
gardı iyice düştü. 
Devlet erkanının 
kulübe destek 
çıkması, efsane 
futbolcuların tel 
kinleri, divan kuru

lunun söylemleri 
derken tek bir 
konuda birletildi; 
"Birlik olalım". Bu 
vesileyle birlikte 
çözüm 'içerde* 
aranmaya başlandı 
Bursaspor 
Başkanı Ali Ay'ın 
Özlüce'dekl me
saisi artarken, 
yönetim kurulunda 
ve kulüp içinde de 
önemli kararlar 
için görüş ahşveri 
şi yapılmaya 
başlandı. 'Bursas
por camiası içinde* 
çözüme kavuştu 
rulması planlanan 
bu olayların yanı 
sıra saha içinde de 
zorlu maçlar 
unutulmadı. 
Özellikle 'içerde* 
oynanacak olan 
maçların öne 
mine vurgu 
yapılırken, 
Gaziantepspor 
mücadelesine 
'kader maçı' 
gözüyle bakılıyor.

«»MANIZ

<■ sorlslM

...............................^KREK^aUKO^NİZASVONVETANmMH^

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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Mar atıldı! Ticareti ikine katlanacak
Bali'de gerçekleş tir- 
ilen Dünya Ticaret 
örgütü (WT0) 
Bakanlar Konferan 
sı'nda kabul edilen 
anlaşmayla Türkiye 
ticaretini kısa 
sürede 2'ye katlama 
sı bekleniliyor. 
Ticaretin 
kolaylaştırılmasına 
yönelik olarak 
küresel düzeyde 
yapılan en önemli 
Anlaşmalardan biri 
olan ve 7 Aralık 
2013 tarihinde Bal- 
i’de gerçekleştirilen 
Dünya Ticaret 
Örgütü (WT0) 9’un 
cu Bakanlar Kon
feran sı’nda kabul 
edilen “Ticaretin 
Kolaylaştırılması 
Anlaşması” Ruanda, 
Umman, Çad ve 
Ürdün’ün de 
imzalaması üzerine 
üye ülkelerin üçte 
ikisinin imzası ile bu 
hafta yürürlüğe 
girdi. Bu anlaşma ile

tai wiiii jew esniııaııı salıs
Yurtiçinde beyaz 
eşya satışları, Ocak 
ayında geçen yılın 
aynı dönemine 
kıyasla yüzde 24.6 
artarak 538 bin adet 
seviyesine ulaştı. 
Ata Yatırım'ın, 
Türkiye beyaz eşya 
sektörünün nabzını 
tuttuğu Ocak 2017 
değerlendirmesine 
göre yurt içi satışlar 

gelişmekte olan 
ülkelerin toplam 
ihracatını yıllık 170- 
730 milyar dolar 
arasında artırması 
bekleniyor. Ticarette 
süreyi yüzde 91 
oranında kısaltacak 
olan anlaşma 
sayesinde 2 günlük 
zaman kazanılacak. 
Dünya Bankası ve 
WT0 tarafından 
yapılan hesapla
malara göre anlaş 
manın uygulan 
masıyla, birlikte 
ticaret maliyetleri 
yüzde 9,6 ile yüzde 
23,1 arasında 
düşecek. Ortalama 
ihracat süresinin 
yaklaşık 2 gün 
kısaltacağı hesap 
lanan bu değişiklik 
le, gelişmekte olan 
ülkelerin toplam 
ihracatının yıllık 
olarak 170 ile 730 
milyar dolar artması 
bekleniyor. Bu 
anlaşma küresel 

yıllık bazda yüzde 
24.6 artarak 538 bin 
adet seviyesinde 
gerçekleşti. Kasım 
ve Aralık 2016'daki 
büyüme ivmesi 
şaşırtıcı bir şekilde 
Ocak 2017'de de 
devam ederken, 
beyaz eşya sek
töründeki fiyat 
artışına rağmen özel 
tüketim vergisinin 4

ölçekte ihracatı da 
750 milyar dolar ile 
1 trilyon dolar 
arasında artıracak.

ÜRÜN SAYISI DA 
ARTACAK 
Gelişmekte olan 
ülkelerin ihraç 
edilen yeni ürün 
sayısını yüzde 20 
artıracak olan 
anlaşma bir çok 
yeni firmanın 
ihracat yapar 
hale gelmesini 
sağlayacak. Az 
gelişmiş ülkelerde 
ihraç edilen yeni 
ürün sayısı yüzde 35 
artacak.

ay süreyle yüzde 
6.7'den "sıfır"a in
dirilmesi, Şubat 
ayındaki pozitif 
görünümü destek
ledi. Şubat ayı yurt 
içi satışlarındaki 
büyüme oranları 
göz önüne alındığın 
da, iç talepte Nisan 
2017 sonuna kadar 
gelişme öngören 
Ata Yatırım,

ANLAŞMA, 
TÜRKİYE 
İÇİN BÜYÜK 
KAZANIMLAR 
GETİRİYOR! 
Uygulamayı değer 
lendiren Uluslara 
rası Nakliyeciler 
Derneği Başkanı 
Çetin Nuhoğlu; "Dış 
Ticarette kotalar ve 
engellerle boğuşan 
dış ticaretimiz son 
dönemde Bulgaris
tan, Yunanistan gibi 
AB ülkelerinin güm
rüklerinde önemli 
zaman kayıpları 
yaşamaktaydı. Bu 
anlaşma ile artık 
Türk Dış ticareti 

pazardaki şirketlerin 
kampanyalarla 
talebi yukarı 
çektiğinin de altını 
çizdi.

"Devlet desteği 
olumlu etki yaptı"

2017 yılı için iç satış 
hacmindeki büyüme 
tahminini yüzde - 
T den yüzde 4.5'e 

önemli süre ve 
maliyet avantajı elde 
edecek." dedi.
TAM UYGULANMASI 
HALİNDE 
TÜRKİYE'NİN 
İHRACATI KISA 
SÜREDE 2 KATINA 
ÇIKACAK 
Bu anlaşmaya imza 
koyan ülkelerin 
transit geçişlerde 
araçlardan ayrımcı 
ücretler alamaya 
cağını ve geçişleri 
kotalarla sınırlaya 
mayacağını kayde
den Nuhoğlu şunları 
söyledi: "Bu 
anlaşma ile Bulgar
istan, Romanya, Yu
nanistan ve Macaris 
tan'da sadece bizim 
araçlarımızdan 
alınan ayrımcı 
ücretler tarihe 
kavuşacak. Avustur 
ya'nın da Avrupa'nın 
en genç çevreci filo
sunu durdurup tren
lere binmeye 
zorlaması artık müm 

çıkaran Ata Yatırım, 
bu seviyenin 
7.8 milyon adetlik 
rekor bir seviyeye 
işaret ettiğini 
belirtti. Bu yükseliş, 
devlet tarafından 
desteklenen beyaz 
eşya talebi ve tüketi
cilerin beyaz 
eşyalarını yenileme 
isteği ile açıklandı. 
Yeni yıl, ihracatta da 
ciddi bir hareketlilik 
başlattı. Ocak 
2017'de ihracat 
satışları yıllık 
bazda da yüzde 3.6 

kün olamayacak. Bu 
anlaşma 'Transit 
geçen araçlara 
kendi araçlarından 
farklı bir muamele 
yapamazsın' diyor. 
Herkes buna uymak 
zorunda kalacak 
2016/8570 sayılı 
Bakanlar Kurulu 
Kararı ile onaylanan 
ve Türkiye'nin de 
71'inci ülke olarak 
taraf olduğu 
Anlaşmanın 
yürürlüğe gir 
mesi ile birlikte, 
Başbakanlık 
Genelgesi ile 
kurulan "Ticaretin 
Kolaylaştırılması 
Kurulu" da işlerlik 
kazanacak. İlgili 
kurumlanınız ve 
özel sektör çatı 
kuruluşlarımızın 
içinde yer aldığı ku
rulun başkanlığını 
Ekonomi Bakanlığı 
ile Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı 
ortaklaşa yürütecek.

artarak tüm 
zamanların 
en yüksek rakamı 
olan bin 356 
adet seviyesinde 
gerçekleşti.
Avrupa pazarındaki 
istikrar ve diğer 
bölgelerdeki 
potansiyel 
büyüme de göz 
önüne alındığında, 
2017 yılında ihracat 
hacimlerindeki 
büyümenin ise 
yüzde 4 seviyesinde 
gerçekleşmesi 
bekleniyor.
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GEREKU TELEFONLAR
I İtfaiye
| Polis İmdat
1 Jandarma İmdat
1 Jandarma K.
| Polla Karakolu
1 Gar. Kom.

110 
155
156

513 16 55
513 18 79 
51312 06

_______ KAYMAKAMLIK_______
1 Kaymakamlık 
I C.Savcılığı 
I C.Savcı Yrd.
1 Emniyet Müd.

813 10 51
513 10 53
513 29 54
513 10 28

___________ULAŞIM__________
1 PamukKala
1 OSNİZ UÇAOl
1 Pa«aaua Alunla Sayahat
1 MBTRO
1 Aydın Turtam
1 SOaar Turtam
1 Kant>aroQİM-«aadaş

ata oo 2s 
aıa ss ıa

S12 O1 S3

1 _____ HASTAHfLfR________
1 Devlet Hastanesi
1 Sahil Dev. Hast.
I Mor.Ssğ.Oeağı
■ Tomokay Tomografi
1 Acıbadem

517 34 00
513 23 25
513 10 66
513 55 29
250 44 44

1 TAKSİLER_________

I Körfez Tekel
1 Çınar Taksi
1 Güven Ta kel
1 Gemlik Tekel
■ Manastır Takal

51318 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
517 33 94

RESMİ DAİRELER

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 Slcl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md.
İlçe Tarım Müd.
İlçe Seç. Md.
Halk Eğitim Müd.
İŞ-KUR__________

BELEDİYE

Santral 
Başkanlık

BU SKİ 
İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

186

514 00 95

513 13 08
513 11 33

913 37 42

513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45

813 45 21-23 
51345 20

5145796
513 23 25

513 45 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

DERİZ OTOBÜSÜ

Bursa 
Mudanya
Yenlkapı
Yalova 
İDO İmam

(212) 516 12 12

Aslan
Dinlenme Tes.

VAPUR-FERİBOT

Topçulı 
Eaklhla

(226) 814 10 20
(226) 363 43 19
(262) 666 60 31

OTOBÜS

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

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz

513 29 29

513 16 37
513 76 58

Mllangaz
Habaşgaz 
Yani Llkltgı

513 22 50
513 45 46
513 65 00

Bütünlar Llkltgaz 
Akçagaz

513 80 00
514 68 70

MAR-PET

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 5716 
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@hotmall.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)

lElMEliMI
VENÜS SİNEMASI

Recep ivedik 5: 
11:15-11:45-13:15- 
14:00-14:45-15:30- 
16:30-18:00-19:00- 

20:15-21:00-
21:30...

Fırıldak ailesi: 
11:00-12:45-17:00- 

19:00...
5133321

mailto:korfezofset@hotmall.com
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MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 
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KREDİ YÖNLENDİRME VE TAKİP İŞLERİ .

TAPU TAKİP İŞLEMLERİ & MÜLK YÖNETİMİ

Tel & Fax: 0 224 517 33 10 Cep : 0 532 744 33 83 - 0 532 744 33 93 
www.manastiremlakgemlik.com - manastiremlak@hotmail.com

I 987

İNŞAAT
YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 
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İffl I

YİĞİT

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.manastiremlakgemlik.com
sahibinden.com
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Cihatlı Mahallesi’nde yapılan törene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu katıldı

366 toplu ko nutıııı lemel i aiılılı
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Gemlik Gübre de neler oluyor?
Önceki gece saat 23.oo sıralarında sosyal 

medyada ‘Gemlik Gübre Kapanıyor’şeklinde 
paylaşımlar dolaşmaya başladı.

Birleşik Metal Sendikasından gelen bir pay 
laşım biranda sosyal medyanın önemli haberi 
oldu.

Biz de evde, ‘Durup dururken, vergi rekort
meni olan bir işletme, neden kapatılsın’dedik 
kendi kendimize.

Sabah olunca neler olduğunu kaynağından 
öğrenecektik. Devamı sayfa 4’de

Gemlik Belediyesi’nin Cihatlı Mahallesi’ne 
yapacağı 970 konutluk toplu konut projesi 
temel atma töreni Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun 
katılımıyla yapıldı. Çevre Bakanlığından 
alınan 150 dönümlük Cihatlı Mahallesi’ndeki 
araziye 970 konutlu toplu konut projesi 
yapacaklarını belirten Refik Yılmaz, ‘‘Bugün 
burada ilk etap 366 konut, 8 dükkanlı toplu 
konut projesinin temelini atacağız. Burada 
yine Gemlik Bele diyesi olarak Sağlık Ocağı, 
İlk ve Ortaokul ile camivi de inşa edeceğiz.”

Gemlik Gübre’de çalışan 341 sendikalı işçi toplanarak 
tazminatları ödeme koşuluyla işi bırakma kararı aldı 

Gemlik Gübre de 
sendika işveren 

restleşmesi

Gemlik Gübre A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Yıldırım, gazetemize 
yaptığı açıklamada, işletmeyi kapatmanın 
söz konusu olmadığını, grevin uzaması ve 
iki tarafın biraraya gelememesi üzerine, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Meh 
met Müezzinoğlu ile görüşerek, arabulucu 
olmasını istediklerini söyledi. Sayfa 4’de

şeklinde konuştu. Haberi sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Cihattı Mahallesi’nde yapılan törene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzlnoğlu katıldı

366 toplu konutun temeli alıldı
Gemlik Belediye- 
si’nin Cihatlı Ma* 
hallesi’ne yapacağı 
970 konutluk toplu 
konut projesi temel 
atma töreni Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu’nun 
katılımıyla yapıldı. 
Gemlik Belediyesi 
tarafından yaptırıla 
cak olan ilk etap 366 
konut ve 8 dükkânlı 
toplu konutun temel 
atma töreni dün 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Mehmet Müezzin 
oğlu, Bursa Valisi 
İzzettin Küçük, 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Gem
lik Belediye Başkanı 
Refik'Yılmaz, Ak 
Parti İl Başkanı Ce- 
malettin Torun, AKP 
Gemlik İlçe Başkanı 
Zafer Işık, Garnizon 
Komutanı M. Barış 
Bozkurt, daire 
müdürleri, gaziler 
ve vatandaşların 
katılımıyla 
gerçekleştirildi. 
Temel atma töreni 
nin ilk konuşmasını 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz yaptı. 
Yılmaz, 2011 yılı 
Mart ayında göreve 
geldiklerinde 
Gemlik Belediyesi’ni 
6 milyon lira borç ile 
teslim aldıklarını 
belirterek, “Nere
den, nereye?” 
diye konuştu.
Refik Yılmaz, kısa 
sürede ilçenin çehre 
sini değiştirecek 
önemli yatırımlar 
yaptıklarını belirt- 
terek, Bursa Büyük 
şehir Belediyesi’nin 
yaptığı alt yapı 
desteği, spor tesis
leri, sosyal tesisler 
ve tarihi evlerin 
restore edilmesi 
çalışmalarını 
yanında Merkezi 
hükümetin ilçeye 
yaptığı yatırımları da 
hatırlattı.
Refik Yılmaz, Umur 
bey Recep Tayyip 
Erdoğan stadının 
yanı sıra, çok sayıda 
spor tesisi, çocuk 
parkı ve yeşil alan 
yatırımlarında

bulunduklarını 
ifade etti.
160 milyon liralık 
Büyük Kumla 
Barajına ek olarak 
Kumla ve Hamidiye 
Göletlerinin tamam 
landığını, Çol Göleti 
ve Cihatlı Göletine 
de kısa sürede 
başla yacaklarını 
açıklayan Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 83 
milyon liralık dev 
bütçeli Bölge Has
tanesinin de birkaç 
ay içinde hizmete 
gireceğini 
müjdeledi.

366 KONUTUN 
TEMELİ ATILDI

Çevre Bakanlığın 
dan alınan 150 
dönümlük Cihatlı 
Mahallesi’ndeki 
araziye 970 konutlu 
toplu konut projesi 
yapacaklarını be
lirten Refik Yılmaz, 
“Bugün burada ilk 
etap 366 konut, 8 
dükkânlı toplu konut 
projesinin temelini 
atacağız. Burada 
yine Gemlik Bele 
diyesi olarak Sağlık 
Ocağı, İlk ve 
Ortaokul ile camiyi 
de inşa edeceğiz.

32 milyon 500 bin 
liralık bir yatırım 
gerçekleştiriyoruz” 
dedi.
İki yıl içinde bin 
konutun yapımını 
tamamlayarak, bele 
diye meclisince 
belirlenecek olan 
hak sahiplerine 
teslim edileceğini 
açıklayan Refik 
Yılmaz, hak sahip
lerine yönelik 
kıstasları bir kez 
daha hatırlattı. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
“Deprem testleri ile 
çürük raporu almış 
daire sahiplerinin 

yanı sıra en az 5 
yıl boyunca ilçede 
ikamet eden ve evi 
olmayan vatandaşla 
rımız öncelikli ola
cak. Ayrıca evi ol
mayan emeklileri 
mize de yüzde 10 
oranında bir hak 
vereceğiz. Kentsel 
Dönüşümün devam 
/ılığının sağlanması 
adına da bir kısmını 
satacağız” diye 
konuştu.

MODERN GEMLİK’I 
KURACAĞIZ

970 konutluk toplu 
konut projesi ile 5 
bin kişilik yeni ve 
modern bir mahalle 
inşaa edeceklerini 
söyledi.
Yılmaz, “Kaliteli 
ve yüksek yaşam 
standartlarına 
uygun bir Gemlik 
inşa ediyoruz. 
GEMPORT hisse 
lerinin satışından 
elde edilen kaynağı 
yeni ve modern 
Gemlik’in kurulma 
sında kullanacağız. 
Gemlik halkı deprem 
riskinden uzak, en 
iyi şartlar da yaşa 
mayı hak ediyor. 
Biz de bunun için 
çaba gösteriyoruz” 
dedi.
Yılmaz, 400 hektarlık 
orman vasfını yitir 
miş makilik alanlara 
da toplu konut yapı 
lacağını sözlerine 
ekledi.

ALTEPE 
HİZMETLERİNİ 
ANLATTI
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe de, 
Bursa’nın vizyon 
ilçesi olan Gemlik 
için oldukça önemli 
bir projenin temeli 
nin atıldığını vurgu
layarak, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz ve ekibini 
kutladı. Altepe, 
“Nerede sıkıntı 
varsa orada olaca 
ğız” diyerek riskli 
bölgelerdeki yapıları 
yıktıklarını buralara 
da oturan vatandaş 
lara kira yardımı 
yaptıklarını

hatırlattı.
Sahil bölgesindeki 
arıtmalar için kuru
lan kollektörlere 1 
trilyon lira harcan 
dığına dikkat çeken 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
“Düşmanı üzmek, 
dostu sevindirmek 
için çalışacağız.” 
dedi.
Bursa Valisi İzzettin 
Küçük’te Gemlik’in 
depremsel riskine 
dikkat çekerek, 
Çanakkale’de yaşa 
nan depremler konu 
sunda çarpıcı tes 
pitlerde bulundu. 
En büyük risk 
taşıyan ilçede, Gem
lik Belediyesi’nin 
toplu konut pro
jesinin büyük bir 
umut olduğunu 
anlatan İzzettin 
Küçük, hayırlı uğur 
lu olması temen
nisinde bulundu.

ORMAN VASFINI 
YİTİRMİŞ 
ALANLARI İMARA 
AÇACAĞIZ

Çalışma ve Sosyal 
Ğüvenlik Bakanı 
Mehmet Müezzinoğ 
lu’da, Gemlik’in 
körfezi, zeytini, 
limanları, sanayisi 
ve doğal güzellik
leriyle Türkiye’nin 
en nadide ilçelerin 
den biri olduğuna 
dikkat çekti. Gemlik 
Belediyesi Toplu 
Konut Projesinin, 
böylesi güzel ilçeyi 
tehdit eden depreme 
yönelik bir emniyet 
tedbiri olduğunu 
savunan Mehmet 
Müezzinoğlu, 
“Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, 
Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı ile Çevre 
ve Şehircilik Bakan 
hklarımız aylardır 
görüşüyorlar.
Gemlik’te orman 
vasfını yitirmiş maki 
lik ve ormanlık 
araziler imara 
açılacaktır.
Gemlik’in deprem 
riskine karşın 
bugün temelini 
attığımız proje 
örnek olacaktır” 
diye konuştu.
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Otobüs duranımla facia teğei geçti
Bursa'da, petrol 
tankerinin fırlayan 
tekerleği, yol 
kenarındaki 
otobüs durağına 
çarptı.
Durakta bekleyen 
vatandaşlar şans 
eseri yara almadan 

kurtuldu. 
Bursa-İstanbul yo 
lunda meydana 
gelen olayda, İstan
bul istikametinden 
şehir merkezi is
tikametine sağ şerit 
ten ilerleyen bir 
petrol tankerinin 

yerinden fırlayan 
lastiği, yol kenarın 
da otobüs bekleyen 
yolcuların üzerine 
doğru gitti.
Çoğunluğunu 
üniversite öğrenci 
terinin oluşturduğu 
yolcuları teğet

geçen lastik otobüs 
durağına çarptı. 
Kazâda şans eseri 
kimse yaralan- 
mazken, öğren 
çiler kazayı 
sosyal medya 
hesaplarından 
paylaştı.

Satıle tlmlikle kredi çelen AfganlIya w mİ haçis
Bursa'da, kayıp 
kimliklerin üzerine 
kendi fotoğrafını 
yapıştırarak, 
bankalardan 
17 kişi adına 1 
milyon lira kredi 
çektiği iddiasıyla 
yargılanan Afgan
istan vatandaşı 
43 yaşındaki 
Murad Keyman'ın 
yargılanmasında 
karar çıktı. 
Mahkeme heyeti, 
Son sözünde "Yurt 
dışı yasağı konu
larak, azad edilmek 
istiyorum" diyen

Kayman'ı, 45 yıl 9 
ay 30 gün hapis ve 
26 bin lira para 
cezasına çarptırdı. 
Bursa'da 2015 
yılının haziran 
ayında, kayıp kim
likleri eline geçirip 
bunların üzerine 
kendisine ait ayrı 
fotoğrafları koyan 

Afganistan uyruklu 
Murad Keyman, 
para çekmek için 
gittiği bir banka 
şubesinde, görev 
linin kendisinden 
şüphelenmesi üze 
rine polis tarafından 
yakalandı. 17 
kişinin kaybettiği 
kimlik ve sürücü 

belgesi ile toplam 1 
milyon lira kredi 
çeken Keyman'ın, 
parayı almak için 
bankaya giderken, 
dikkat çek memek 
için kimlik üzerin 
deki fotoğraftaki 
kıyafetlerden giydi 
ği ortaya çıktı. 
Mahkemeye çıkartı 
lan şüpheli 
tutuklandı.
Bursa 7'nci Ağır 
Ceza Mahkeme
sinde, 
'Dolandırıcılık' 
suçularından dava 
açılan ve hakkında 

toplam 85 yıl hapis 
cezası istenen Key- 
man, ilk duruşma 
daki ifadesinde, 
suçsuz olduğunu 
ileri sürerek, "Ben 
kimseyi dolandır 
madım. Beni, 
aramızda husumet 
bulunan kardeşim 
yaktı. O zamanında, 
'Sana öyle bir iş 
yapacağım ki, ceza
evinden çıkmaya 
çaksın' demişti. 
Söylediğini de 
yaptı. Suçsuz yere 
1.5 yıldır hapis 
teyim. Beni ne olur 

bırakın. Serbest 
kalırsam size söz 
veriyorum tüm 
duruşmalara katıla 
cağım" dedi. 
Karar duruşmasın 
da da aynı ifadeleri 
tekrarlayan Key- 
man, "Bana yurt 
dışı yasağı konu
larak, azad etmenizi 
istiyorum" dedi. 
Mahkeme heyeti, 
verilen kısa bir ara 
ardından, sanık 
Keyman'a toplam 
45 yıl 9 ay 30 gün 
hapis, 26 bin lira da 
para cezası verdi.

MERMER TEZGAH 
USTASI

EFENDIOĞLU 
MERMER SAN. TİC. A.Ş.

BÜNYESİNDE 
ÇALIŞMAK ÜZERE 

MERMER TEZGAH VE 
ZIMPARA İŞÇİLİĞİNDE 

TECRÜBELİ
ELEMAN ALINACAKTIR.
Başvuruların şirketimize şahsen 

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

Tel: 0 224 586 00 05

Bursa'da ku$ grihi idıliası kortunu
Bursa'da kuş gribi 
iddiaları yüzünden 
kuş pazarının 
kapatıldığı iddiaları 
yalanlandı.
Soğanlı semtinde 
her pazar günü ku
rulan kuş pazarı İl 
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdür 
lüğü tarafından 
kapatıldı. Pazarın 
kuş gribi sebebiyle 
kapatıldığı iddiaları 
yalanlandı. Açık 
alanda kanatlı hay
van satışının yönet
melik gereği yasak 
olduğu, bu yüzden 
pazarın kapatıldığı 
bildirildi.
Bursa Oynar 
Güvercin Sevenler

reci Kâza! dok sayıfla varalı war
İnegöl de, kam 
yonla otomobilin 
çarpışması sonucu 
meydana gelen 
trafik kazasında, 
3'ü çocuk 7 kişi 
yaralandı. 
İnegöl'ün Ahmet 
Türkel Çevre yolu 
üzerinde seyir halin 

ve Yetiştirenler 
Derneği Başkan 
Yardımcısı Ceyhun 
Güler, Bursa'da 3 
hafta önce kuş 
pazarının kapatıl 
dığını belirterek, 
"Bunu federasyona 
kayıtlı dernekler 
olarak destekliyo 
ruz. Pazarımız dene 
timsiz bir şekilde 
kuruluyordu. Hangi 
hayvanın girip 
çıktığı, bu hayvan 
ların ne maksatla 
getirildiği bilinmi 
yor. Lakin bundan 
sonra kuş pazarı 
tekrar açılacak 
olursa, bunun fed
erasyona kayıtlı 
dernekler öncülü 

de olan 44 yaşın 
daki İbrahim Çak
mak yönetimindeki 
16KMA81 plakalı 
kamyon, Kemalpa 
şa Mahallesi Varlık 
Sokak'tan çevre 
yoluna çıkan 29 
yaşındaki Burcu 
Arslan'ın kullandığı 

ğünde ve bu 
derneklerden fikir 
alınarak yapılması 
lazım. Hobi 
hayvanlarıyla, gıda 
amaçlı kesimlik 
hayvanların aynı 
yerde satışa 
sunulması yanlış. 
Buraya getirilen 
hayvanlar insan 
sağlığına uygun 
olmayan şartlarda 
kesilip satılıyor. 
Ayrıca civar köy ve 
şehirlerden gelen 
keçi, koyun vb. 
hayvanların hasta 
lık taşıyıp taşıma 
dığını bilmiyoruz. 
Hayvanların kulak 
küpeleri yok" 
dedi.

16 PJ 232 plakalı 
otomobille çarpıştı. 
Çarpışmanın etkisi 
ile otomobil yoldan 
çıkarak toprak ala 
na sürüklenirken, 
kamyon ise yol 
kenarındaki site 
istinat duvarına 
çarparak durabildi.
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Güne Bakış
Gemlik Gübre’de çalışan 341 sendikalı işçi toplanarak tazminatları ödeme koşuluyla işi bırakma kararı aldı

taiWniistiitiiswHttstei
Kadri GÜLER 
kadri_guler(3)hotmail. com

Gemlik Gübre de neler oluyor?
Önce Petrol-İş Sendikası Gemlik Tem

silcisini aradım.
Neler olduğunu sordum.
Çarşamba günü, öğle saatlerinde 

Gemlik Gübre Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Yıldırım ile biraraya geldiklerini, 
bu toplantıya sendikanın Genel Başkanı 
ve yardımcısı ile Bursa şube başkanı ve 
işyeri temsilcilerinin katıldığını söyledi.

Petrol İş Sendikası Genel Başkanının 
Mehmet Yıldırım’dan talebi grev sırasın 
da geçen 5 aylık süre için her işçiye 
aylık 2 bin lira toplamda 10 bin lira para 
istemelerine karşın, İşveren yüzde 14 
olan zam teklifini, -sosyal haklar hariç- 
yüzde 21’e çıkarmayı teklif etmiş.

Mehmet Yıldın m’ın bana söylediğine 
göre, Sendika Genel Başkanı Ali Ufuk 
Yaşa, bu teklif üzerine, “Versen ne olur, 
sen vergi rekortmenisin vermeyeceksen 
şirketi tasfiye et” demiş.

Yıldırım da “Öyleyse sen de sendikayı 
tasfiye et" dediğini söylüyor.

Sizin anlayacağınız, amaç üzüm 
yemek olmaktan çıkmış, bağcı dövül 
meye çalışılmış.

Grev sırasında Petrol İşSendikası 
işçilere ayda 500 lira para ödüyormuş.

500 lira ile işçi elektrik, su, doğalgaz 
ve kira parasını nasıl öder.

Sendikanın bu greve zamansız ve 
hesapsız çıktığı belli.

Greve götürdüğü işçiye ayda 500 lira 
vereceksen, neden işçiyi sıkıntıya sok
tun. Gübre satışının yasaklandığı bir 
dönemde grev işçiye mi yoksa işverene 
mi yarar?

Sendikanın yüzde 45-50 zam istemesi 
bugün için mümkün görülmeyen bir 
rakkam.

Son toplantıda beklenen anlaşma iki 
tarafın fedakarlığıyla bitebilirdi.

İşverenin ücret zammını yüzde 14 den 
yüzde 21’e çıkmasına karşın, sendikada 
tabebini biraz aşağıya çekerek iş 
barışını sağlayabilirdi.

Ama karşılıklı geçen restleşmelerle 
istenen sonuç elde edilmedi.

Olan sendikalı işçi kardeşlerimize 
oluyor.

Hem işçiye ayda 500 lira vererek 
açlığa mahkum edeceksin, hem de 
anlaşmaya yanaşmayacaksın.

Simdi ne olacak.
İşçiler verin kıdem tazminatımızı biz 

sizinle çalışmak istemiyoruz diyor.
İşveren ise, ‘sendikayı istemiyorum, 

tazminatınızı vereceğim, isteyen toplu 
sözleşme yapmadığımız için sendikadan 
çıkar, işine kaldığı yerden devam eder’ 
diyor.

Bakın gördünüz mü.
Sonuçla hesapsız kitapsız greve git

mek, nelere mal oluyor.
Burada sendika işçiyi yolda bırakıyor 

ğfoı Vır irieriım doğdu bende.
işçinin aldığı tazminat bir gün biter 

ama iş bulmaları zor olur gibi geliyor 
bana.

İlçemizde bulunan 
en büyük sanayi 
kuruluşlarından 
Gemlik Gübre A.Ş. 
2017 yılında 
üretim yapmaya 
cağı açıkladı.
7 aydır grevde olan 
Gemlik Gübre 
Fabrikasında 
çalışan işçilerin üye 
olduğu Petrol İş 
Sendikası Genel 
Başkanı Ali Ufuk 
Yaşa, Genel Başkan 
Yardımcısı ve 
Sendika sözleşme 
sorumlusu Ünal 
Bulut, Bursa Şubesi 
Başkanı Erhan 
Yakışan, Yardımcısı 
Hüseyin Gürkaş ve 
işyeri temsilcisi 
Muhittin Beyaz, 
temsilciler Ömer 
Faruk Çelik ve İs
mail Ala önceki 
gün GEMPORT A.Ş. 
de Gemlik Gübre 
A.Ş. Yönetim Kurulu 
üyesi Mehmet Yıldı 
rım ile biraraya 
geldiler.
Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu’nun 
ara buluculuğu ile 
başlayan sürecin 
ikinci toplantısında, 
Sendika Genel 
Başkanının Mehmet 
Yıldırım’dan 341 
sendikalı işçi için 
daha önce ücret 
zammı olarak iste
nilen yüzde 40 
zammın ötesinde 
her işçi için grev 
süresince ayda 2 
bin lira ücret iste 
mesi sonucu, şendi 
ka ile işveren görüş 
mesi çıkmaza girdi. 
Gemlik Gübre Fabri 
kası İşyeri Temsil
cisi Muhittin Beyaz 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
işverenin sendika 
ile çalışmak isteme 
diğini, kıdem tazmi 
natlarını vererek 
grevi sona erdirme 
sini istediğini ve 
2017 yılında fabri 
kada üretim yapma 
yacaklarını söyle 
mesi üzerine, “Bizi 
istemeyeni biz de 
istemeyiz” dedi. 
Beyaz, Çarşamba 
günü akşamı 
sendikalı işçilerle 
Belediye Düğün Sa

lonunda yaptıkları 
toplantıda, 
“İşverenin talebini 
götürdük.
Hukuksal yollardan 
tazminatımızı 
ödesinler fabrika ile 
ilişkilerimizi kese 
ceğiz. Mehmet 
Yıldırım, bize 2017 
yılında farikada üre
tim yapmayacak 
larını, 2018 de ne 
olacağını bilmedik
lerini söyledi.
Fabrikayı çalıştır 
mak istemiyorlar” 
dedi.

YILDIRIM YÜKSEK 
ZAMLA GELDİLER

Gemlik Gübre A.Ş. 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet 
Yıldırım, gazetemi 
ze yaptığı açıkla 
mada, işletmeyi 
kapatmanın söz 
konusu olmadığını, 
grevin uzaması ve 
iki tarafın biraraya 
gelememesi üze 
rine, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu ile 
görüşerek, arabu
lucu olmasını iste
diklerini söyledi. 
Müezzinoğlu’nun 
Petrol-İş Sendikası 
Genel Başkanı ile 
kendisini Ankara da 
biraraya getirdiğini 
ve yeniden bir sayfa 
açmak için 
görüşmelere İstan
bul da Sendika 
Genel Merkezi’nde 5 
Ocak günü buluş 
tuklarını söyledi.
Yıldırım, şöyle 
konuştu:
“Petrol İş Sendikası 
greve kendi istek 
teriyle gittiler. Toplu 
sözleşmenin bitiş 
tarihi 30 Nisan 2016 
günüydü. Gemlik 
Gübre, grev yasağı 
olan bir işletmedir. 
Sendika Bursa 2. 
İş Mahkemesinde 
açtığı dava sonucu- 
grev hakkı elde etti 
28 Nisan 2016 günü 
sözleşme bitmeden 
grev kararı aldıkları 
nı bize duyurdular. 
Anlaşmaya yanaş 
madılar. Biz grev 
sırasında işyerinde 
309 asil, 32 yedek 
işçinin bulunması 

gerektiğini söyledik. 
Mahkemeye gidildi. 
Mahkeme kararıyla 
grev sırasında fab
rikada 18 asil, 11 
yedek işçinin 
bulunmasına karar 
verdi. Bunun üzeri 
ne toplu sözleşme 
için masaya otur
duk. Sendika maddi 
konularda yüzde 40- 
45 zam istedi. Biz 
yüzde 14 zam teklif 
ettik. Kabul etmedi 
ter. 28.8.2016 tarihin 
de arabulucu ile 
toplantı yapıldı. 2. 
toplantıda da uzlaş 
ma sağlanamadı. 
20 Temmuz 2016 
günü greve çıktılar. 
Greve kendileri 
çıktı. Bizimle anlaş 
ma istemediler.
Bu arada, hükümet 
amonyaktı gübre 
satışını yasakladı. 
Biz fabrikamızda 
üretime devam etme 
kararı almıştık.
Bunun için amon 
yak satın aldık. 
Üretim yapıp, yasak 
kalkınca satacaktık. 
Böyle olunca Çalış 
ma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
mızdan süreci 
sonlandırması için 
rica ettim. 30 Aralık 
2016 tarihinde 
Bakan tarafları 3 
Ocak 2017 günü 
Ankara’da 
toplantıya çağırdı. 
Sendika Genel 
başkanı ile biraraya 
geldik. Bakanımız 
Mehmet Müezzin 
oğlu, uzlaşma ol 
sun, konu kapatıl 
sın, barış sağlansın, 
kavga olmasın, 
Türkiye’nin önemli 
günlerden geçtiğini 
söyledi. 5 Ocak 
günü Sendika Genel 
merkezinde toplan 
dik. Toplantıda sen 
d ika Genel Başkanı 
kendi aralarında 
çalışma yapıp 
döneceklerini söyle 
diler. Döndüklerin 
de grevde geçen 5 
ayda, her işçi için 
aylık 2 bin lira kişi 
başına para iste
diler. Yani bir işçiye 
10 bin lira, 340 işçi 
için 3 milyon 400 
bin lira istediler. Biz 
bunu kabul etmedik. 
Çalışmadan, hak 

etmeden nasıl para 
istersiniz dedik. 
Sizi greve biz 
zorlamadık dedik. 
Bize büyük zararlar 
açtınız, yeni amon 
yak satın aldık 
dedim. Yüzde 14 
zammı, yüzde 21 ’e 
yükselttik ama 
sendika yüzde 40-45 
zammı yüzde 80’e 
çıkardı. Biz sendika 
ile yapamayacağı 
mızı anladık.
Amonyak satış se
zonunu kaçırdık. 
İthalata büyük 
paralar ödüyoruz. 
Bayileri elde tutmak 
için dışarıdan gübre 
getirdik. 812 bin 
564 ton gübre 
ithal ettik.
Sendika genel 
başkanı “Sen vergi 
rekortmenisin, ver 
sen ne olur. Ver
mezsen şirketi 
tasfiye et” dedi. 
Ben de onlara, 
“o zaman siz de 
sendikayı tasfiye 
edin” dedim. ” 
Biz de asgari ücreti^ 
çalışan işçi yok. 
2 bin 500 ile 4 bin 
lira arasında maaş 
alanlar var.
Sosyal zamlar hariç 
istekleri brüt 6 bin 
888 lira neye göre 
istiyorlar.
Bunlar iyi niyetli 
değiller. Ben bu 
sendika ile çalışmak 
istemiyorum.
O zaman işçilerin 
tazminatlarını 
ödeyin, dediler. 
Ben de ‘neye göre 
ödenecek’ dedim, 
‘ihbar tazminatları 
hariç kıdem tazmi
nat larını öderim’ 
dedim..” 
Mehmet Yıldırım, 
341 sendikalı işçinin 
yazılı başvurması 
halinde kıdem 
tazminatlarını öde 
yeceklerini be
lirterek, “İsterlerse 
sendikadan istifa 
ederek gelsinler 
maaşlarnı ödeyelim. 
İşçimi mağdur 
etmiyorum. 
Kıdemini öderim 
Şartlarım var. İşçiyi 
mağdur eden şendi 
kadir. Böyle şendi 
kalar olduğu müd
detçe Türkiye 
batar." dedi.
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Eylül Misali ÖzdilekPark Bursa Nilüfer açıldı
■ Tarık TANIŞ 
SENİ GÖRDÜM...

saklansan da budağına o yaşlı dut 
ağacının
siyah hükümlere bırakınca
zamanı
suçlusun
firarından şehrin
hayalet gibi kokunca kaldırımlar
ve boşalırken meçhul göçlere
sığırcıklar
son numara söküldü ahşap kapılardan 
ahir zaman şarkıları kaldı geriye 
rüştüne yalnızlık düştü
düşlerin
tükendi delikanlı özneler
kahpe yüklemler bitirdi dudağımda
kalan son cümleyi
yosma rüzgar üfleyince yarım kalan o 
hikayeye
fikrim silindi
başım taş kadar ağır
boşum kahırla içilen şişe misali
içimde can kırıkları
çizerken sol yanımı
yalın ayak yürüdüm kırık bir çizginin
ardına takılıp
düştüm
kanadım
acım dizlerimden büyüktü
sarmadım
sardığın yerde bıraktım
uykumu gömdüm
mezar büyüklüğünde ayak izlerine
böcek ölüleri gördüm
yanık kozalarda
kül gibiydiler avucuma düştüler
üfledim
eflatun ipek sardı rüyayı
son perdeydi o garip temaşa ve seyrin 
o son paydası
seni gördüm
saklandın
yaşlı dut ağacının kör budağına
çurtjüunye'nraögari'tuTri'fiıtzrerı...

Özdilek Holding, 
Bursa Nilüfer'de 
50 milyon dolarlık 
yatırımla 2017’nin 
ilk AVM’sini açtı. 
Holdingin Özdilek
Park konseptine 
sahip üçüncü AVM 
yatırımı olan 
ÖzdilekPark Bursa 
Nilüfer, yıllık 
7,5 milyon ziyaret 
çiye ulaşmayı 
hedefliyor. 
Türkiye’nin en yük
sek marka değerine 
sahip ilk 100 şirketi 
arasında yer alan 
Özdilek Holding’in 
ÖzdilekPark konsep
tine sahip üçün cü 
AVM yatırımı olan 
ÖzdilekPark Bursa 
Nilüfer, basın orga
nizasyonu ile 
tanıtıldı. Özdilek 
Holding Yönetim Ku
rulu Başkanı 
Hüseyin Özdilek, 
Özdilek Holding 
Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili E. 
Murat Özdilek ve 
ÖzdilekPark Bursa 
Nilüfer projesinde 
görevli üst düzey 
yöneticilerinin ev 
sahipliği yaptığı 
toplantıda, projenin 
tüm detaylarının 
yanı sıra holdingin 
2017 hedefleri 
anlatıldı.
ÖzdilekPark Bursa 
Nilüfer, 1000 kişiye

istihdam sağlayacak 
Bursa’nın Nilüfer 
ilçesinde 50 milyon 
$’lık yatırım bütçe
siyle hayat bulan, 
60.000 m2 kapalı 
alanda konumlan 
dırılan ve toplam 
20.000 m2 kiralan
abilir alanda, 4 kat 
ve 55 mağaza bulu
nan ÖzdilekPark 
Bursa Nilüfer’de 
Özdilek Hipermar
ket, Özdilek Depart
man Mağaza, Kafe 
Safahat ve birçok 
seçkin markanın 
yanı sıra sinema ve 
oyun-eğlence 
merkezi yer alıyor. 
Rahat ve aydınlık bir 
yapıda olmasının 
yanı sıra misafir
lerinin konforunu 
düşünerek tasar
lanan Özdilek Bur- 
saPark Nilüfer, 
ulaşım kolaylığıyla 
da büyük beğeni 
topluyor. İzmir 
Yolu’na direkt bağ 
lantı, metro İstas 
yonuna 2 dakika, İdo 

Feribot İskelesi’ne 
25 dakika, Budo 
Deniz Otobüsü’ne 
28 dakika ve toplu 
taşıma imkanlarıyla 
da konuklarına 
sınırsız seçenek 
sunan Özdilek Bur- 
saPark Nilüfer’de 
servis hizmeti de 
bulunuyor. AVM’de, 
kiracıları ile birlikte 
toplam 1000 kişiye 
istihdam sağlamayı 
hedefleyen Ozdi 
lek Holding, bu 
yatırımda 400, 
toplamda olarak ise 
8.500 kişiye istih
dam sağlamış ola
cak. Öte yandan 
2016 yılında Özdilek 
AVM’leri 51 milyon 
kişi ziyaret ederken, 
holding bu oranı 
2017 yılında 58 
milyona çıkarmayı 
hedefliyor.
“7,5 milyon ziyaret 
çiye ulaşmayı 
hedefliyoruz” 
Açılışa ilişkin 
değerlendirmede 
bulunan Özdilek

Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Hüseyin Özdilek, 
“ÖzdilekPark 
Bursa Nilüfer, her 
düzeydeki müşteri 
kitlesine hitap ede
bilen; hipermarket, 
büyük mağazalar, 
çocuk ve gençlere 
yönelik eğlence 
birimleri bulunan 
ve halkın tüm 
ihtiyaçlarını tek 
bir çatı altında 
toplamayı 
amaçladığımız 
bir konsepte 
sahiptir. Kiracı ’■ 
larıyla birlikte 
toplam 1000 
kişiye istihdam, 
sağlayacak olan 
yeni yatırımızın, 
bölgenin ekonomik 
kalkınmasına da 
destek olmasın 
dan dolayı çok 
mutluyuz. Bu 
kapsamda yıl 
içinde yaklaşık 
7,5 milyon zi
yaretçiye ulaş 
mayı hedefliyoruz. 
50 milyon $’hk 
yatırım bütçesiyle 
hayat bulan yeni 
yatırımızın önce 
likle ülkemize 
sonrasında ise 
Bursa ve çevre 
illerdeki ziyaret 
çilerimize 
hayırlı olmasını 
diliyorum” dedi.

Bursa için korkulan deprem uyarısı
Jeoloji Mühendisleri 
Odası Güney 
Marmara Şubesi 
Başkanı Engin 
Er, Bursa’nın 7,5 
büyüklüğünde 
depreme hazırlıklı 
olması gerektiğini 
söyledi.
1-7 Mart Deprem 
Haftası nedeniyle 
TMMOB Jeoloji 
Mühendisleri Odası 
Güney Marmara 
Şubesi'nde 
gerçekleştirilen 
toplantıda konuşan 
Jeoloji Mühen 
dişleri Odası Güney 
Marmara Şube 
Başkanı Engin 
Er, Bursa'da 
belediyeler ve orga 
nize sanayi bölgeleri

başta olmak üzere 
deprem beklenmesi 
gerektiğini ifade 
ederek, "Bunu bir 
buçuk aydır devam 
eden Çanakkale 
depremleri netice 
sinde söylüyoruz. 
Bursa depremi bek

lemeli. Buna göre 
hazırlık yapmalı" 
dedi.
Çok eskilere gitmeye 
gerek olmadığını 
söyleyen Engin Er, 
"1939 Erzincan, 1999 
Marmara, 2011 Van 
ve Çanakkale de

premleri hazırlıksız 
yakalandığımız fe
laketlerden bazıları 
dır. Mevcut deprem 
bölgeleri haritamıza 
göre, topraklarımızın 
yüzde 66'sı 1'inci ve 
2'inci derece deprem 
bölgesinde

bulunmaktadır. 
Konutlarımızın 
yüzde 44'ü 1'inci 
derece, yüzde 2 5'i 
2'inci derece 
deprem bölgesinde 
yer alırken, nü
fusumuzun yaklaşık 
34 milyonu, yani 
yüzde 43'ü 1'inci 
derece, yaklaşık 
22 milyonu 2'inci 
derece deprem 
kuşağında 
yaşamaktadır.
1900 senesinde 
bu zamana kadar 
depremlerde her 
yıl ortama bin 
insanımızı kay 
bettik ve 7 bin bina 
hasar gördü" diye 
konuştu.
Çanakkale'de 

meydana gelen 
depremlerin bir
birinden bağımsız 
olduğuna dikkat 
çeken Er, "Buradaki 
Tuzla ve Baba kale 
fayı bir sistem 
içinde işleyen 
Kuzey Anadolu 
fay hattının seg- 
mentlerinden 
biridir. Bu deprem
leri göz önüne 
alarak Bursa’nın da 
deprem gerçeğini 
unutmaması 
gerekiyor. Bursa 
depremle inatla 
şıyor. Yetkililerin 
acilen muhtemel 
bir depreme karşı 
tedbir alması 
gerekiyor" şeklinde 
konuştu.

Facebodk sayfamız s Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Vefaspor’dan Kulüpler Birliğine ziyaret Kuranotoma
Gemlik Vefaspor 
Yönetimi, Gemlik 
Amatör Spor Kulüp* 
leri Birliği ’ni ziyaret 
etti. Başkan Turgut 
Akcan ve yönetimi, 
Gemlik Kulüpler 
Birliği Başkanı 
İbrahim Baki ve 
Gemlik Belediye- 
spor Başkanı Hu
lusi Gandartara 
tından karşılandı. 
İlk 3 maçını 
kazanan ve son 
hafta lideri 5 golle 
geçerek zirveye 
oturan Vefaspor 
yönetimi, Gem
lik’teki spordan, 
Vefaspor’un 
kuruluş aşaması ve 
sebeplerinden, gel 
diği noktadan ve 
hedeflerinden bah
settiler.
Baki; ‘’Hakem de 
yetiştirmeliyiz” 
Amatör Spor Kulüp
leri Birliği Başkanı 
İbrahim Baki; “Ve
faspor’un geldiği 
noktadan, her şeyin

CHP1İLEB Nl$EBEtllEIIİZİWEI1İ
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan ve meclis 
üyesi Mustafa Kay
natma, Galip Gür 
ve ilçe yöneticileri 
Muhasebeciler 
haftası sebebiyle 
Muhasebeciler 
Odasını ziyaret etti. 
Gemlik Muhasebe
ciler Odası başkanı 
Emir Es ziyaret 
ederek, başladığı 
konuşmasında 
muhasebecilerinin 
her yıl mali tatili var 
ama doldurmak 
zorunda kaldığımız 
için tatil yapamıyor 
ve son dönem 
geçici vergilerin 
işlerini çok yoğun 
taştırdığını belirtti. 
Tahsil edilemeyen 
KDV’de düzenle
menin bir an 
önce yapılmasını 
muhasebecilerinin 
bundan çok mağ 
dur olduğunu 
söyledi 
SERTASLAN; 20 
BİN TL’LİK KREDİ

para ile olmadığını 
anlıyoruz. Bizim 
hakem ve antrenör 
de yetiştirmemiz 
lazım. Bunu yapma 
dığımız sürece çok 
sorun yaşarız. Aynı 
zamanda, federas 
yonun kurullarında 
da bizlerden isimler 
olmalı. Sadece 
‘kulüp başkanı’ 
desinler diye, görev 
yaptığını iddia eden 
insanlar var. Vefa 
spor örnek alınacak 
bir kulüp. Hem yük
seliyor, hem farklı 
projeler sunuyor, 
hem de hedefleri 
var. Bakıyoruz yö
neticilerine, hepsi 
Vefaspor’a

İÇİN 200 BİN TL’LİK 
EVİN İPOTEĞİNİ 
İSTİYORLAR 
Ziyaretleri sırasında 
KOSGEB kredilerin 
durumunu bahse 
den Sertaslan;
“Bir arkadaşımız 
bizi ziyarete geldi. 
KOSGEB’e 20 bin 
tl’lik kredi için baş 
vurmuş. Ev ipoteği 
istemişler bu uygu
lama yanlıştır” dedi 
ve bu yanlıştan bir 
an önce dönülmesi 
gerektiğini belirtti. 
KAMPANYAMIZ
DAKİ OLUMLU DİLİ 
ÖRNEK ALMALARI 
BİZİ MUTLU ETTİ. 
CHP olarak, insan
lara “Hayır”ı olumlu 

inanmış.” dedi 
Akcan; ‘iki yılda, iki 
şampiyonluk” 
Başkan Turgut 
Akcan; “Sümer- 
spor’da top oyna
maya başladık, 
Gemlikspor’un ilk 
oyuncularındanım. 
2000 yılında kulüp 
başkanlığı yaptım. 
35 yılımı Gemlik’in 
futboluna verdim. 
Gördüğüm, kulüp
lerin hep iki kişi ile 
yönetildiğiydi. Ve
faspor’un farkı ise 
11 yöneticimiz var, 
koşturan 15 kişi.
Bizim tertip 
komitesinde de, 
yönetimsel nokta
larda da adamımız 

bir kampanya 
diliyle anlatıyoruz. 
Bu dilimiz kampa
nya başlarında 
“Hayır” diyenleri 
terör örgütleriyle ve 
çeşitli darbeci 
zihniyetlerle aynı 
kefeye koymaya 
çalışma politikası 
ters tepince 
“Evet” cephesinin 
halk tarafından 
kabul gören bu 
uygulamayı 
örnek alması bizi 
memnun etti. 
OY VERMEK 
YURTTAŞLIK 
GÖREVİMİZDİR 
Geçen referanduma 
katılım oranlarına 
dikkat çeken 

olması lazım. 24 
oyunculuk kadro
muz var. İyi bir 
hocamız var. Hede
fimiz iki yılda iki 
şampiyonluk. Sen
eye Şubat Ay’ında 
Süper Amatör 
Küme’de yer almayı 
planlıyoruz” dedi. 
‘’Her futbolcu 
için ağaç”

Gemlik Vefaspor, 
her futbolcusu 
için Manisa’da 
bir ağaç diktirdi. 
Kulüpler Birliği 
adına da ağaç 
dikilirken, ağaç 
ların belgele 
rini de Kulüpler 
Birliğine takdim 
ettiler.

Sertaslan;
“Oy kullanmak 
vatandaşlık 
görevidir, tercihi 
niz ne olursa 
olsun muhakkak 
sandıklara gidip 
demokrasinin 
gereğini yerine 
getirmemiz 
gerekiyor. CHP 
olarak sandıklara 
katılım konusunda 
genel merkezi 
mizin çok önemli 
ve halk tarafından 
kabul gören 
çalışmalarımız 
var, biz de bu 
çalışmaları 
Gemlik’te 
uygulayacağız" 
dedi.

yarışması yapıldı

Milli Eğitim Bakan 
lığı Din Öğretimi 
Genel Müdürlüğü 
tarafından yurt 
çapında yapılan 
Genç Şada Kur'an-ı 
Kerimi güzel 
okuma, yarışması 
Bursa il finali 
Mudanya Anadolu 
İmam Hatip 
Lisesinin orga 
nizasyonuyla 
gerçekleştirildi. 
Yarışmaya Bursa 
genelinde bulunan 
14 imam hatip 
lisesinden toplam 
14 öğrenci katıldı. 
Mudanya Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
Konferans Salo 
nu'nda gerçekle 
şen yarışmalar 
sabah 10.00'da 
başladı. Açılış 
konuşmasını 
yapan Mudanya 
Anadolu İmam 
Hatip Lisesi 
Müdürü Muammer 
Demirci, "Kur'an ile 
hemhal olan genç
leri ağırlamaktan 
büyük bir onur 
duyuyoruz" dedi. 
Yarışmaya Mu

KflŞCDC B€Kl€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GUN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

danya Kaymakamı 
Faik Oktay Sözer, 
Bursa MIH Eğitim 
Şube Müdürü Bekir 
Arslan ve 
yarışmaya katılan 
Okulların idareci
leri ve öğretmenleri 
katıldı. Saat 
13.00’de tamam
lanan Kur’an-ı 
Kerimi yarışma 
larda Kur'an-ı 
Kerimi yüzünden 
okuma dalında 
sıralama aşağıdaki 
şekilde olmuştur. 
1-Cemal Furkan 
GÜL-Gemlik 
Anadolu İmam 
Hatip Lisesi 
2-Emin UYANIK- 
Karacabey 
Anadolu İmam 
Hatip Lisesi 
3-Hamza DEMİRCİ- 
Nilüfer Anadolu 
İmam Hatip 
Lisesi 
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
Öğrencisi Cemal 
Furkan Gül, Nisan 
Ayında Bursa’da 
yapılacak Bölge 
finalinde Bursa’yı 
temsil edecek.
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Geçiş ücretleri artılı internetten oılenebilecek
Avrasya Tüneli 
İşletme İnşaat ve 
Yatırım A.Ş. (ATAŞ), 
Avrasya Tüneli’nin 
geçiş ücretinin artık 
internet üzerinden 
de ödenmeye 
başladığını açıkladı. 
Açıklamaya göre 
sürücüler, HGS ve 
OGS hesaplarında 
yeterli bakiye 
olmaması, herhangi 
bir otomatik ödeme 
sistemine dahil

olmamaları veya 
ihlalli geçiş 
yapmaları halinde 
geçiş ücretini inter
net üzerinden 
ödeyebilecek.
Bilgisayar, tablet ve 
cep telefonundan 
anında ödeme 
Açıklamada "Otoyol 
sektöründe yeni 
hayata geçirilen bir 
uygulama ile 
Avrasya Tüneli’nin 
geçiş ücreti ödeme

işlemleri, artık 
avrasyatuneli.co- 
madresinden 
yapılabiliyor. Uygu

lama ile HGS ve 
OGS hesaplarında 
yeterli bakiye ol
mayan, herhangi bir

otomatik ödeme sis
temine dâhil ol
mayan ve ihlalli 
geçiş yapan 
sürücüler; plaka, 
kimlik veya vergi 
numaralarıyla 
geçiş ücretlerini 
öğrenebilecek. 
Sürücüler banka ve 
yetkili kurumlara 
gitmeden geçiş 
ücretini web sitesi 
üzerinden kredi kartı 
ile güvenli şekilde

hızlı ve kolayca 
ödeyebilecek. 
Bilgisayarlardan 
erişi lebi İdi ği gibi 
cep telefonu, tablet 
ve mobil cihazlar 
üzerinden de erişim 
sağlanabilen sistem 
ile sürücüler, 
geçiş bilgilerini 
öğrenerek, cezai 
işlem uygulamasını 
da engelleyebile
cek" ifadelerine yer 
verildi.

Kira gelirleri bir yılda yüzde 18 arttı
Hazır beyanda 
bulunan ev sahip
leri, önceki yıla göre 
geçen yıl yüzde 18 
daha fazla gelir elde 
ettiklerini beyan etti. 
Gelir İdaresi Başkan 
lığı'nın faaliyet 
raporuna göre 
toplam 1 milyon 449 
bin kişi Maliye'ye 
hazır beyanname 
verirken bu kişiler 
toplam 46.3 milyar 
lira gelir sağladık 
lannı bildirdiler.
Gelirin 33.7 milyarı 
kiradan oluştu. Ev 
veya dükkân başına 
yılda 23 bin 293 lira 
gelir elde ettiğini 
Hazır Beyan Sistemi 
ile Maliye'ye bildiren 
ev sahiplerinin kira 
geliri olarak 2015'te 
beyan ettiği tutar 
27.2 milyar liraydı. 
2015'te toplam 1 
milyon 383 bin 
kişinin beyan ettiği 

konut başına kira 19 
bin 675 liraydı. Bu 
rakamlar ev sahip
lerinin geçen yıl 
yüzde 18 kira artışı 
yaptığını gösteriyor. 
(Oysa TÜlK'te ise 
2015 kira enflas 
yonu yüzde 5.9 
görünüyor.) 
Hazır beyan sistemi 
dışında kira gelirini 
beyan eden yaklaşık 
100 bin kişinin bu 
istatistiği değiştirme 
ihtimali bulunmuyor. 
2016 kira vergisi 
2015 gelirlerinden 
ödendiği için 2015'te 
yüzde 8.81 olan en
flasyon oranının iki 
katından daha fazla 
olan kira artışı hem 
enflasyon hem de 
kaynak kullanımı 
açısından ekono 
miyi olumsuz et 
kileyen konuların 
başında geliyor. 
Kira artışının bu

kadar yüksek 
olmasının en 
büyük nedeni kira 
kontratlarının döviz 
cinsinden yapılmış 
olması ve dövizdeki 
artış sonucu Türk 
Lirası bazında da 
artmış olmasına 
bağlanabilir. Diğer 
yandan döviz bazlı 
gayrimenkul kirala 
rının artması diğer 
kiraları da artırıyor. 
İZLEMEYE ALINAN 
SAHTECİ 4'E 
KATLANDI
2016'da ayrıca Gelir 
İdaresi posta yerine 
internetten tebligat 
yaparak 40.6 milyon 
lira tasarruf sağladı. 

Toplam 3.6 milyon 
posta yerine e-pos 
tayı seçen kurumun 
böylece posta 
başına 11 lira ce
binde kaldı. Önceki 
yıl sahte belge kul
lanma veya düzen
leme riski olduğu 
görülen ve bu ne
denle takibe alınan 7 
bin 400 mükellef 
2016'da tam 4 kat 
artarak 29 bin 615'e 
fırladı. Gelir İdare- 
si'nin başlattığı 
e-fatura da hızla 
yayılıyor. 2016'da 
e-fatura kullanımı 
neredeyse ikiye kat
lanarak 61 bin 13 
mükellefe ulaştı.

2016'da 2 milyar 20 
milyon liralık 163 
milyon 456 bin 
e-fatura kesildi. 
Katma Değer Vergisi 
(KDV) Kanununun 
bir süredir üzerinde 
çalıştıkları yeni bir 
alan olduğunu ak
taran Ağbal, şöyle 
devam etti: 
"1985 yılında KDV 
Kanunu sistemimize 
dahil oldu. O za
mana kadar satış 
vergileri varken 
Avrupa Birliğinde 
gördüğümüz KDV’yi 
o dönemde Türki 
ye’ye kazandırdık. 
Uzun yıllar içinde 
KDV uygulama 
larında karşılaş 
tığımız birtakım 
sıkıntılar var. Özel
likle uygulamada 
vatandaş larımızın, 
işletmele rimizin 
zorlandığı alanlar 
var. Yerine göre

KDV uygulama sı 
yerli üretimi 
cezalandıran, yerli 
üretim üzerinde 
maliyet oluşturan 
bir boyuta kavuştu. 
Yerine göre ise 
piyasa eşitsizlik ler- 
ine neden olan bir 
vergi haline geldi. 
Bunun için KDV Ka
nunu ile ilgili geniş 
kapsamlı bir çalış 
mayı başlattık. 
Önümüzdeki dönem 
de KDV Kanununda 
ne tür düzenlemeler 
yaparsak karşılaştı 
ğımız sorunları 
aşarız ve özellikle 
üretimin yerlileşti 
rilmesi bakımdan 
bir araç olarak 
kullanırız diye 
önemli bir çalışma 
mız var. Belli bir 
aşamaya gelince 
bunun detayla 
rını kamuoyuyla 
paylaşacağız."

Gemlik Karfez
OEMLİK'İN İLK aÛNLOK SİYASİ GAZETESİ •

IEIIİBİHIIIH

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5717 

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 
İstikrar Cad: Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI
Recep ivedik 5: 

11:15-11:45-13:15- 
14:00-15:30-16:30- 
18:00-19:00-20:15- 

20:45-21:30...
Karlar kraliçesi 3: 
11:45-15:15-17:00- 

18:45...
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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www.manastiremlakgemlik.com 
■ • DÜKKAN

• İŞYERİ 
• FABRİKA

• ARSA
• ARAZİ

Û hürriyet 
emlak com

sahibinden.com

MANASTIR EMLAK I
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI
Sebahattin DEMİR Emlak Müşaviri

ALIM SATIM KİRALAMA VE ARACILIK HİZMETLERİ 
YATIRIM DANIŞMANLIĞI & EMLAK MÜŞAVİRLİĞİ 

ÖN EKSPERTİZ VE DEĞERLEME HİZMETLERİ 
KREDİ YÖNLENDİRME VE TAKİP İŞLERİ 

TAPU TAKİP İŞLEMLERİ & MÜLK YÖNETİMİ

Tel & Fax : O 224 517 33 10 Cep: O 532 744 33 83 - O 532 744 33 93 
www.manastiremlakgemlik.com - manastiremlak@hotmail.com

http://www.manastiremlakgemlik.com
sahibinden.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
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GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

İrfan Ünlü 0535 285 42 69
Merkez: Çarşı Meydanı - UMURBEY 

Şube: Dr. Ziya Kaya Mah. Hürriyet Cd. 
Sarışen Sok. Gemlik Tapu Müdürlüğü yanı 

. GEMLİK Â
irfanunluemlak.sahibinden.com

Borusan Kocabıyık Vakfı ile Uludağ Üniversitesi arasında Hukuk Öğrencilerine verilecek burs konusunda protokol imzalandı

Soruşan Kocabıyık Vakfı Hukuk 
Fakültesi öğrencilerine burs verecek

kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Yeni Gemlik..
Önceki gün, Gemlik Belediyesi'nin mega 

projesi olan 970 konutluk modem Yeni Gemlik 
Toplu Konutlan’nın 366 adedinin temeli atıldı.

Gemliklilere hayırlı olsun.
Gemlik’in yeni gelişim alanı olarak Cihatlı 

Mahallesi seçildi. Birinci derece deprem 
kuşağında bulunan ilçemizde, sağlam zeminli 
arazilerin bu bölgede olduğu biliniyor.

Eski belediye başkanlan da, TOKİ’ye bu 

bölgede konut yaptırmak için Ankara’nın yolu 
nu çok aşındırdılar. Devamı sayfa 4’de

r
Uludağ Üniversitesi Gemlik Sunğipek Asım 
Kocabıyık Yerleşkesi'ne Hukuk Fakültesi 
ile Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu 
binalarını yapıp donatan Borusan Kocabı 
yık Vakfı, şimdi de Uludağ Üniversitesi'nin 
başarılı öğrenciler için başlattığı burs kam 
panyasına destek verdi. Borusan Kocabı 
yık Vakfı ayrıca, birinci sınıfı başarı ile 
bitiren ve genel not ortalaması 3.5 ve üzeri 
olan ilk üç öğrenciye de ayda 500'er lira 
burs verecek. Haberi sayfa 2’de

ADD’liler Başbakan ve görevliler hakkında 
suç duyurusunda bulunacaklar

ADD’don Kürdistan
bayrağına tepki

Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik 
Şube Başkanı Muhammet Usta, yaptığı 
yazılı açıklamada, Kuzey Irak Kürt Bölge 
Temsilcisi Mesut Barzani’nin Türkiye zi
yaretinde havaalanında devlet başkanı 
gibi karşılanmasını ve Türk bayrağı 
yanına Kürdistan bayrağının asmanın 
Anayasa ve kanunlarımıza göre suç 
teşkil ettiğini belirtti. Haberi sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Borusan Kocabıyık Vakfı ile Uludağ Üniversitesi arasında Hukuk Öğrencilerine verilecek burs konusunda protokol imzalandı

Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Sunğipek 
Asım Kocabıyık 
Yerleşkesi'ne Hukuk 
Fakültesi ile Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksekoku lu 
binalarını yapıp 
donatan Borusan 
Kocabıyık Vakfı, 
şimdi de Uludağ 
Universitesi'nin 
başarılı öğrenciler 
için başlattığı burs 
kampanyasına 
destek verdi.
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Yusuf Ulcay ile 
Borusan' Kocabıyık

Vakfı Genel Sekre 
teri Canan Çelik'in 
imza koyduğu

protokole göre, için yaptığı sınav 
ÖSYM'nin 2017-2018 sonucunda Uludağ 
Eğitim-Öğretim yılı Üniversitesi Hukuk

Fakültesi'ne kayıt 
yaptıracak ilk beş 
başarılı öğrenci, 
500 lira burs alacak. 
Aynı öğrenciler, alt
tan ders bırakmadığı 
ve not ortalamasını 
2.5 ve üzerinde 
getirdiklerinde, 
4 yıl boyunca 
bursunu almaya 
devam edecek. 
Borusan Kocabıyık 
Vakfı ayrıca, birinci 
sınıfı başarı ile 
bitiren ve genel not 
ortalaması 3.5 ve 
üzeri olan ilk üç 
öğrenciye de ayda 
500'er lira burs

verecek.
Bu bursu hak eden 
öğrenciler eğer 
eğitim öğretim 
dönemi başında 
Hukuk Fakültesi'ne 
kaydını yaptıran en 
başarılı beş öğren 
ciden biriyse, 
burs miktarı 750 
lira olacak. 
Rektör Prof. Dr. 
Yusuf Ulcay, 
eğitimdeki çıtanın 
yükselmesine yol 
açacak başarı 
bursu desteğinden 
dolayı Borusan 
Kocabıyık Vakfı'na 
teşekkür etti.

ADD’liler Başbakan ve görevliler hakkında suç duyurusunda bulunacaklar

aDD den Kurdistan bayrağına tepki
Atatürkçü Düüşünce 
Derneği Gemlik 
Şube Başkanı 
Muhammet Usta, 
yaptığı yazılı 
açıklamada, 
Kuzey Irak Kürt 
Bölge Temsilcisi 
Mesut Barzani’nin 
Türkiye ziyaretinde 
havaalanında 
devlet başkanı gibi 
karşılanmasını ve 
Türk bayrağı yanına 
Kürdistan bayra 
ğının asmanın 
Anayasa ve kanun 
larımıza göre suç 
teşkil ettiğini 
belirterek, Başba 
kan ve görevliler 
hakkında suç duyu
rusunda buluna 
caklarını söyledi. 
ADD’nin yaptığı 
yazılı açıklama 
şöyle: 
“Bağımsız bir dev 
let olmayan, uniter 
bir devlet olan 
Irak'ın sadece bir 
bölgesini temsil 

ettiği iddiasında 
olan Mesut Barzani 
İstanbul Atatürk 
Havaalanına 
geldiğinde, Türk 
Bayrağı'nın yanına, 
sözde Kürdistanı 
temsil ettiği iddia 
edilen bir bölgenin 
bayrağı asılmıştır. 
Yine hava alanındaki 
devlet konut 
evinde de şanlı 
bayrağımızın yanına 
bu bölge bayrağı 
tekrar konulmuştur. 
Türkiye'nin ve 
dünyanın hiç bir 
devletinin tanıma 
dığı bu bölge tem 
silcisi, uluslararası 
diplomatik kurallar, 
uluslararası antlaş 
malar ve Türkiye 
Cumhuriyeti Anaya 
sa ve kanunlarına 
rağmen, bir devlet 
başkanı gibi Cum 
hurbaşkanı ve 
Başbakan düzeyin 
de ağırlanmakta dır. 
Bu tablo ne yazık ki,

bir bölgeyi devieiieş 
tirmeye çalışmanın 
açık ifadesidir, bu 
tablo Irak'ın devlet 
bütünlüğünü yok 
sayan bir anlayışın 
ifadesidir.
Bu tablo, uniter bir 
devlet olan Suriye' 
nin PYD/PKK gibi 
terör örgütlerince 
işgal edilerek, 
"kanton" adını 
verdikleri bölgelerin 
de devletleştiril 
meşinin önünü 
açacak hazin bir 
çöküşün göster 
gesidir. Bu tablo, 
Türk Ulusunun etnik 
açıdan parçala

narak, orta doğuda 
Türkiye, Irak, Suriye 
ve İran'dan alınacak 
parçalarla kurulacak 
BOP hizmetkarı de
vletin görüntüsüdür. 
Bu tablo, apar topar 
"Başkanlık" adı 
altında yaratılacak 
denetimsiz ve kont 
rolsüz bir güç vasi 
tasıyla, Türkiye'nin 
eyaletlere, federas 
yonlara bölünme 
sinin hukuki alt 
yapısının gerekçe
sidir. Bu tablo, 
Birleşmiş Milletler 
ikiz Sözleş meşinin 
neden imzalandığı 
nın, Avrupa Birliği

Yerel Yönetimler Öz
erklik Şartı'ndaki çe
kin çelerimizin fiilen 
neden teker teker 
geri çekildiğinin, 
Osloları, Haburları, 
Dolmabahçe muta 
bakatını açıkla 
maktadır.
SEVR VE BOP 
İMZASI TAŞIYOR 
Bu tabloda görünen 
imzaların ötesinde, 
Sevr ve BOP imzası 
bulunmaktadır.
Atatürk sayesinde 
uluslararası alanda 
saygın bir yer edi
nen Türkiye Cumhu 
riyeti, 15 yıllık AKP 
hükümet leri döne
minde; Türkiye'yi 
bölmeyi amaç 
edinen PKK, PYD 
gibi terör örgütlerine 
açık destek veren 
bir bölge temsil
cisini muhatap ala
cak duruma düşürül 
müş ve BOP'un inşa 
sına, ülkenin bölün
mesine destek verir 

hale getirilmiştir. 
Türkiye'nin devlet 
olarak tanımadığı, 
muhatap almadığı, 
devlet statüsünde 
olmayan, hatta 
Türkiye'yi bölmek 
için silahlı müca 
dele ederek binler 
ce asker ve sivil 
vatandaşımızı şehit 
eden terör örgütle 
rine destek veren, 
uniter dev let olan 
Irak'taki bir bölgenin 
bayrağının, Türk 
Bayrağı ile eşit 
muamele görmesi, 
göndere çekilmesi 
ve yine bu bölgenin 
temsilcisinin devlet 
başkanı statüsünde 
ağırlanması Türk 
Ceza Kanunu'nun 
birçok hükmünü 
ihlal etmiştir.
Bu suçlar nede 
niyle Başbakan 
ve ilgili kamu 
görevlileri hakkında 
suç duyurusunda 
bulunuyoruz.’’____

Deprem ve 
yangın 
tatbikatı 
gerçeğini 
aratmadı

Gemlik Atatürk İlkokulu öğrencileri, tatbikat yaptı. Sivil savun ma 
bilincinin oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen tatbikat, gerçeğini 
aratmadı. Sivil Savunma Haftası dolayısıyla, Atatürk llkokulu'nda 
Sivil Savunma Kulübü tarafından öğrencilere, deprem sırasında 
nelerin yapılması gerektiği ve ilkyardım konularında uygulamalı 
eğitim verildi. Sivil Savunma Eğitiminin ardından, Öğrencilerin 
okullarına girmesiyle birlikte, tatbikat amacıyla sirenler çalınarak 
tahliye işlemi gerçekleştirildi. Atatürk İlkokulu Müdürü Ali Deliak, 
"Sivil Savunma Haftası dolayısıyla yapmış olduğumuz eğitim ve tat
bikatlar sayesinde, öğrencilerimiz deprem ve yangın esnasında ne 
yapmaları gerektiği konusunda, bilgilendirildi." dedi.
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Çalıştığı is yerim soyup, paralarla fotoğraf çekiirmişt
İzmit’te daha önce 
çalıştığı pizzacıdan 
hırsızlık yaptığı İçin 
tutuklanan 21 yasın 
dakl Hl, serbest 
kaldıktan sonra 
aynı plzzacı nın 4 
şubesine daha gir
erek hırsızlık yaptı. 
Çaldığı paralan 

arkadaşının eline 
verip fotoğraf 
çeken H.l. polisin 
takibi SÖHUcu 
yakalandı.
Geçen yıl Şubat 
ayında İzmit Yahya 
Kaptan Mahalle- 
si'nde bulunan 
daha önce çalıştığı 

pizzacıya girerek 
hırsızlık yapan H.l. 
yakalandı. Tutuk
lanan H.I., tahliye 
olduktan sonra id
diaya göre sonra 
ayni pizzacıya alt 
şubelerden hırsızlık 
yaptı. H.l. ilk olarak 
geçen hafta İzmit

Mehmet Âli Paşa 
Mahallesi Gazi Mus 
tafa Kemal Bulva 
rı'nda bulunan şube 
ye girerek yaklaşık 
4 bin TL ve çek def
terini çaldı. Kocaeli 
Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şubesi 
Hırsızlık Büro

Amirliği ekipleri 
güvenlik kamerala 
rını İncelerken, 
hırsızlık olayında 
kullanılan kiralık 
otomobilin plaka 
sini belirledi. Yapı 
lan inceleme sonu
cunda aracı ki
ralayan kişinin H.l. 

olduğu anlaşıldı.
H.I'nin Bursa'ya 
gittiğini belirleyen 
ekipler çahşmala 
rını burada yoğun 
taştırdı. Bursa'dan 
Samsun'a gittiği 
saptanan H.l. yeni 
den Bursa'ya gelin 
ce gözaltına alındı.

m Mimtı mama scrtiwn MMINMl
Bursa'da narkotik 
polisinin düzenle 
dlğl uyuşturucu 
operasyonunda 4 
kilo esrar madde
siyle 4 adet ecstasy 
hap ele geçirildi.
Bir kişi gözaltına 
atındı.
Bursa Uyuşturucu 
İle mücadeli Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
uyuşturucu madde 
ticareti yapan 
şahıslara yönelik 
dü zenlenen operas 
yonda, M.Y. isimli 
bir şahsa kargo İle 
uyuşturucu madde

gönderileceği 
ihbarını alarak 
harekete geçti. 
Düzenlenen planlı 
operasyonda 
M.Y*ye ait kargo 
içerisinde 2 bin 
170 gram, Nilüfer 
ilçesindeki İş 
yerinde yapılan ara

mada bin 723 gram 
ye otomobil 
içerisinde İse 6,50 
gram esrar ve 4 
adet ecstasy mad
desi ele geçirildi. 
Aramalarda ayrıca, 
2 adet ruhsatsız ta
banca ile 65 adet 
7.65 mm çapındaki

fişeklere de el 
konuldu.
TURŞU 
BİDONUNDA 
UYUŞTURUCU 
m.y. isimli şahsın iş 
yerinde uyuşturucu 
maddeyi turşu 
bidonlarının içeri
sine gizlediği or
taya çıktı. Gözaltına 
alman m.y. isimli 
şahıs, “Uyuşturucu 
veya uyarıcı 
madde ticareti 
yapmak ve 
sağlamak1' suçların 
dan Adliye'ye 
sevk edildi.

İnegöl İlçesinde 
Kaçakçılık ve Or
ganize Suçlarla 
Mücadele (KOM) 
ekiplerince suçüstü 
yakalanan şahıs, 
çıkarıldığı mahke
mece tutuklandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, InegöPün 
çeşitli noktalarında 
aracıyla uyuştum 
cu satışı yaptığı 
İleri sürülen İbra 
him O. (32) İnegöl 
KOM Büro Amirliği 
ekipleri tarafından 
takibe alındı.
İbrahim O., yol 
kenarında bir gen 

ce uyuşturucu 
sattığı sırada polis 
ekiplerince suçüstü 
yapılarak gözaltına 
alındı. İbrahim 
O.'nun yakalanma 
sının ardından ope 
rasyona devam 
eden ekipler, uyuş 
turucu kullandığı 
tespit edilen 3 
kişiyi daha gözaltı 
na aldı. 3 kişi em
niyetteki İşlemleri 
nin ardından 
serbest bırakıh 
rken, İbrahim O. 
İse çıkarıldığı 
mahkemece 
tutuklandı.

t

MERMER TEZGAH
USTASI 

eFeNdIoglu 
MERMER SAN. TİC. A.ŞF 

BÜNYESİNDE 
ÇALIŞMAK ÜZERE 

MERMER TEZGAH VE 
ZIMPARA İŞÇİLİĞİNDE

TECRÜBELİ 
ELEMAN ALINACAKTIR.
Başvuruların şirketimize şahsen 

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

Tel: 0 224 586 00 05

mİ TIR arasıntlı sıkıştı
Orhangazi'de
meydana gelen 
trafik kazasında, İki 
TIR arasında kalan 
kamyonetteki iki 
kişi yaralandı 
Kaza, sabah 
08:30 sıralarında 
Orhangazi-Bursa 
karayolu, 
Yeniköy kavşağı 
yakınlarındaki 
köprü girişinde 
meydana geldi.
Murat Ali Sezer (43) 
idaresindeki 
77 ED170 plakalı 
TIR, Yalova-Bursa 
istikametinde 
seyir halindeyken 
önüne çıkan bir 
köpeğe çarpmamak 
için aniden 
frene bastı.
Bu esnada aynı 
istikamette giden 
Fethi Kazdal (41) 
idaresindeki 34 UP 
6892 plakalı kam 
yönet yavaşlayan 
TIR'a çarpma 
mak İçin fren ya 
yavaşladı, 
önünde yavaşla 
yan kamyoneti far-

ketmeyen Reşir Or 
(49) idaresindeki 
41 GL163plakalı 
bir başka TIR ise 
kamyonete çarptı. 
Çarpmanın şiddeti 
ile sürüklenen 
kamyonet önünde 
duran diğer TIR'a 
çarptı. İki TIR 
arasında sıkışan 
kamyonette bulu
nan sürücü Fethi 
Kazdal ile yanıda 
bulunan ve amcası 
olduğu belirlenen 
Hüseyin Kazdal 
(59) yaralandı, 
çevreden yetişen 
vatandaşlar 
tarafından kamyo

netten çıkarılan 
amca yeğen, olay 
yerine çağrılan 
ambulansa kona 
rak Orhangazi 
Devlet Hastane 
sine kaldırıldı. 
Yaralıların hayati 
tehlikesi bulun
mazken, kaza 
nedeniyle bir 
süre trafik kont 
rollü sağlandı. 
Araçların olay 
yerinden 
kaldırılması ile 
trafik normale 
dönerken, polis 
ekipleri kaza ile 
ilgili soruşturma 
başlattı.
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tüne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@f\otmail.com

'Yeni Gemlik..,
Ancak, bu bölgenin makilik araziler, 

orman kapsamında olduğu için arsa 
kapsamındâ sokulamadığı için istekler 
gerçekleşemedi.

Gemlik’in en büyük sorunu, yerleşim 
alanlarının yetersiz oluşu.

Tarih boyunca Gemlik’e yerleşenler, düz 
lükler yerm&yamaçları tercih etmişler.

Bizim çocukluğumuzda, Yeni Mahalle, 
Demirsubaşı Mahallesi, hep yamaçlarda 
kurulmuş.

Sahil bandı dışında bugün bizim yağ 
malayıp konut doldurduğumuz ova, kentin 
sebze ve meyve ihtiyacını karşılayan 
alanlardı.

Kentsoylularının ilçeyi turizm ve tarım 
kenti yerine; sanayi kenti yapma girişimi 
sonucu, büyük göçler başladı.

1980’lerden sonra Tükiye’nin her 
yanından göç aldı Gemlik.*

Plansız, programsız, öngürüsüz bir 
büyümeydi bu.

Inşaat sektörüne ğirenler önce kazan 
dılar, sonra battılar.

Demokrat Parti ile birlikte zenginleşen 
eski Gemliklilerin bir bölümü, 2000 li 
yıllardan sonra Gemlik’in yeni efendilerine 
yerlerini terk etmeye başladılar.

İlçeye işçi olarak gelen, ovayı yağma 
layanlar, bir süre sonra ticaret burzuvajisi 
oldular.

İnşaat sektörüne de el attılar. Sonuçta, 
yerel yönetimlerin öngürüsüz kararları ile 
Gemlik, 110 bini aşan nüfusu, dar sokakla 
rı, otopark ve yeşil alanları olmayan, 
sağlıksız yapı stokları ile aoıou.

Artan nüfusun konuta ihtiyacı vardı.
Bu sektöre girenlerin çoğu talepler ne

deniyle kazandılar.
Yeni yapı malzemeleri ile daha modern 

yapılar ortaya çıktı ama, eski yapılar teknik 
olarak sağlıksız malzeme ile yapıldığı için, 
Gemlik’in bugün yüzde 50’sinden çoğu 
birer tabûttur.

Deprem açısından çok sakıncalı olan 
ova bitince, yeni yapı alanlarına ihtiyaç 
doğdu.

Sektörün hedefi TOKİ’nin getirilmek 
istendiği sağlam zeminli arazilerdi'. 
Anayasanın değiştirilmesiyle makilik alan
lar orman vasfını yitirmiş arazi sayılarak 
imara açılma yolu doğdu.

Bunun başlangıcınjjGemlikBelediyesi 
yaptı. TQKtileanlaşrri3'i(^rine,kurduğu 
GEMTAŞ adlı şirket ile Gemlik Belediyesi 
nin he ka^r.tn^mülkütvaı^a satarak, 
inşaatçılığa şokundu. x

İşte önceki gün Cihath Köyü merasında 
temeli atılan 970 konutluk Toplu Konutlar 
böyle doğdu. t

Yeni Gemlik rüzgarlı tepelerde kuru
luyor. Yakında o bölge binalarla dolar. 
Dolar da bin kişiye konut yapacağım diye 
Gemlik halkının her birinin hakkı olan 
satılan belediye mülkleri, nederkbin kişiye 
konut olarak veriliyor. ? ;

Bunu anlamakta zorlanıyoruhu.

( Gemlik Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Er otomobil fabrikasını gezerek yetkililerden bilgi aldı

Gemlik Meslekî ve 
Teknik Anadolu 
Lisesi Müdürü 
Hüseyin Er ve 
okul idarecileri 
mesleki ve teknik 
eğitimde yeni 
yaklaşımlar 
geliştiren Güleryüz 
Cobra Otobüs 
fabrikasını* 
ziyaret etti. 
Güleıyüz Cobra * 
Otobüs Fabrikası^ 
Kurucu Üyesi 
Mehmet Keskin, 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Hasan 
Keskin, İmalat 
Bölüm Sorumlusu 
Coşkun Keskin, 
Ticari Genel Müdür 
Yardımcısı Dinçer 
Köseoğlu ve İnsan 
Kaynakları Uzmanı 
Mehmet Yaldız ile 
yapılan görüşme 
lerde sektörün 
yetişmiş teknik 
eleman ihtiyacı, 
Mesleki ve Teknik 
Eğitimde yeni 
acı.l.ım.lar. Gemlik’te 
mesleki ve teknik 
eğitimde diğer 
işletmeler arasında 
uygulanan ve 
başarı sağlanan 
protokoller ve 
öğrenci koçluğu

projeleri konuların 
da görüş 
alışverişi yapıldı. 
Okul Müdürü 
Hüseyin Er, Mesleki 
ve Teknik Eğitimde 
yeni gelişmeler 
hakkında bilgi verir 
ken, yeni sistemde 
artık sektörün ele* 
man ihtiyacı ne ise 
bunu karşılamak 
için eğitim faaliyet* 
ferini* sektöre göre 
yenileyebileceklerini 
ve yeni öğretim 
programlarını buna 
göre geliştirebile 
çeklerini ifade etti. 
Güleıyüz Cobra 
Otobüs Fabrikası

Genel Müdür 
Yardımcısı Dinçer 
Köseoğlu, fabrika 
nın üretim faaliyet* 
leri hakkında bilgi 
verirken, heyete 
fabrika üretim 
bandı gezdirildi ve 
prosesler yerinde 
incelendi.
Kurucu Üye 
Mehmet Keskin 
işletmenin hem yurt 
içi hem de yurt dışın 
dan gelen talepleri 
karşıladığını belir
tirken bazı iş kolla 
nnda yetişmiş tek 
nik eleman bulmak 
ta zorluk çektik
lerini, Gemlik’in

sanayi şehri 
olduğunu ve 
Mesleki ve 
Teknik Eğitimin 
hak ettiği noktaya 
ulaştırılması için 
Gemlik Sanayi ve 
Ticaret Odası 
nezdinde girişimde 
bulunacaklarını 
söyledi.
Ziyaret sonunda 
Okul Müdürü 
Hüseyin Er, 
mesleki eğitime 
yönelik verdikleri 
önem ve ilgile 
rinden dolayı 
fabrika 
yöneticilerine 
teşekkür etti.

Saadeı, muhtarları âyareı etti
Saadet Partisi İlçe 
Başkanı Ahmet 
Vakkas Yıldız ve 
beraberindeki 
yönetim kurulu 
üyeleri ilçemizdeki 
iki Muhtarlar 
Derneğini de 
ziyaret etti.
Ziyaretler sırasında 
mahallelerdeki 
sön durumlar, 
eksiklikler ve 
yapılması gereken 
işler karşılıklı 
olarak konuşuldu. 
Bir açıklama 
yapan Yıldız, 
"Bilindiği gibi 
yaklaşık üç dört

aydır bir çalışma 
yapıyoruz. İlçemizin 
sorunları ve çözüm 
yollarına yönelik 
bir rapor hazırlayıp' 
bunu Kaymakam

, ve Belediye Başka 
' nına sunacağız.

Bu doğrultuda 
bir çok kurum, 
kuruluş ye der 

Snek ziyaretleri 
yaptık ve yapmaya 
devam ediyoruz. 
Amacımız 
yaşanabilir bir

Gemlik için neler 
yapabiliriz. 
Muhtarlarımız? 
da bu münase 
betle ziyaret 
ettik. Onlarmda 
fikirlerini aldık" 
dedi.

Gemlik K ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN,OKUTUN

f/otmail.com
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Okul Sporları etkinliği 
Atatürk İlkokulu nda yapıldı
Tureks Uluslararası 
Fuarcılık tarafından 
düzenlenen Shining 
Stars Awards - 
Eğlence Rekreas 
yon Ödülleri'nde 
137 aday arasından 
"Yılın Spor 
Etkinliği" seçilen 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 10 
binlerce öğrenciyi 
sporla buluşturduğu 
Okul Sporları Etkinli 
ği Atatürk llkoku- 
lu’nda yapıldı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Bursa il 
Milli Eğitim Müdürlü 
ğü ve Bursa Büyük 
şehir Belediyespor 
Kulübü tarafından 
ortaklaşa düzenle
nen Büyükşehir 
Okul Spor Etkinlik
leri, kapsamında 
okul bahçesine ku
rulan parkurda tüm 
öğrenciler heye

canlı ve dinamik bir 
gün geçirdiler.
Etkinliğe 
başlamadan önce 
Büyükşehir Beledi 
yesi tarafından 
hazırlanan formalar 
öğrencilere hediye 
edildi. Etkinliğin so
nunda öğrencilere 
günün anısına birer 
madalya verildi. 
İlçe koordinatörü 
Şükrü Şenol Or
taokulu Beden 
Eğitim Öğretmeni

Gül Kaya tarafında 
hazırlanan mini 
Survivor parkurları 
öğrencilerimize 
heyecanlı sahneler 
yaşattı. Okul 
Müdürü Ali Deliak, 
bu etkinliğin ve 
parkurun hazırlan 
masında emeği 
geçen Bursa Büyük 
şehir Belediyesi'ne, 
görevlilere ve Be 
den Eğitimi öğret 
meni Gül Kaya'ya 
teşekkür etti.

GTSO’ya Vergi Haftası ziyareti

KARATAŞ PANEL SAÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
MÜDÜRLER KÜRULU KARARI

KARAR TARİHİ:03 MART 2017
KARAR NO : 1
TOPLANTIYA KATILANLAR: Muhittin KARATAŞ
Şirketimizin 2016 Yılı Olağan Genel Kurulunun”Azot sanayi

Yolu sertkaya Çeşmesi yanı no <
No: 269 Gemlik-BURSA”adresinde 31 Mart 2017'târihmde Saat 

10:30 da
Aşağıdaki gündemle yapılmasına karar verilmişti^jÇ^ ' , ’ 
Genel Kurul toplantısına Ortaklarımızın katılımı hususu ilan 

olunur.
GÜNDEM:
1. 2016 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi ve İbrası
2. 2016Yıiı Mali Raporlarının görüşülmesi ve İbrası
3. xDilek ve Temenniler

Müdürler Kurulu Başkanı 
Muhittin KARATAŞ i T 
TCKN:12143156520 fibn>

KARATAŞ SAÇ VE BORU, TURİZM, SANAYİ DIŞ 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ r 

MÜDÜRLER KURULU KARARI
KARAR TARİHİ:03 MART 2017
KARAR NO: 1
TOPLANTIYA KATILANLAR: Muhittin KARATAŞ
Şirketimizin 2016 Yılı Olağan Genel Kurulunun “Azot sanayi

Yolu sertkaya Çeşmesi yanı
No: 272 Gemlik-BURSA”adresinde 31 Mart 2017 tarihindeŞaat 

10.00 da
Aşağıdaki gündemle yapılmasına karar verilmiştir.
Genel kurul toplantısına ortaklarımızın katılımı hususu ilap 

olunur.
GÜNDEM: . .!
1. 2016 Yıh Faaliyet Raporunun görüşülmesi ve İbrası
2. 2016 Yıh Mali Raporlarının görüşülmesi ve İbrası
3. Dilek ve Temenniler, 

r Şirket Müdürü 
Muhittin KARATAŞ 
TCKN: 12143156520

Gemlik Vergi Dairesi 
Müdürü Serdar Çıta, 
Gemlik Vergi Dairesi 
yöneticileriyle, 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odasını zi
yaret etti. 27 Şubat 5 
Mart arasında kut
lanan vergi haftası 
ile alakalı yapılan 
ziyarette, Vergi 
Dairesi yönetimini 
GTSO Başkanı 
Kemal Akıt, Meclis 
Başkanı Paşa 
Ağdemir ve oda yö
neticileri karşıladı. 
28. Vergi haftası ve 
Vergi Dairesinin 
çeşitli kurumlar ve 
okullarla yaptığı 
çalışmalara değinen 
Müdür Serdar Çıta, 
vergi bilincinin 
geçmişe göre daha 
yüksek olduğunu 
kaydederek, GTSO’ 
ya katkılarından 
dolayı teşekkür etti. 
Akıt; "Türkiye’de 
vergi bilinci 
yerleşti” 
GTSO Başkanı 
Kemal Akıt ise; 
"Bizler de dairenin

doğal ortağıyız. 
Sizin sloganınızda 
da olduğu gibi; 
vergilendirilmiş 
kazanç kutsaldır 
düşüncesi ile 
hareket ediyoruz. 
Devletimizin varlığı 
na devam edebil 
mesi, daha iyi nok
talara gelebilmesi 
ve hizmetlerin 
sürmesi için vergi 
ödemeye özen 
göstermek lazım. 
Türkiye’de vergi 
bilinci yerleşti. 
Cumhurbaşkanımızı 
n 2023 yılında 500 
Milyar Dolarlık hede 
fi var. Buna ulaşmak 
da bizlerden geçi 
yor. Güven ortamı 

sağlanırsa, bizim 
için üretim de artar. 
Türkiye sağlam 
devlettir. Sallanır 
ama zor gününde 
bizler de, devlet 
kurumlan da 
elimizi taşın 
altına koyanz” 
dedi.
GTSO Meclis 
Başkanı Paşa Ağde 
mir ise; “Güzel 
karşılama, güzel 
hizmet verilmesi 
bizleri de teşvik 
ediyor. Çalışanla 
rınız konuya hakim, 
ilişkileri güzel. 
Doğru çalışanı 
devletimiz de 
teşvik ediyor” 
şeklinde konuştu.

KARATAŞ DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ 

MÜDÜRLER KURULU KARARI
Karar Tarihi: 03 MART 2017
Karar No:1
Toplantıya Katılanlar: Muhittin KARATAŞ
Şirketimizin 2016Dönemine ait Olağan Genel Kurulunun "Azot 

Sanayi Yolu Sertkaya Çeşmesi Yanı No:272 Gemlik- 
BURSA"adresinde 31.Mart.2017 tarihinde Saat 11.00 de aşağıdaki 
gündem dâhilinde yapılmasına karar verilmiştir.

Genel kurul toplantısına ortaklarımızın katılımı hususu ilan 
olunur.

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,
2- Müdürler Kurulu tarafından hazırlanan 2016 yılı hesap döne

mine ait yıllık Faaliyet Raporunun müzakeresi ve ibrası,
3- 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların 

okunması, müzakeresi ve ibrası,
4- 2016 yılına ait Bağımsız Denetim raporunun okunması ve 

müzakeresi.
5-20İ7 Faaliyet Dönemi için 6102 Sayılı Kanun Kapsamında 

Bağımsız Denetçinin atanması,
6- Dilek, temenniler ve kapanış.

Müdürler Kurulu Başkanı 
Muhittin KARATAŞ 
T.C. No.:12143156520

KAŞ€D€ B€KL€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN Fİ YATLARLA

ASAATTE TESLİM EDİLİR

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

oil
MATÖÂÂCILIK - YÂYÎNCILTk-REKLAMOlLI K

a#?;'*

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

Facebook sayfamız s Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Emeklilere promosyon uyarısı!
Emekliye pro
mosyonda son 
aşamaya gelindi. 
Bakan Ağbâl'ın 
bankalar emeklileri 
zorlayamaz 
açıklamasına 
rağmen bankaların 
sözleşmelere gizli 
ibareler koydu 
ğu ortaya çıktı 
Emekliler pro
mosyonda 
istediğini al 
maya başlıyor. 
Başvurular alınma 
ya ve ödemeler 
yapılmaya başlar 
ken, emeklilerin 
promosyona ko
layca ulaşabilmesi 
için şartlar da 
kaldırıldı. 7 
bankayla şartların 
kaldırıldığı yeni pro
tokolü imzalamaya 
başlayan Sosyal 
Güvenlik Kurumu, 
önceki protokole 
imza atan 9 ban 
kayla da irtibat 
halinde. Kısa 
sürede işlemin

umaRSinlMİ
Hükümetin, kasım 
sonunda otomo
billere yönelik 
yaptığı ÖTV 
artışının etkileri 
şubat ayında ken
dini göstermeye 
başladı. Eldeki 
stokların bitip ÖTV 
ve kur artışından 
etkilenen 2017 
model otomobil
lerin devreye girm
eye başlamasıyla 
birlikte satışlardaki 
beklenen daralma 
ortaya çıktı. 
Otomotiv Dis
tribütörleri Derne 
ği'nin (ODD) ra
poruna göre 
şubatta otomobil 
ve hafif ticari araç 
pazarı geçtiğimiz 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 11.09 
düşerek 46 bin 965 
adede geriledi. 
Şubat 2016'da 52 
bin 825 adetlik satış 
gerçekleşmişti. 
Şubatta daralmanın 
asıl sebebi ise ÖTV 
oranları artan oto-

tamamlanması bek
leniyor. Hatta bazı 
bankalar daha yeni 
protokole imza 
atmadığı halde, 
emeklilere pro
mosyon için kredi 
kartı, kredili mev 
duat hesabı ve 
otomatik ödeme 
talimatı şartlarını 
kaldırdı. Emeklilerin 
promosyonu 
sorunsuz ve ko
layca alması is
tenirken, Maliye 
Bakanı Naci Ağbal 
da bankaları uyardı. 
Maliye Bakanı Naci 
Ağbal, "Emekliler
imizin kendilerine 
yapılan promosyon 
ödemesi

*■ •* ■ nŞSSr'
olarak yansıdı. 
Ocak-şubat

■Tl» - ‘ aylarında geçen 
yılın aynı dönemine 
göre toplam satışlar 
yüzde 3.8 azalarak
82 bin 288 olarak 
gerçekleşti.
Geçen yılın iki aylık 
döneminde satış
âdedi 85 bin 838

mobll satışlarından 
oluştu.
Şubat ayında oto
mobil satışları bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 
14.61 azalarak 34 
bin 658 adede ger
iledi. Geçen sene

başlangıç olduğunu 
asıl daralmanın 
2017 modellerin 
tam olarak devreye 
gireceği mart 
ayında 
yaşanabileceğini 
belirtiyor. Martta 
daralmanın yüzde

olmuştu. Otomobil 
satışları, bu yılın 
ocak-şubat döne
minde geçen yılın 
aynı dönemine 
kıyasla yüzde 5,63 
azalarak 60 bin 347 
oldu. Geçen yıl aynı 
dönemde 63 bin

40 bin 588 
adet satış 
gerçekleşmişti. 
Şubat ayında hafif 
ticari araç pazarı 
ise 2016 yılının 
Şubat ayına 
göre yüzde 0.57

20'yi aşması bek
leniyor.

2 AYLIK KAYIP

ODD'nin raporuna 
göre ocakta stok
lara bağlı olarak

946 satış 
gerçekleşmişti. 
Hafif ticari araç 
pazarı, 2017'nin ilk 
iki ayında 21 bin 
941 oldu. Geçen 
yılın ilk iki ayında 
21 bin 592 olan

artarak 12 bi»307 
adet olarak a i 
gerçekleşti.

yaşanan artışa 
rağmen şubat 
ayındaki daralma

hafif ticari araç 
satışları ile 
kıyaslandığında

Yetkililer, şubat 
ayındaki bu 
daralmanın

2017 yılının ilk iki 
ayı toplamına da 
satışlarda düşüş

bu yılın ocak-şubat 
döneminde pazar 
yüzde 1,62 büyüdü.

karşılığında 
bankaları İle olan 
ilişkilerinde azami 
derece gayret 
gösterecekleri tabi
idir. Bankaların 
müşteri İlişkileri 
departmanları 
emeklilerimize 
gerekli bil
gilendirmeleri, 
yönlendirmeleri 
yapar. Bunun için 
çok fazla evrak 
İmzalatmak doğru 
değil" dedi. Ağbal, 
"Bankalarımızdan, 
müşteri ilişkileri 
kapsamında emekli 
vatandaşlarımıza 
daha fazla İlgi 
göstermelerini 
bekliyoruz.

II II II

İlgi gösterilmesi 
durumunda emekli 
vatandaşımız da 
bankacılık 
işlemlerini tabii kİ 
maaşını aldığı 
bankadan 
yapacaktır. Onun 
için bankalarımız 
emeklilerimize 
yardımcı olmalı, 
onları zorlama 
malı” İfadesini 
kullandı. 
"Profesyonel 
işletmecilikte 
önemli olan 
müşteri üze 
rinde güven 
oluşturmaktır, 
karşılıklı güvendir" 
diyen Ağbal, 
şöyle devam etti: 
"Kimse müşte 
rlye 'Bu parayı 
bankadan çek 
meyeceksln' 
demiyor zaten. 
Müşteri emekli 
aylığını aldıktan 
sonra istediği 
işlemleri yapa 
bilir."

lllmıın II» 
pasaport kalktı

ATSO Başkanı 
Davut Çetin. Rus, 
Ukrayna ve İsrail 
turizm pazarında 
ciddi hareketlenme 
yaşandığını 
söyledi.
Antalya'da görev 
yapan ekonomi 
muhabirleriyle bir 
araya gelen Çetin, 
"Rusya'da 3 mil 
yonu aşarız. Israilli 
turist oranını 280 
binlere kadar 
çıkarmıştık.
Şimdiki hedefimiz 
400 bin. Kimlikle 
giriş uygulama 
sıyla Ukrayna'dan 
1 milyon turist 
ağırlarız" dedi. 
Antalya Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(ATSO) Başkanı 
Davut Çetin, An
talya'da görev 
yapan ekonomi 
muhabirleriyle bir 
araya geldi. Sek- 
törei konuların ele 
alındığı buluşmada 
özellikle turizme 
yönelik değerlen 
dimilerde bulu-J 
nan Çetin, Rus 
turizm pazarındaki 
yükselişin İsrail ve

KfiŞCIN B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 

. UYGUN FİYATLARLA
GUrt İÇİNDE TESİIM E bil İR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

Ukrayna pazen İle 
destekleneceğini 
söyledi.
'3 MİLYONU 
GEÇERİZ' 
Rusya'dan Irkin 
rezervasyon haber
lerinin sevindirici 
olduğunu kayde
den ATSO Başkanı 
Çetin, "Rus 
pazarındaki 
hareket turizm 
rakamlarını yukarı 
çekecek.
Yaptığımız İlk 
çalışmalara göre 
bu pazarda 3 mil 
yon seviyesini 
geçeriz. Tabi Allah'
tan başımıza bir İş 
gelmezse" diye 
FUARLAR ÖLÇÜ 
OLAOAR , 
Avrupa turizm 
pazarında bazı 
sıkıntıların 
yaşandığını bg- 
liften çetin, "özel
likle Almanya'da 
sıkıntı Vâf. Hol
landa stabii, In
giltere yükseliyor. 
Avrupa'daki asil 
yansımaları ise 
fuarlarda 
göreceğiz." dedi
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Tekstilde teşvik kapsamı genişliyor
TGSD, tekstil ve 
hazırgiyim için 
cazibe merkezleri 
kapsamının 
genişletilmesi ve 
teşviklerin henüz 
taşınmadan mevcut 
yerinde verilmesi 
için bakanlıktan 
olumlu geri dönüş 
aldı.
Türkiye Giyim 
Sanayicileri Demeği 
(TGSD) Başkanı 
Şeref Fayat, cazibe 
merkezleri programı 
kapsamında tekstil 
ve hazırgiyim sek
törüne yatırım 
teşviği verilecek 5 il 
sınırlamasının 23 ili 
kapsayacak şekilde 
genişletilmesi için 
Kalkınma Bakanlığı 

ile görüştüklerini ve 
bakanlığın bu talebe 
olumlu yaklaştığını 
söyledi.
Fayat, ayrıca mev
cut yatırımın bu 
illere taşınması için 
verilecek destek
lerin de, 1-2 yıllık 
hazırlık sürecini 
kapsayacak şekilde, 
henüz fabrika 
yatırımı taşınmadan 
mevcut yerinde ver
ilmesi taleplerinin 
de bakanlık 
tarafından olumlu 
karşılandığını ve 
yakında bu yönde 
bir açıklama 
yapılabileceğini 
söyledi.
TGSD'nin hazırgiyim 
sektörünün 2030 yol

haritasını içeren 
"Ufuk 2030" raporu
nun tanıtımında 
konuşan Fayat, 
"Cazibe merkezleri 
ile ilgili çok önemli 
teşvikler açıklandı. 
Belki Cumhuriyet 
tarihinin en önemli 
teşvikleri açıklandı. 
Ama bir bacak 
eksik. Özellikle 
büyükşehirlerde 

yerleşik firmalara 
yönelik taşınma 
desteği. 1-2 yıl 
yerinde kalacak, 
ama bu sürede 
taşınma 
hazırlığındakilere de 
destek verilmeli" 
dedi ve ekledi: 
"Yatırım imzasını 
atmış firmalara 
hazırlığını tamam
layana kadar 1-2 yıl, 

en azından bir yıl 
mevcut yerinden bu 
teşviklerden 
yararlanması için 
Kalkınma 
Bakanlığı'ndan tale
plerimiz oldu. Çok 
olumlu yaklaşıldı. 
Bakanlar Kurulu'na 
sunacaklarını 
açıkladılar. 
Sanıyorum yakında 
açıklanacak." 
Fayat, cazibe merke
zleri kapsamında 
tekstil ve hazırgiyim 
sektörü için 
teşviklerin 5 ille 
sınırlanmasına karşı 
da talepte 
bulunduklarını be
lirterek şöyle 
konuştu: 
"Bize teşvik verile

cek iller ağırlıkla 
terörle anılan iller. 
Güvenlik olmadan 
yatırım gitmez. Bu 
nedenle teşviklerin 
23 ili kapsayacak 
şekilde 
genişletilmesi 
talebimizi ilettik. 
Bakanlık sıcak 
baktı. Bununla ilgili 
de bir düzenleme 
olabilir" diye 
konuştu.
Fayat'ın verdiği bil
giye göre, mevcut 
durumda tekstil ve 
hazırgiyim sektörü 
için Batman, Van, 
Diyarbakır, Şanlıurfa 
ve Mardin illerine 
yapılacak yatırımlar 
teşvik kapsamında 
değerlendiriliyor.

Şubat attı enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları, 
Şubat ayında 
beklenenden 
yüksek geldi!
Tüketici Fiyat En
deksi (TÜFE) 
şubatta yüzde 0,81, 
Yurt İçi Üretici Fiyat 
Endeksi (Yİ-ÜFE) 
yüzde 1,26 arttı. 
Yıllık enflasyon 
tüketici fiyatlarında 
yüzde 10,13, yurt içi 
üretici fiyatlarında 
yüzde 15,36 oldu. 
Türkiye İstatistik

Kurumu (TÜİK) veri
lerine göre, şubat 
ayı itibarıyla 
12 aylık ortalamalar 
dikkate alındığında, 
tüketici fiyatları 
yüzde 7,88, yurt içi 
üretici fiyatları 
yüzde 
5,87 arttı.
TÜFE, şubatta bir 
önceki yılın aralık 
ayına göre yüzde 
3,29, geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 10,13 yük-

5,29, geçen yılın 
aynı ayına kıyasla 
da yüzde 15,36

seldi. YI-UFE ise 
2016 yılının aralık 
ayına göre yüzde

arttı. 
BEKLENTİLER 
AA Finans

Enflasyon Beklenti 
Anketi’ne katılan 
ekonomistler, 
şubatta TÜFE'nin 
yüzde 0,4 art 
masını öngör 
müştü. Ankete 
katılan ekono 
mistlerin şubat 
ayı için enflasyon 
beklentileri en 
düşük yüzde 
eksi 0,14 ve en 
yüksek yüzde 
0,69 aralığında 
yer almıştı.
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Gemlik Belediyesinin yaptırdığı Kapalı Pazar Yerin’de Salı Pazarı’ndan sonra Cumartesi Pazarı da açıldı

Cumartesi dwi ilgi gülmedi
e Bakış

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Cumartesi Pazarı..
Gemlik Belediyesi’nin 24 milyon lira har

cayarak yaptırdığı Kapalı Pazar Yeri’n de 
Cumartesi Pazan da açıldı.

Önceki gün, Belediye anonsundan gün 
boyu Cumartesi Pazan’nın Kapalı Pazar Ye 
ri’nde açıldığı duyurulan yapıldı.

Ben de makinemi alarak, cumartesi günü 
öğle saatinde pazan görmeye gittim.

Salı Pazan’nda tüm yerler pazarcı esnafı 
tarafından satın alınmasına karşın, Cumar 
tesi Pazan’nda tezgah açılacak alanlann 
yansından çoğu boştu. Devamı sayfa 4’de

Gemlik Belediyesi’nin yaptırdığı Kapalı Pa 
zar Yeri’nde Salı Pazarı’ndan sonra Cu mar 
tesi Pazarı da hizmete girdi. Cumartesi paza 
rının açılışını Belediye Başkan vekilleri 
Ercan Barutçuoğlu ve Vedat Büyükgölci 
gezi i ile meclis üyeleri yaptılar. Kapalı Pazar 
Yerinin yarısının boş olduğu gözlenirken, 
pazarcı esnafı ilk günde beklediği alışverişi 
yapamadı. Haberi sayfa 2’de

Güneşi Büren 
sahillere keşte

Sert geçen kış aylanndan sonra Cumartesi 
ve Pazar günleri havanın açık ve güneşli 
olması nedeniyle güneşi gören Gemlikliler, 
sahilleri doldurdu. Araçları olanlar da Kü 
çük Kumla, Büyük Kumla ve Karacaali sa 
hillerine giderek hem piknik yaptılar, hem 
de ailece güneşin tadını çıkardılar. 2’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Belediyesinin yaptırdığı Kapalı Pazar Yerin’de Salı Pazarı’ndan sonra Cumartesi Pazarı da açıldı

Cumartesi pazarı ilgi görmedi

Gemlik Belediye- 
si'nin yaptırdığı 
Kapalı Pazar Yeri’n 
de Sah Pazarı’ndan 
sonra önceki gün 
Cumartesi Pazarı da 
hizmete girdi.
Ocak ayında 
başlayan Sah 
Pazarı’na ek olarak 
hizmete açılan 
Cumartesi Pazarına 
pazar esnafı ve 
vatandaşlar ilgi 
göstermedi.
Kapalı Pazar Yerinin 
yarısının boş olduğu 
gözfenirken, pazarcı 
esnafı ilk günde 
beklediği alışverişi 
yapamadı.

BARUTÇUOĞLU 
AÇILIŞI YAPTI

Gemlik Kapalı Pazar 
yeri’nip cumartesi 
pazarının açılışını 
Belediye Başkan 

vekilleri Ercan 
Barutçuoğlu ve 
Vedat Büyükgöl 
cigezli ile meclis 
üyeleri yaptı. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Ercan 
Barutçuoğlu’nun 
okuduğu dua ile 
pazar açıldı. 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Vedat 
Büyükgölcigezli, 
Belediye Meclis 
üyeleri, Zabıta 
Müdürü daha sonra 
Cumartesi pazarın 
da esnaf ve vatan 
daşlarla biraraya 
geldiler.
24 Milyon liraya 
mal olan 425 pazarcı 
tezgâhh Kapalı 
Pazar Yeri’nin ilçeye 
hayırlı uğurlu olma 
sini dileyen Belediye 
Başkanvekili Ercan 
Barutçuoğlu, Sah 
Pazarından sonra

Cumartesi pazarının 
da hizmete girmesi 
nin mutluluğunu 
yaşadıklarını 
söyledi.
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Vedat Büyükgölci 
gezli de, Cumartesi 
pazarı için kalan 
tezgâhların ihalele 
rinin devam 
ettiğini belirterek, 
ihalelerde yasal 
sürecin devam 

ettiğini kaydetti.

PAZARCI 
ESNAFI TEPKİLİ.

Cumartesi paza 
rında belediyeden 
10 yıllığına tezgah 
satın alan pazarcı 
esnafı, ilk gün 
şoku yaşadı.
Diğer ilçelerde 
pazar yerinin 
işgaliye bedeli 
ile kiralandığını 

söyleyen pazarcı 
esnafı, Gemlik 
Belediyesi’nin ise 
10 yıllık kira bedelini 
18 ay taksit ile 
kendilerinden 
yüksek değerlerle 
kiraladığını 
söylediler.
Pazarcılar, 
Cumartesi günü 
Gemlik’te başka 
pazar açılmayacağı 
sözü vermelerine 
karşın, aynı gün eski 

açık cumartesi 
pazarının yine 
kurulduğunu, 
bunun haksızlık 
olduğunu 
söylediler.
Bu nedenle yaptık 
lan masrafı bile 
karşılayamadıklarını 
söyleyen pazarcı 
esnafı, böyle olursa 
kira bedellerini 
ödemede sıkıntı 
yaşayacaklarını 
belirttiler.
Pazarcılar Sah günü 
açtıkları tezgah için 
büyük paralar 
vereceklerini, ayrıca 
cumartesi günü de 
açılan ihaleye gire 
rek kira parası 
ödeyeceklerini 
söylediler.
Cumartesi pazarına 
halk ilgi göster
mezken, esnafta 
elleri cebinde 
müşteri bekledi.

Güneşi gören sahillere koştu

Baharın habercisi doldurdu. Gemlikliler Emin
ikinci cemrenin Sert geçen kış Dalkıran ve Atatürk
düşmesinden sonra aylarından sonra Kordonu’na akın
Cumartesi ve Pazar ilkbaharın geldiğini ederlerken, araçları
günleri havanın açık gösteren sıcaklar olanlar da Küçük
ve güneşli olması dün kendini iyice Kumla, Büyük
nedeniyle Gem hissettirdi. Kumla ve Karacaali
likliler sahilleri Öğleden sonra, sahillerine giderek

hem piknik yaptılar, tadını çıkarırken, Kimi vatandaşlar
hem de ailece bir kısmı da da yanlarında
güneşin tadını banklarda ve getirdikleri çay
çıkardılar. yeşilliklerde ocaklarında
Kordonlara dolan oturarak çay demleyerek,
Gemliklilerin bir çocuklarının güneşte günün
kısmı yürüyüş oynamalarını tadını çıkarmayı
yaparak güneşin seyrettiler. ihmal etmediler.
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FETİhe namım toplayan Hanın Bursa'da yakalandı
FETÖ/PDY soruş 
turması kapsamın 
da örgüte eleman 
kazandırdığı ve 
yardım topladığı 
iddiasıyla Bursa'da 
yakalanan şüpheli 
tutuklandı.
Edremit İlçe Em
niyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve Or
ganize Suçlarla 
Mücadele Grup 
Amirliği ekiplerince 

gözaltına alınan 
Feyza E'nin em
niyetteki işlemleri 
tamamlandı.
Adliyeye sevk 
edilen şüpheli, 
çıkarıldığı mahke
mece cezaevine 
gönderildi 
Edremit 
Cumhuriyet 
Başsavcılığınca 
yürütülen 
soruşturma

kapsamında, 
hakkında yakalama 
kararı çıkarılan 
Feyza E'nin Bur
sa'da gizlendiği 
bilgisine ulaşan 
Edremit Kaçakçılık 
ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
Grup Amirliği 
ekipleri, belirlenen 
adrese düzenledik
leri operasyonda 
şüpheliyi

yakalamıştı. 
2010-2014 
yıllarında 
Edremit kadın 
yapılanmasının 
üst sorumlusu 
olduğu belirtilen 
Feyza E'nin, 
örgüte eleman 
kazandırdığı, 
yardım topladığı 
ve ByLock 
kullandığı öne 
sürülmüştü.

Korkunç kaza.,1 ölü, 3 yaralı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde meydana 
gelen kazada, 
içerisinde 4 gencin 
bulunduğu özel 
otomobil, iddiaya 
göre aşırı hız ne
deniyle yoldan 
çıkarak su kanalı 
düştü. Takla atarak 
uzun süre sürükle
nen özel otomo
bilde bir genç 
hayatını kaybeder 
ken, üç genç 
yaralandı.
Edinilen bilgilere 
göre, İnegöl'e bağlı 
Bayramşah ma
hallesinde ikamet 
eden gençler, 24 
yaşındaki sürücü 
Mustafa Mentiş 
yönetimindeki özel 
otomobil ile gezin

lalaıiM'lM biim oı erasvim

tiye çıktılar. 
İçerisinde dört 
gencin bulunduğu 
16 BYH 14 plakalı 
özel otomobil 
İnegöl-Kurşunlu 
karayolu üzerinde 
aşırı hız nedeniyle 
kontrolden çıktı. 
Kontrolden çıkan 
özel otomobil 
yolun solundaki su 
kanalına düştü. Yol 

kenarındaki 
tabelaları ve 
ağaçları devirerek 
takla atıp, yaklaşık 
250 metre sürükle
nen özel otomobil 
ancak durabildi. 
O andan itibaren 
hurdaya dönen özel 
otomobilde can 
pazarı yaşandı. 
Kaza yerine sağlık, 
itfaiye kurtarma ve 

jandarma ekipleri 
şevk edildi. 
Özel otomobilde 
bulunan gençler
den 27 yaşındaki 
Özcan Gökmen 
olay yerinde 
hayatını kaybe 
derken, yaralanan 
sürücü Mustafa 
Mentiş ile 33 
yaşındaki Kani 
Altun ve 23 yaşın 
daki Alican Çağın, 
sağlık ekipleri 
tarafından kaza 
yerinde yapılan ilk 
müdahalenin 
ardından ambu
lanslarla İnegöl 
Devlet Hastanesi 
Acil Servisine 
getirilerek 
tedavi altına 
alındılar.

W sahte para dolu 
çanta bulundu

Bursa'nın Orhan 
gazi ilçesinde, 
otoyol kenarında, 
içinde 57 bin 700 
TL para olan çanta 
bulundu. Ancak 
paraların sahte 
olduğu ortaya çıktı. 
Gebze-Orhangazi- 
İzmir otoyolu 
kenarında temizlik 
yapan görevliler, 
yol kenarına atılmış 
bir çanta buldu. 
Çantayı bulan 
otoyol görevlileri, 
içinde 200,100 ve 
50 TL'lik banknot 

demetlerinin 
bulunduğu çantayı 
otoyol yetkililerine 
teslim etti, 
görevliler, çantayı 
polise teslim etti. 
Orhangazi Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
çanta içindeki 
paraların sahte 
olduğunu belirledi. 
Toplam 57 bin 
700 TL'lik sahte 
banknotların kim 
ya da kimler 
tarafından otoyol 
kenarına atıldığı 
araştırılıyor.

HesM polis 
FETO'den lutuklandı

Bursa İl Jandarma 
Komutanlığı 
tarafından huzur 
operasyonu 
gerçekleştirildi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa İl 
Jandarma 
Komutanlığına 
bağlı ekipler 

tarafından Yıldırım, 
Gürsu ve Kestel 
ilçelerinde sorum
luluk bölgesinde 
510 personelin 
katılımıyla dün 
gece asayiş ve 
huzur operasyonu 
düzenlendi.
İlçelerde çok sayıda 

işletmede arama 
yapan ekipler, 
çeşitli suçlardan 
aranan 21 şahsı 
yakaladı. Trafik 
ekipleri de yol 
kontrolü yaparak 
çok sayıda aracı 
kontrol etti. Yapılan 
kontroller sonucu

18 araca cezai 
işlem uygulanırken, 
13 araç ise trafikten 
men edildi.
Yetkililer, şehrin 
asayiş ve huzuru 
için bu tür 
operasyonların 
süreceğini belirt
tiler.

Bursa merkezli 8 
ilde düzenlenen 
Fetullahçı Terör 
Örgütü/Paralel De
vlet Yapılanması'na 
(FETÖ/PDY) yöne
lik operasyonda, 4. 
sınıf emniyet 
müdürlerinin de 
aralarında bulun 
duğu, daha önce 
görevden uzaklaş 

tınlan 76 emniyet 
mensubundan 
26'sı daha adli 
yeye sevk edildi. 
Şüpheliler den 
14'ü çıkarıldık lan 
mahkemece 
tutuklandı.
Gözaltındaki 
36 zanlının ise 
emniyetteki 
işlemleri sürüyor.
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filine Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

temliili öğretmen titan malı
Cumartesi Pazarı...

Alışverişe gelenler azdı.
Bunun için ilk gün şoku yaşadı esnaf.
Pazar tenha olduğu için rahat 

alışveriş yapma imkanı vardı.
Ben, Salı günü ihtiyaçlarımı almıştım 

ama, gezerken bazı eksikleri de bu 
arada aldım.

Bugün gazeteyi hazırlarken, belediye 
Basın Bürosu’ndan gelen haberi 
okuyunca güldüm.

Cumartesi Pazarına halk büyük ilgi 
göstermiş.

Böyle bir şey yok.
Akşam eve gitmeden pazarı bir daha 

dolaştım.
Uğradığımda saat 18.30 civarıydı ve 

esnafın birçoğu toplanmıştı.
Öğle saatlerinde bir yandan fotoğraf 

çektim bir yandan da video.
Artık Gemlik Pazarcı esnafı beni 

tanıyor ve bir sorunları olduğunda 
çağırıyorlar.

Gem i kİ i esnaf ile ve dışarıdan gelen
lerle sohbetler ettim.

İlk günkü alışverişlerin zarar 
olduğunu söyledi esnaf.

Tepkileri ise kendilerine Çukurbahçe 
semtinde açılan cumartesi pazarının 
kapatılacağı şeklinde olduğu halde, o 
gün pazarın açfimasıyû'ı.

Bu da, oradan alışveriş yapanların 
Kapalı Pazar Yerine gelmemesine neden 
oldu.

Esnaf iş yapamadı.
"Üzülmeyin referandum sonrası 

orada açık pazar kapanır” dedim.
Bir yandan da bazı Gemlikli esnaf ile 

yaptığım konuşmalarda, Belediye 
Başkanının bölgede açık pazarın kapa 
tılmaması için büyük istek geldiği için 
okul bahçelerinde ve Çakaldere üze 
rinde yapılacak yeni pazar yeri ile 
Cumartesi Pazan’nın devam edeceği 
söylentileri var.

Böyle olursa, Kapalı Pazar Yeri’nde 
açılan Cumartesi Pazarı zor iş yapar.

Belki ileriki yıllarda orası da oturur. 
Sah günü pazara çıkamayanlar bu işini 
cumartesiye kaydırır.

Esnafın şimdilik işi bozuk.
Dayanabildikleri kadar dayanacaklar.
Masrafı karşılayamazlarsa verdikleri 

parayı yakarak tezgah açmazlar.
Belediye satamadığı yerleri pazarcı 

esnafı belgesi aramadan sonunda bin
lerine satacak.

Öğrendiğime göre, salı pazarının 
satışında Belediye kasasına 18 ay sonra 
Yb mfıyon Yıra girecekmiş.

Bu ayda 1 milyon lira demektir.
Cumartesi pazarının satışı ile 

belediye yaptığı yatırımın karşılığını 18 
ayda almış olacak.

Sorunlar ise esnafa kalacak.
Belediye bunca parayı toplarken, 

Çimtaş ve Borusan’a sattığı arsaların 
tapu iptal davasını neden açmadı. Ne 
bekleniyor? Para yok diyorlardı şimdi 
para bol. Mahkeme kararlarının 
uygulaması bekleniyor.

Gemlik Hasan 
Çetin Eğitim 
Kurumlarında 
öğretmenlik yapan 
Sercan Fenerci, 
“Sende Kalsın” 
adlı deneme 
kitabı çıkardı.
Yazın yaşamına film 
senaryoları ve kısa 
sözlerle başlayan ve 
Kastamonu Üniver
sitesi Felsefe 
bölümü mezunu 
olduğunu söyleyen 
Fenerci, kalemle ilk 
tanışmasının or
taokul yıllarına 
dayandığını, ilk

olarak izlediği bir 
kısa filmden sora 
Senarist olma 
hayaliyle kalemi 
elime aldığını 
söyledi.
Fenerci, “Sende 
Kalsın” adlı kitabı 
için şunları belirtti: 
"Kitabım, 3 hikâye, 
söz ve 1-2 sayfalık 
şiir tadında bir 
deneme kitabıdır.
Kitabın konusu 
tabi ki aşk; ama 
a lalede bir aşk 
değil benim anlat
mak istediğim; 
şiir tadında, üst

seviyede ama asla 
imkânsız olmayan 
bir aşkı anlatma 
çabasıyla 
yazılmış bir kitap. 
İlham kaynağın ne 
derseniz kesinlikle o 
platonik diye 
bahsettiğim kişi 
değil, o sadece 
kalemle barışmama 
vesile oldu. Yazmak 
bana göre bir ödev, 
bir görev. Benim 
için mecburiyet. 
Mesela şöyle ifade 
edeyim, belirli 
dönemlerde içimde 
tarifini edemediğim

bir yerde bir sıkıntı 
olur ve ben masaya 
oturum bir şeyler 
yazmazsam o sıkıntı 
bana rahat vermez. 
Hemen giderim bir 
köşeye yazacağımı 
yazarım ve yine 
tarifini edemeye 
ceğim bir iç 
huzurla masadan 
kalkanm. Bazıları 
buna meslek 
gözüyle baksalar 
da yazarlık bana 
göre kesinlikle 
ama kesinlikle 
bir meslek 
değildir.”

Hakkı Çakır ın acı Bunu
Gemlik eski 
Belediye Başkan 
larından Hakkı 
Çakır eşini 
kaybetti.
Uzun yıllardır 
rahatsız olan Hakkı 
Çakır’ın eşi Emine 
Çakır, önceki gün 
yaşamını yitirdi. 
Dün öğle namazın 
dan sonra Umurbey 
Merkez Camiinde 
kılınan cenaze 
namazı sonrası, 
Emine Çakır’ın 
naaşı Umurbey 
Aile Mezarhğı’nda 
toprağa verildi. 
Cenazeye Belediye 
Başkan Vekili 
Vedat Büyükgöl- 
cügezli, Hakkı 
Çakır’ın eski 
meclis üyeleri, 
ANAP’lı eski 
siyasetçiler, 
aile yakınları, 
Umurbeyliler 
ve sevenleri 
katıldı.

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Gerglik Gübre Fabrikası’nda grev sürerken, Sendika ile işverenin karşılıklı atışmaları devam ediyor.

Petrol ■ Is'fiemlilı fiiilıre isııcreni gerçekltri çarpılıyor
Gemlik Gübre Fabri 
kası’nda örgütlü 
olan Petrol-lş Şendi 
kası Genel Merkezin 
den yapılan yazılı 
açıklamada, "Fab
rikada üretimi dur
durma kararı aldı 
ğını söyleyen 
işveren ‘grev kırıcı 
lığı’yapıyor" denildi. 
Petrol İş Sendikası 
Merkez Yönetim 
Kurulu adını yazılı 
açıklama yapan 
Genel Başkan Ali 
Ufuk Yaşar, şunları 
söyledi. 
"Sendikamız Petrol- 
İş'in örgütlü olduğu 
Gemlik Gübre 
A.Ş. 'de 22 Ağustos 
2016 tarihinde başla 
yan grevimiz, 6 ayı 
aşkın süredir 
devam etmektedir. 
Gelinen aşamada 
Petrol-İş Sendikası 
olarak Gemlik Gübre 
işvereninin kamu 
oyuna yaptığı bazı 
açıklamalar ve bu 
açıklamalara isti
naden yayılan bilgi 
kirliliğini engellemek 
adına bir açıklama 
yapma zorunluluğu 
doğmuştur. Gemlik 
Gübre işvereni, grev 
öncesi sözleşme 
süreci boyunca 
takındığı sendika 
karşıtı tutumu 
bugün de sürdür 
mektedir. Devam 
eden grevin anlaş 
mayla sonuçlanması 
ve fabrikada üreti 
min yeniden başla 
ması için sürdürülen 
görüşmelerde 
işveren, tarafımıza 
üretimi her koşulda 
2017 yılı boyunca 
durdurma kararı 
aldığını açıklamış 
ve 2018 yılının ise 

kendileri açısından 
belirsiz olduğunu 
belirtmiştir. 
İşverenin aldığı bu 
karara, grevi ve 
nitratlı gübre satış 
yasağını bahane 
ettiği anlaşılmak 
tadır. Grevin sona 
erip ermemesinden 
bağımsız olarak üre
timi durdurma kararı 
aldığını belirten 
işveren, bu tavrıyla 
açıkça "grev kırıcı" 
bir tutum sergile
mektedir.
1978 yılından beri 
üretim yapan, başta 
Gemlik ve Bursa 
olmak üzere ülkemiz 
ekonomisine ve 
tarımına büyük 
katkılarda bulunan 
Gemlik Gübre 
A.Ş.'nin üretiminin 
devam etmesini ve 
ülkemize değer 
katmasını öncelikle 
burada çalışan üye 
işçilerimiz ve Şendi 
kamız istemektedir. 
Hatırlanacağı üzere, 
2004 yılında özelleş 
t irilen Gemlik Güb 
re'de işveren, daha 
önce de çeşitli gerek 
çelerle üretimi dur
durmak zorunda 
kalacağını beyan 
etmiş, Petrol-İş 
Sendikası olarak o 
dönemlerde de 
Gemlik ve ülkemiz 
açısından üretimin 
sürdürülmesi ve 
fabrikanın açık 
kalması yönünde bir 
tavır geliştirmiştik. 
Gemlik Gübre işçisi 
ve Petrol-İş, üreti 
min devamlılığı için 
o günlerden bugüne 
gereken her türlü 
fedakarlığı yapmış, 
fabrikaya sahip 
çıkmıştır. Gelinen 

aşamada bir kez 
daha işveren tarafın 
dan Gemlik Gübre 
nin üretiminin gre 
vin akıbetinden 
bağımsız olarak 
yıllarla ifade edilen 
bir dönem boyunca 
durdurulacağı açık 
lanmıştır. Bu tutum, 
ne yazık ki, özelleş 
tirme sırasında 
Sendikamızın yaptı 
ğı uyarıların doğru 
lanması ve Gemlik 
Gübre'nin üretim 
için değil ithalat 
terminali olarak 
kullanılmak üzere 
alındığı tespitinin 
doğrulanması anla 
mına gelmektedir. 
300'ü aşkın işçinin 
çalıştığı bu fab
rikada, işverenin 
kısa vadeli çıkarları 
için bir kez daha 
üretimi durdurma 
kararı alınmaktadır. 
Buna karşılık, işçi 
nin bir an önce 
işinin başına dön
mesi ve üretimin 
başlaması için 
grevin sona ermesi 
noktasında yapıcı 
bir yaklaşımla 
müzakere sürdüren 
Petrol-İş Sendikası 
ise işveren tarafın 
dan suçlu ilan 
edilmektedir!
Gemlik Gübre A.Ş. 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Sayın Meh 
met Yıldırım, yerel 
ve ulusal medyaya 
yaptığı açıklamalarla 
sendika ve işçi 
düşmanı bu tavrını 
bir kez daha göster- 
mektedir.~Uyle ki', bu 
açıklamalarında 
işçilerin sendikadan 
istifa etmesini dahi 
telkin edebilmekte
dir. Sayın Yıldırım, 

açıklamalarında 
sendikanın iyi niyetli 
olmadığını belirt
mekte ve kendileri 
nin Petrol-İş Şendi 
kası ile çalışmak is
temediklerini söyle
mektedir. Bu 
açıklama işverenin, 
işçinin özgür irade
siyle ve Anayasal 
hakkını kullanarak 
üye olduğu, 
Bakanlık tarafından 
işyerinde yetkili 
kılınmış Petrol-lş 
Sendikası'nı 
muhatap almak is
temediklerini ortaya 
koymaktadır. Söz 
konusu açıklama 
aynı zamanda işve 
renin işçinin irade 
sini yok saydığını ve 
yasal hakkını tanı 
madiğini göstermek
tedir. Sayın Yıldırım 
ayrıca, "kendileri 
yüzünden oluşan 
işçi mağduriyetini 
şirkete yüklemek is
tiyorlar'' diyerek 
işçileri Sendikaya 
karşı kışkırtmaya ve 
verdikleri üretimi 
durdurma kararının 
üstünü örtmeye 
çalışmaktadır. 
Petrol-İş Sendikası, 
Gemlik Gübre'de 
toplu iş sözleşme 
sürecinde (TİS) 
başından itibaren 
üyelerimizin hak ve 
menfaatleri doğrul 
tuşunda bir sözleş 
me stratejisi geliştir 
miş, müzakereden 
ve uzlaşmadan 
yana olmuş, greve 
çıkılmadan anlaşma 
sağlanması için 
yapıcı bir tavır 
sergilemiştir.
Hal böyleyken, Gem
lik Gübre işvereni, 
üretimi durdurma 

kararı ve işyerini 
sendikasızlaştırma 
arzusunu sendikayı 
suçlayarak meşrulaş 
tırmaya çalışmakta, 
bu doğrultuda 
görüşmelerde or
taya çıkan tabloyu 
çarpıtmaktadır. 
Sayın Mehmet 
Yıldırım'ın açıkla 
malarında işaret 
ettiği son görüşme 
nin içeriği dahil, tüm 
toplu iş sözleşmesi 
süreci ile ilgili 
ayrıntılara açıklama 
mızın ekinde yer 
verilmektedir.
İşveren ile yapılan 1 
Mart 2016 tarihli son 
görüşmede, Sayın 
Yıldırım tarafından; 
2017 yılı için gübre 
sezonunun sona 
erdiği, bu nedenle 
2017 yılı için şirketin 
gübre üretimi yap
mama kararı aldığı 
ve bu karar üzerin 
den 2017 yılı bütçe 
sinin oluşturulduğu, 
2018 yılı için ise be
lirsizlikler nedeniyle 
şimdiden bir karar 
lan olmadığı iletil 
miştir. Toplantıya 
katılan Sendikamız 
Merkez ve Bursa 
Şube Yöneticileri, 
işyeri temsilcileri ve 
TIS Uzmanımızdan 
oluşan heyet adına 
Genel Başkanımızca 
Uyuşmazlık mad
deleri üzerinde 
görüşme yapmak 
isteğimiz ortaya 
konulmuş ve ısrar 
edilmiş ise de bu 
talep işverence 
uygun bulunma 
mıştır.
İşyeri sendika tem
silcilerimizle durum 
görüşülmüş, 191 
gündür (6,5 ayın 

üzerinde) devam 
eden grev, işveren 
tarafının bugüne 
kadar sürdürdüğü 
tutum ve ilettiği 
2017 yılı sonuna 
kadar üretim yap
mama kararının ve 
TİS görüşmesi 
yapmaması yaklaşı 
minin üyelerimizin 
tahammül sınırlarını 
aştığı, bu duruma 
daha fazla dayana 
mayacakları ifade 
edilmiştir. Bu şartlar 
altında üyelerimizin 
tazminatlarının 
ödenmesinin üyele 
rimizce istendiği 
ortaya konulmuştur. 
Sendikamız heyeti 
adına Genel Başka 
nımızca işveren 
yetkililerine üyele 
rimizin içinde bulun 
duğu bu durum 
ifade edilmiştir. 
İşveren ise greve 
katılan işçilere eski 
ücretleri ve hakları 
üzerinden kıdem 
tazminatı ödenme 
sinin söz konusu 
olabileceğini 
ifade etmiştir. 
Önümüzdeki gün
lerde, işverenin üre
timi durdurma kararı 
göz önüne alınarak 
yapılan bu son 
görüşme ve grevin 
geldiği aşama 
değerlendirilecek, 
üyelerimizin talep
leri doğrultusunda 
bir karar alınacaktır. 
Bu süreçte işvereni, 
tutarlı ve sağduyulu 
davranmaya, işçinin 
en temel hakkı olan 
grevi ve sendikayı 
aldıkları üretimi 
durdurma kararının 
bahanesi yapma 
tavrından vazgeç 
meye çağırıyoruz."

MflĞ-DER'e malzeme yardımı yapıldı
MARMARA DOLİMİT 
A.Ş, Şirketi Bursa 
Mahalle Afet Gönül
lüleri Derneğine 
malzeme yardımı 
yaptı.
Kurumsal açıdan 
her gün büyümeye 
devam eden MAG- 
DER, yaptığı Afete 

yönelik başarılı 
çalışmaları sayesin 
de kamuoyunun 
dikkatini ve halkın 
ilgisini çekmeye 
devam ediyor. 
Son olarak MAR
MARA DOLİMİT A.Ş 
ninde Mag'a yaptığı 
malzeme desteği 

bunun göstergesi 
olmuştur.
MAG-DER Yönetim 
kurulu yaptığı 
açıklamada MAR
MARA DOLMİT 
A.Ş 'ye ilgi ve 
katkıları nedeniyle 
teşekkür ettiklerini, 
kendilerine verilen 

desteğin diğer 
sanayi kuruluşlarına 
örnek olmasını 
temenni ettiklerini 
söylediler. 
Afet haftası ne
deniyle MAG-DER 
ekipleri Gemlik ve 
Orhangazi ilçelerin 
de Afet bilinci

eğitimleri ve tatbi 
katları yapmaya de 
vam ediyorlar 
MAG-DER Bursa 
kent meyda nında 
Bursa Valiliği tarafın 
dan gerçekleştirilen 
Afet haftası progra 
mında ilçemizi 
temsil etti
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II II İlilOIKMMIMI
‘Spor Kenti 
Bursa’ hedefiyle 
Büyükşehir Beledi 
yesi tarafından 
yaptırılan branşlara 
özel spor tesisler
ine şimdi de Kültür- 
park’a yapılan buz 
pateni pisti ek
leniyor. İnşaatı 
büyük oranda 
tamamlanan 
yaklaşık bin me
trekare alanlı 
tesisleri gezen 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
önümüzdeki ay 
hizmete açılması 
planlanan tesis 
lerin Kültürpark’a 
ayrı bir değer 
katacağını söyledi. 
Bursa’yı sporda da 
öncü ve örnek 
bir kent haline ge
tirmek amacıyla 
başta stadyum, 
amatör spor 
kulüplerine 
sahalar ve eğitim

Uludağ'ıla kayak keyli sürüyor
Türkiye'nin 
önemli kış turizm 
merkezlerinden 
Uludağ'da tatil 
çiler, kalınlığı 
115 santimetre 
ölçülen karda 
kayak yapmanın 
keyfini sürüyor. 
Bursa Meteo 
roloji Müdürlü 
ğünden alınan 
bilgiye göre, 
geçen yıl bu 
dönemde karların 
tamamen eridiği ve 
kayak sezonunun 
kapandığı "oteller 
bölgesi"nde kar 
kalınlığı 1 metre 
15 santimetre 
ölçüldü.
Havanın 
sıcaklığının en 
düşük sıfırın 
altında 1, en 
yüksek 11 dere 
ce kaydedildiği 
Uludağ'da, kar 
yağışı beklenmiyor. 
Öte yandan, 
hafta içi olmasına

kurumlan na spor 
tesisleri kazandıran 
Büyükşehir 
Belediyesi, 
branşlara özel 
yaptığı tesislere 
buz patenini de ek
ledi. Yıllardır 
BursalIların en 
gözde buluşma 
mekanlarından biri 
olan Reşat Oyal 
Kültürparkı artık 
buz pateni meraklı 
ların da toplanma 
noktası olacak.
Yaklaşık 500 bin 
metrekare alanlı 
Kültürpark içindeki 
havuzun kullanıl 
mayan küçük 
bölümü buz pateni 

rağmen ~ oteller bölgesinde, sayıda yerli ve
yoğunluğun kayak pistlerini yabancı turist, karın
devam ettiği dolduran çok tadını çıkarıyor.

pisti olarak yeniden 
düzenlendi.
Tesisler, pist ve 
çevre düzenlemesi 
ile birlikte yaklaşık 
2 milyon liraya mal 
olacak yatırımın 
kafeterya ve pist 
düzenleme çalışma 
lan büyük oranda 
tamamlandı.
“Kültürpark’a 
değer katacak” 
Büyükşehir Beledi 
ye Başkanı Recep 
Altepe, bir ay sonra 
hizmete açmayı 
planladıkları buz 
pateni pistinde 
devam eden 
çalışmaları yerinde 
inceledi.

BursalIlara 12 ay 
boyunca hizmet 
verecek olan 
tesislerde artık 
son düzenleme 
lerin yapıldığını 
hatırlatan Başkan 
Altepe, “Kültür
park* ın tam merke 
zinde bulunan 
havuzun, küçük 
kısmı pek kullanıl 
mıyordu. Atıl 
vaziyette olan bu 
alan biraz da 
sıkıntılıydı. Burayı 
daha iyi değerlen 
dirmek istedik. 
Artık son düzen
lemeler yapılıyor ve 
önümüzdeki ay 
hizmete açmayı 
hedefliyoruz. 
Kültürpark’ı yeni 
den eski hareketli 
günlerine dönüş 
türecek olan bu 
tesislerde yılın 
12 ayı boyunca 
farklı etkinlikler 
yapılabilecek” 
dedi.

smnı
maıımiB

Bursa’nın spor alt 
yapısını güçlendir 
mek amacıyla bir 
yandan amatör 
kulüplere saha, 
mahallelere tesis, 
okullara spor 
salonları kazandı 
ran Büyükşehir 
Belediyesi, diğer 
yandan spor 
kültürünün küçük 
yaşlarda aşılanma 
sı hedefiyle geniş 
katılımlı etkinliklere 
de imza atmaya 
devam ediyor. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve İl 
Milli Eğitim Müdür 
lüğü nce yapılan 
ve Bursa Büyükşe 
hir Belediyespor 
Kulübü koordina 
törlüğünde düzen
lenen Büyükşehir 
Okul Sporları 
Etkinlikleri (BOSE) 
sayesinde her yıl 
binlerce çocuğu 
sporla buluşturan 
Büyükşehir Beledi 
yesi, Türkiye’ye 
örnek olacak 
çalışması Spor Tın 
ilçelerde öğrencile 
ri sporla buluştur 
maya başladı.

KfiŞ€D€ B€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA. 

GUN İÇİNDE TESİIM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

İlk olarak dağ 
yöresi olarak 
adlandırılan, 
Harmancık, 
Büyükorhan, 
Keleş ve Orhaneli 
ilçelerinde 20 
Şubat -3 Mart tarih
lerinde etkinlik
lerini sürdüren 
BOSE Spor Tın 
6500 öğrenciye 
spor yapma imkanı 
sağlarken, 
öğrenciler 
etkinliğin ileriki 
aylarda yeniden 
yapılmasını istedi. 
Spor Tınını ziyaret 
eden öğrenciler 
tarafından şölen 
havası şeklinde 
geçen etkinliklerde 
genç sporcular 
katıldığı her 
faaliyet sonrasında 
madalya ile 
ödüllendirildi. 
Toplamda 240 bin 
öğrenciye ulaşacak 
olan "Spor TırTnın 
bir sonraki durağı 
İznik olurken, 
15-16 Mayıs tarih
lerinde Yıldırım 
ilçesiyle etkinlik 
son bulacak
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İssizlik maaşlarında son durum açıklandı
İ00l*7İllf Fm'SCI I ^**1 M ■ *«■ ■ MI 'İşsizlik maaşı
alanların sayısı 
Türkiye'de ilk defa 
aylık bazda 500 bin 
sınırını aştı. Kasım 
2016 verisine göre; 
3 milyon 715 bine 
çıkan işsizlik maaşı, 
ocakta 57 bine ulaştı 
İşsizlik son 
açıklanan Kasım 
2016 verisine göre; 
3 milyon 715 bine 
çıkarken, işsizlik 
maaşı alanların 
sayısı ilk kez ocakta 
geçen yıla göre 
yüzde 35 artarak 507 
bine ulaştı. Bu 
rakam işsizliğin 
arttığının işareti 
ancak aynı zamanda 
işsizlik maaşı alma 
şartını yerine ge-

tirenlerin arttığını da
gösteriyor 
IŞKUR’un verilerine 
göre; işsizlik maaşı 
alanların sayısı 
Türkiye’de ilk defa 
aylık bazda 500 bin 
sınırını aştı. Ocak 
ayında İşsizlik 
Fonu’ndan 507 bin 
357 kişiye işsizlik 
maaşı ödendi.
İşsizlik maaşından 
yararlananların 
sayısı geçen yılın 
başından beri artış 
eğiliminde idi. Ocak 
ayında işsizlik 
maaşı alanların 
sayısı geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 35 gibi yük
sek bir oranda artış 
kaydetti.

İşsizlik maaşı 
alanların sayısında 
yaşanan bu yüksek 
artışın bir iyi bir de 
kötü yanı var. Kötü 
yanı, işsiz sayısının 
artıyor olması. İyi 
yanı ise işsizler 
arasından artık daha 
fazla kişinin işsizlik 
maaşı alabiliyor 
olması.
2008’deki küresel 

krizin Türkiye’ye 
yansıdığı 2009 
yılında işsizlik oranı 
şubat ayında yüzde 
16.1’e ulaştı. 3 
milyon 802 bin kişi 
işsiz kaldı. İşsiz 
sayısının 3 milyon 
776 bin olduğu mart 
ayında işsizlik oranı 
yüzde 15.8; işsiz 
sayısının 3 milyon 
618 bin olduğu 

nisan ayındaki 
işsizlik oranı da 
yüzde 14.9 olarak 
kayıtlara geçti. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu’nun (TÜİK) 
açıkladığı son veri 
lere göre; kasım ayı 
itibarıyla Türkiye’de 
işsizlik oranı yüzde 
12.1’e ulaştı. İşsiz 
sayısı ise 3 milyon 
715 bin kişi oldu. 
İşsizlerin sayısı, 
2009 yılında rekor 
kırılan aylardaki 
seviyelerin altında 
kaldı.
SON İŞSİZLİK 
VERİSİNİN YÜZDE 
13.6’SI KADAR 
Buna karşılık, 2009 
yılında işsizlik fo
nundan yararla 

nanların sayısı 
şubat ayında 281 
bin 882, mart ayında 
311 bin 513, nisan 
ayında ise 317 bin 
766 kişi olarak 
kaydedildi. Kriz 
döneminde en yük
sek seviyeye nisan 
ayında ulaşıldı.
İşsizlik Fonu’ndan 
yararlananların 
sayısının 2009’daki 
en yüksek seviyeye 
göre bu yıl ocak 
ayında yüzde 60 
oranında artarak 
507 bin 357 
kişiye ulaşması, 
işçilerin biraz 
daha fazla işsizlik 
maaşına 
ulaşabildikleri 
anlamına geliyor

Sağlık turizminde hedel 7 milyar dolar
Türkiye Sağlık 
Turizmi Konseyi Ku
rucu Başkanı Emin 
Çakmak, sağlık 
turizmindeki hedef 
lerinin 2017 yılında 
7 milyar dolar 
olduğunu söyledi 
Türkiye Sağlık 
Turizmi Konseyi Ku
rucu Başkanı Emin 
Çakmak, son 6 ayda 
Türkiye'nin fizik te
davi ve rehabilita
syon konusunda 
dünyanın yükselen 

yıldızı haline 
geldiğini belirterek, 
sağlık turizmindeki 
hedeflerinin 2017 
yılında 7 milyar 
dolar olduğunu 
söyledi.
Sağlık turizminde 
her geçen yıl hedef 
kitlenin genişle 
diğini, tedavi alan 
hastaların mem
nuniyet seviyesinin 
yükseldiğini ve 
bunun yeni misafir
ler için referans

olduğunu anlatan 
Türkiye sağlık Tu 
rizmi Konseyi Ku
rucu Başkanı Emin 
Çakmak, Türkiye'ye 
Avrupa'dan gelen 

turist sayısının 
düşmesine karşın, 
turizm gelirlerinde 
geçen yıl artış 
kaydedilen tek har
cama türünün

"sağlık" olduğuna 
dikkati çekti. Çak
mak, en yoğun 
talebi Orta Doğu 
ülkeleri, Türk 
cumhuriyetleri ve 
Afrika'dan aldıklarını 
aktardı/'Avrupa'dan 
turist kaybımızı Orta 
Doğu ve Afrika 
ülkeleriyle kapattık" 
ifadesini kullanan 
Çakmak, şunları 
kaydetti: "Turizm 
sektöründe ilk 2 ayı 
tamamladık. Diğer 

turizm alanlarında 
düşüş olmasına 
rağmen bizde 
yükselme devam 
ediyor. Hatta 
ilk iki ay rakamları 
yüzümüzü 
güldürdü diyebiliriz. 
2016 yılına göre 
sağlık turizminde 
ağırladığımız turist 
sayısının ocak ve 
şubatta yüzde 7 
civarında artış 
gösterdiğini 
düşünüyoruz."

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez ■ Güler Ajans
G 
E 
M 
L
I 
K 
R 
E 
H 
B 
E 
R 
I

GEREKÜ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

itfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 813 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
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 7166

KAYMAKAMUK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcıhğı 813 10 S3
C.SaveıYrd. 813 29 54
Emniyet Müd. si3 1° 28

ULAÇIM
Famukkale oo 20
DENİZ UÇAĞI A13M13
p«0«*u* Atunls Seyahat 614 S3 02
METRO «13 12 12
Aydın Turizm «13 20 77
Mur Turtam «12 1O 72
K«nt»«rogiu*0oadaş 314 40 40
KamHKof 312 0113

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Kast 013 23 20
Mor. Safi.Ocafiı 613 10 60
Tomokay Tomografi 513 55 29
Acıbadem 280 44 44

BELEDİYE

Santral 513 45 21-23
Başkanlık 513 45 20

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

TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Takai 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Takal 513 23 24
Manastır Takal 517 33 04

DENİZ OTOBÜSÜ

Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova 
İDO İmam Asla 
Dinlenme Tos.

256 77 84 
544 30 60

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

n
513 23 94

VAPUR- FEBİBOT

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)

daAiticilab
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yani Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltj|flZ 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Patrol 013 10 70
MAR-PET 013 30 33
Tuncay Otogaz
Boyza Petrol 013 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 5719 
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-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

ieiiİbİihiMI
VENÜS SİNEMASI
Recep ivedik 5: 

11:15-11:45-13:15- 
14:00-15:30-16:30- 
18:00-19:00-20:15- 

20:45-21:30...
Karlar kraliçesi 3: 
11:45-15:15-17:00- 

18:45...
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


• EV
• ARSA
• ARAZİ

www.manastiremlakgemlik.com
OEMLİK’İN İLK OÛNLÛK »İYA1I OAZETB»!

• DÜKKAN 
İŞYERİ 

• FABRİKA

Yuvanıza Giden Yol

Û hürriyet 
emlakcom

sahibinden.com

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI
Sebahattin DEMİR Emlak Müşaviri

ALIM SATIM KİRALAMA VE ARACILIK HİZMETLERİ 
YATIRIM DANIŞMANLIĞI & EMLAK MÜŞAVİRLİĞİ 

ÖN EKSPERTİZ VE DEĞERLEME HİZMETLERİ 
KREDİ YÖNLENDİRME VE TAKİP İŞLERİ 

TAPU TAKİP İŞLEMLERİ & MÜLK YÖNETİMİ

Tel & Fax: O 224 517 33 10 Cep: O 532 744 33 83 ■ O 532 744 33 93 
www.manastiremlakgemlik.com - manastiremlak@hotmail.com

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
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.manastiremlakgemlik.com
sahibinden.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.yigitinsaatgemlik.com


GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

İrfan Ünlü 0 535 285 42 69
Merkez: Çarşı Meydanı - UMURBEY 

Şube : Dr. Ziya Kaya Mah. Hürriyet Cd. 
Sarışen Sok. Gemlik Tapu Müdürlüğü yanı

GEMLİK Â
irfanunluemlak.sahibinden.com

। Gazetemizin kuruluşundan beri yazarlığını yapan İnan Tamer’i kaybettik.

İnan Tamer’i sonsuza ufluılaılık
Güne Bakış

1 Kadri GÜLER
| I kadri_guler@hotmail.com

L_____________ I

Yazacakların daha bitmedi
İnan Ağabey bu olmadı...

Cumartesi günü telefonumdan aradı.
Uzun, uzun konuştuk.
Tedavisini kızı Ece’nin evinde sürdürüyor 

du. Vücudunda fazla su toplanmış, doktorlar 
onu almışlar, bazı kan değerlerindeki uyumsuz 
hıkları normale döndürmeye çalışıyorlarmış.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve 14 Mart Tıp 
Bayramı nedeniyle iki yazı yazıp internetten 
göndermiş.

“Aldınız mı” dedi. Devamı sayfa 4’de

Gazetemizin kıdemli 
yazarı İnan Tamer (80), 
kalp yetmezliği ne
deniyle, yaşama veda

etti. İnan Tamer’in 
cenazesi dün 
Merkez Solaksubaşı 
Camiinde ikindi 
namazından sonra 
kılınan cenaze 
namazıyla ilçe 
mezarlığında 
toprağa verildi. 
Haberi sayfa 4’de

Gazetemizin haberi üzerine 
harekete geçildi

Umurbey Beyler 
Mezarlığı 

restore ediliyor
İlçemizin Umur 
bey Mahalle- 
si’nin kurucusu 
Umurbey ve 
Umurbey’e 
hizmet etmiş 
eski büyüklerin 
mezarlarının 
bulunduğu 
Beyler Mezarlı 
ğı’ndaki hazin 
duruma dikkat 
çeken gazete 
mizin uyarıları 
üzerine, mezar 
lıkta restoras 
yon çalışmaları 
sürdürülüyor. 
Haberi syf 4’de

S&etıizden. geben bettetbei...
GÜNLÜK TAZE BALIK ÇEŞİTLERİBALIK

CUMHUR BALIK EVİ 0532407 43 24

Lj—CÜMHÜR BALIK 
Çİ6 VE PİŞMİŞ

■ Cumhur GÖRÜCÜ BALIK k

| 0 532 407 4324 ÇORBASI A __

HAMSİ + SALATA+SU + EKMEK 10II cumhurbalık
Demirsubaşı Mah-Finn Sok.No: 1/1A GEMİ İK

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Dün sabaha karşı 
hayatını kaybeden 
gazetemizin yazarı, 
eski siyasetçi, 
Gemlik Ticaret 
Borsası eski 
Başkanlarından 
İnan Tamer(80) dün 
her kesimden 
sevenlerinin 
katıldığı kalabalık 
bir cenaze töreni ile 
toprağa verildi. 
Dün sabaha karşı 
saat 03.30 
sıralarında Bursa’da 
kızı Doç. Dr. Ece 
Tamer’in evinde 
kalp yetmezliği 
sonucu yaşama 
veda eden gazete 
mizin emektar 
yazarı İnan Tamer, 
Solaksubaşı 
Camiinde ikindi 
namazından sonra 
kılınan cenaze 
namazı ardından 
ilçe mezarlığında 
toprağa verildi.

HER KESİMİ 
BULUŞTURDU

İnan Tamer’in Bursa 
dan cenazesinin 
Merkez Solaksubaşı 
Camiine gelmesiyle, 
Gemlik ve Bursa’- 
dan tanıdık ve 
sevenleri camii 
avlusunu doldurdu. 
Cenaze törenine 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Başkan Vekili Ercan 
Barutçuoğlu, CHP 
Bursa eski mil* 
letvekili ve Milli 
Eğitim, Savunma 
Bakanı Turhan 
Tayan, Bursa Mil
letvekili Dr. Ceyhun 
İrgil, eski CHP 
milletvekillerinden 
İlhan Demiröz, 
CHP İl Başkanı 
Şadı Özdemir,

CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Uğur Sertaslan, 
AKP İlçe Başkanı 
Zafer Işık, MHP İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, Uludağ 
Üniversitesi eski 
Rektör Yardımcısı 
Prof.Dr. Müfit Par

lak, U.U. Gemlik 
Meslek Yüksek 
Okulları eski Kurucu 
Müdürü Prof. Dr. 
Abdürrahim Ko
rukçu, U.Ü. Gemlik 
Meslek Yüksek 
Okulu eski Müdürü 
Prof.Dr. Ilhan 
Turgut, Ziraat

Fakültesi Prof. 
Hasan Batmaz, 
akademisyenler, 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
Meclis Başkanı 
Paşa Ağdemir, 
Ticaret Borsası 
Başkanı özden

Çakır, Esnaf 
Sanatkarlar Odası 
BaşkanıİsmailBeki, 
Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik, 
Esnaf ve Sanatkar
lar Kredi Kefalet 
Kooperatifi Müdürü 
Kenan Karakaş, 
Kent Konseyi 
Başkanı Mukaddes 
Serim, belediye 
meclis üyeleri, sivil 
toplum kuruluşları 
başkan ve yönetici

leri siyasi partilerin 
yönetici ve üyeleri, 
aile yakınlarıyla 
vatandaşlar 
katıldılar.
Cenaze töreninde 
bir ilk yaşandı. 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanlığı tarafın 
dan İnan Tamer için 
anı defteri hazırlatıl 
dı. Cenazeye gelen
ler İnan Tamer ile il
gili duygularını 
deftere yazdı.
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A & Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA
gurhancetinkaya@gmail.com

İnan ağabey 
seni çok özleyeceğiz...

“Arkada bıraktıklarımızın yüreklerinde 
yaşamak, ölmemektir.”

Campbell

Her ölüm erken ölümdür...
Acıdır ki İnan Ağabeyi de çok erken 

toprağa verdik.
Çünkü pırıl pırıl işleyen dimağıyla, her 

dem taze belleğiyle hep gençti...
Saygı...
Sevgi...
Bilgi...
Deneyim...
Vefa...
Meşakkat...
Özveri...
Bu denli niteliği üzerinde taşıyan adam 

gibi bir adamı...
Sevgili İnan ağabeyimizi,
Düşünceleri, duyguları, anıları 

yüreğimizde yaşarken dün sonsuzluğa 
uğurladık...

İnan Ağabey...
Düşüncelerinden, yaşam biçiminden 

ölünceye dek ödün vermeyen tavrınla 
bize hep ışık tutacaksın...

Yol göstereceksin.
Güle güle ağabey...
Işıklar içinde uyu...

Gemlik Gübre 
Fabrikasındaki 
sendika işverene 
arasındaki sürtüşme 
devam ederken, 
gazetemizde Gemlik 
Gübre Yönetim ku
rulu başkanı 
Mehmet Yıldırım’ın 
açıklamalarına bu 
kez de Bursa Petrol 
İş Sendikası Şube 
Başkanı Erhan 
Yakışan’dan geldi. 
Yakışan yaptığı yazı 
lı açıklamada, nitrat 
gübre ile yapılan 
bombalar nedeniyle 
üretimine yasak ge
tirilmesin işveren 
tarafından fırsata 
çevrildiğini iddia 
ederek şunları 
söyledi: “Nitratdan 
dolayı gübre üret! 
mine yasak gelmesi, 
OHAL’in ilan 
edilmesi, işverenin 
de bunu fırsata çe
virmesi çalışmayan 
işyerinde neden 
işçiye maaş vereyim 
ki düşüncesi ile 
bile bile göstererek 
greve çıkarmıştır. Şu 
anda da kamuoyunu 
yanıltmaya yönelik 
açıklamalarda

bulunmaktadır. 
Sözde bize %22 
teklif sunduğunu 
söylüyor bizim 
teklifimizin de % 80 
olduğu nu söylüyor. 
Evet, baktığınız da 
geçmişe dönük 
işverenin mağdur 
ettiği çalışanların bir 
kesimine %30 bir 
keşi mine %20 bir 
kesimine %0,94 ve 
%0 teklifler ile gelin 
di. Ancak, bunlarla 
ilgili kamuoyunda 
hiçbir bilgi paylaşıl 
madı. Bizim sendika 
olarak istediğimiz 
%29 dur. Yan haklar 
ile % 80 diyorlar ise 
bu daha kötüdür. 
%29 u %80’e tamam
lamak için %51 ekle
mek lazım. °/o51’lik 
kısım bizim 2007 de 
elimizden alınan 
ikramiye ve fazla

mesai ücretleridir. 
Şayet 2007 de 
kesilen haklar %51 
yapıyorsa o zaman 
2007 den bu 
yana üyelerimizin 
geçmişe dönük hak 
lan eksik veriliyor. 
Verdikleri teklifte 
üyelerimizin % 
25’inin günlük 
yevmiye lerine brüt 
60 lira vermektedir. 
Buda asgari ücrete 
tekabül etmektedir. 
Med yaya da bizde 
çalışanlar en az 2 
bin 500 lira ile 4 bin 
lira arasında maaş 
alıyorlar diyerek 
kamuoyunu 
yanıltmaktadırlar. 
Sayın Yıldırım bu 
sendikalar ülkeyi 
batırır demiş. Ülke 
çalışanlann haklannı 
istemekle batmaz, 
ancak çalışanlann

haklarını vermez 
şeniz batar. 
Peygamber efendi 
miz ne demiş;
Alnının teri soğuma 
dan çalışanın 
hakkını vereceksin. 
Ama burada amaç 
farklı, amaç 
sendikayı yok 
etmek çalışanları 
köle gibi kullanmak. 
Bunu da son 
görüşmemizde 
açıkça ifade ederek 
ben burada bu 
sendika ile çalışmak 
istemiyorum 
demiştir. Senin iste
menle değil, orada 
çalışanların isteğiyle 
sendika orada var 
olur veya yok olur. 
Bizler koca adam 
larız. Bu tür şeylerle 
gündemi meşgul 
etmeyelim. Herkes 
yaptığı işe odakla
narak binlerinden 
bir şeyler bekleme
den, bu bizim işimiz 
diyerek bir ucundan 
Gemlik Gübre 
işvereni bir 
ucundan da sendika 
tutarak çalışanlann 
hayrına bitirmemiz 
lazım.”

BflSSaGUGI
Gazetemizin kuruluşundan bugüne değin 

köşe yazarlığı yapan, duayen gazeteci, cumhuriyet ve demokrasi 
asiğı, Atatürk devrimlerinin yılmaz savunucusu,

İnan TAMER
ağabeyimizi kaybettik.

O’nu, sevenleri olarak sonsuza uğurladık.
Çok sevdiği eşi Gülşen ablamıza, biricik kızı Ece ve sevgili oğlu 

Hakan’a, yakınlarına, Gemlik halkına başsağlığı diler, 
İnan ağabeyimizin aziz hatırası önünde saygı ile eğiliriz.

Tanrı rahmetini üzerinden esirgemesin.

Serap - Kadri GÜLER ve 
Gemlik Körfez Gazetesi çalışanları

mailto:gurhancetinkaya@gmail.com


7 Mart 2017 Salı Gemlik Körfez

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Yazacakların daha bitmedi 
İnan Ağabey bu olmadı...

Tedavisini anlattı.
Çocukları sordu, sağlığımı sordu... 
Uzun uzun konuştuk.
Bizi bırakıp gideceği hiç aklıma 

gelmedi.
Dün sabah Özgür’ü okula uğurlarken 

sonra telefonum çaldı.
Açtım, Gülşen Abla.
“İnan ağabeyini kaybettik” dedi.
Anlayamadım.
Tekrarladı. Donup kalmışım...
Ölümün bu kadar basit olması, bir gün 

önce kendisiyle konuştuğum sevdiğim 
birinin artık bir daha konuşamaması, 
evine giderken her akşam büromun önün
den geçerken cama vurarak iyi akşamlar 
dileyememesi, beyaz parşömen kağıtlara 
yazdığı köşe yazılarını bir daha yazama 
ması, yazdıklarınım bilgisayardan kontrol 
edememesi, Barış’a ve Özgür’e olan 
tutkulu sevgisini bir daha gösterememesi 
olacak şey mi?

İnanasım gelmiyor.
İki ay önce işyefime gelen ağabeyim ile 

yaptığımız sohbetin ardından o’nu 
uğurladıktan bir gün sonra gelen ölüm 
haberi gibi.

Ölümün nerede, nasıl geleceği belli 
değil.

İnan Ağabey ile 43 yıldır birlikteyiz.
Gemlik Körfez çıktığından beri yazılar 

yazarak, hep bizim yanımızda oldu.
Bizi hiç bırakmadı.
En kötü günümüzde birlikteydik.
12 Eylül döneminde yazdığı taşla 

maları bize zarar gelir düşüncesiyle kesti.
O bir Türkiye, bir Gemlik aşığıydı.
Gemlik’in dününü yaşamış bir canlı ta 

rihti adeta.
Gemlik’in birkaç hafızasından biriydi. 
Yaşadıklarını, gördüklerini hep yazdı. 
Eskileri yazarken takıldığım bir konu 

olduğunda onu arardım.
Akıl hocam değildi, ama hep yol gös

tericim oldu.
Mustafa Kemal’in yolu yoluydu. İnanç 

larından hiç sapmadı, hiç ödün vermedi.
İnançlı çağdaş bir müslümandı.
Diğer û'ıncfıere benzemiyordu.
Atatürk’ün partisinde başladığı siya 

seti, Atatürk’ün partisinde bitirdi.
Yakasından 6 oklu parti rozetini en 

köYü güriıerde b'iıe çİKarmadı.
Her dönemin adamı olmadı.
İnançlarını çıkarları için hiç satmadı.
Nerede Gemlik’i ilgilendiren bir konu 

var orada oldu. Borsa da oldu, Anaçev’de 
oldu, Üniversite Derneği’nde, Giritliler 
Derneğinde oldu.

Türk Sanat Müziği konserlerinin, gezek- 
lerin, kongrelerin aranan adamıydı, genel 
kurulların hep divan başkanıydı.

Daha yazacakları ve yapacakları vardı. 
Ama buran'Kâlöı o nu bizden dibi.

Yattığı yerden ışık saçarak aydınlatmaya 
devam edecek.

İnan Ağabey, biz seni unutmayacağız.

Gazetemizin haberi üzerine harekete geçildi

WHlglııltaılâıta«ıfflııı
İlçemizin Umurbey 
Mahallesi'nin kuru* 
cusu Umurbey ve 
Umurbey’e hizmet 
etmiş eski büyük* 
lerin mezarlarının 
bulunduğu Beyler 
Mezarlığındaki 
hazin duruma dikkat 
çeken gazetemizin 
uyarıları üzerine, 
mezarlıkta resto 
rasyon çalışmaları 
sürdürülüyor.
Beyler Mezarlığında 
kurucu Umurbey, 
Umurbey Rüştüye 
sinin kurucula 
rından Hacı Ethem 
Ağa, Cumhuriyet 
döneminin ilk Gem
lik Belediye başkanı 
Dr. Ziya Kaya’nın 
mezarları bu
lunuyor.
Umurbey Beyler 
Mezarlığında kırık 
olan mezar taşları

ve mezar taşı 
başlıkları toplanarak 
ayrı ayrı yerlerine 
dikilidi. Değişik 
mezar taşları ise 
biraraya getirilerek, 
mezarlık içindeki 
yollar düzenlendi. 
Beyler Mezarlığın 
daki restorasyon 
çalışmaları sürüyor.

MwIiliililiiiMiliwWiV

Akdenizli balıkçı 
ların yakaladığı 
1.5 metre boyun 
daki kılıç balığı 
Gemlikli balıkçı 
tezgahlarında 
alıcı bekliyor. 
Bursa Balık Hali’n- 
den satın alınan 1.5 
metre uzunluğunda, 
13-15 kilo ağırlığın 
da kılıç balığı, 
Cumhur Balıkçılık 
tarafından satın 
alınarak Kılıç Balığı 
sevenlerin beğeni

Özel Aykent 
İlköğretim Okulu, 
bir yeniliğe daha 
imza attı. 
Okulun görsel 
sanatlar öğretmeni 
Ramize Ayaş 
tarafından 2 ve 3 
Mart günleri 
öğrenciler ile bir
likte seramik şenliği 
etkinliği düzenlendi. 
Kültür Bakanlığının 
“Unutulmaya Yüz 
Tutmuş Sanatlar” 

kapsamındaki 
çalışmaları arasında 
görülen seramik 
sanatı ile ilgili 
olarak seramik 
sanatçısı Osman 
Yıldız, iki gün 
süre ile okulda 
minik öğrencilere 
seramik sanatını 
öğretti.
Öğrenciler, Kil hamu 
runu yoğurarak 
gönüllerince 
çalışmalar yaptılar.

sine sunuldu. 
Kılıç balığının 
parçalanarak satıla 
cağını söyleyen 
Cumhur Balıkçılık 
sahibi Cumhur 
Görücü "Kılıç 
balığını filato 
olarak kestik.
Balığın kilosunu 
80 liradan satışa 
sunduk. Kılıç 
Balığı sevenler 
istediği kadar 
balık alabilirler.” 
dedi.

îî ÎTU ■



[Gemlik Körfez

TEŞEKKÜR
Ailemizin değerli büyüğü, babamız,

İnan TAMERi
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. 

Cenazemize bizzat katılan 
resmi kurum, kuruluş ve 
sivil toplum örgütlerine, 

siyasi parti temsilcilerine, 
yeni ve eski milletvekillerimize, 

akademik camiaya, belediye meclis üyelerine, 
babamızın arkadaşlarına, 

aile yakınlarımıza, dostlarımıza ve 
Gemlik halkına, 

çelenk gönderenlere, telefon ve 
sosyal medya aracılığıyla bizlerin acılarını 

paylaşarak taziyelerini bildirenlere 
teşekkürü bir borç biliriz.

AİLESİ
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BAŞSAĞLIĞI
Vakfımız Gemlik Şubesi’nin 

aktif üyesi Gülşen Tamer’in biricik eşi, 
bizlerin en büyük destekçisi

İnanlAMER’l
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

Vakfımıza katkılarını unutmayacağız. 
Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine 
i. başsağlığı diler, acılarını paylaşırız

A ANADOLU ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI 

anaJ-ev GEMLİK ŞUBESİ

BAŞSAĞLIĞI
Cumhuriyet aşığı, 

Atatürk devrimlerinin yılmaz savunucusu, 
ilkeli insan,

İnan TAMER’in
vefatı nedeniyle üzüntümüz derindir. 

Kederli ailesinin ve Atatürkçülerin 
başı sağolsun.

Toprağından ışık saçsın...

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ 
GEMLİK ŞUBESİ
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BflSSflĞUĞI

Türkiye ve Gemlik sevdalısı, 
Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan, 

dostumuz, büyüğümüz

İnan TAMER’in
vefatını üzüntü ile öğrendik. 

Ailesinin, yakınlarının, 
sevenlerinin ve tüm Gemliklilerin 

başı sağolsun.

SOIAKSUBASIAİIES"
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GEMLİKSPOR SÜPERE HMLU İTTİ

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Geçtiğimiz sezon 
BAL liginden düşen 
Gemlikspor bu 
sezonda Süper 
Amatör Kümeden 
1. Amatör kümeye 
düşmekten 
kurtulamadı.
Kırmızı Beyazlılar 
İnegöl Yenicespor’la 
girdiği puan mücade 
leşinde sahadan 
2-1 yenik ayrılarak 
gelecek sezon t 
Amatör Kümede 
mücadelesine 
devam edecek. 
Yoğun güvenlik 
önleminin alındığı 
maçta seyircilerle 
Yenicespor’lu 
futbolcu ve yönetici
lerinin tartışmaları 
zevkli ve heyecanlı 
geçen karşılaşmaya 
olumsun yönde 
damgasını vurdu. 
Süper Amatör A 
grubunda zirve 
mücadelesi 
veren Yenicespor 
karşısında maça 
öne geçmek için 
atak başlayan 
Gemlikspor 
yakaladığı pozis 
yonlarda başarılı 
olamadı.
Karşılıklı pozis 
yonlarda son 
vuruşlarda başarılı 
olamayan iki takım 
mücadelesinde 
zevkli anlar 
yaşanırken 36. 
dakikada Yenice 
spor öne geçti. 
Erdi’nin ceza sahası 
içinde Selçuk’a 
aktardığı topuk 
pasında bu futbolcu 
kaleci Adem’in 
yanından ağları 
bularak skoru 
1-0 yaptı.
Golün ardından

beraberlik için 
bastıran Gemlikspor 
iki dakika sonra 38. 
dakikada Furkan’la 
skoru 1-1 yaptı 
ve ilk yarı bu 
sonuçla bitti. 
İkinci yarıya öne 
geçmek için hızlı 
ataklarla başlayan 

Gemlikspor özellikle 
Furkan’ın ayağından 
mutlak pozisyonları 
gole çeviremedi. 
Yardımcı hakemin 
bayrağını kaldırarak 
orta hakemi ikaz 
etmesiyle Yenice 
spor yedek kulübe
sine gelen orta 

hakem Alper Cesur 
yedek futbolcular
dan Burak’ı direk 
kırmızı kartla saha 
dışına gönderdi, 
iki takımında öne 
geçmek için rakip 
kalede gol aradığı 
anlarda 65. dakikada 
kaleciyi de geçen 
Furkan topa iyi 
vuramayınca Gem- 
likspor’u bir golden 
ederken gelişen 
atakta 66. dakikada
Yenicespor Enes’le 
skoru 2-1 yaparak 
avantaj yakaladı. 
Golden sonda bir 
anda fenalaşan 
Gemlikspor’dan 
Doğan kendini yere 
bıraktı. Sahaya 
gelen 112 ambulans 
personeli ile has

taneye kaldırılan 
genç futbolcu 
tedavisini yapıldığı 
ve tehlikeli duru 
munun bulun 
madiği öğrenildi. 
Maçın son 
dakikasında 
Gemlikspor’dan 
Serhat 2. Sarıdan 
kırmızı kartla oyun 
dışında kalırken 
hakemin bitiş 
düdüğüyle birlikte 
futbolcular ile tel 
arkasındaki seyir
ciler arasında 
tartışmalar 
yaşanmaya başladı. 
Güvenlik güçlerinin 
olayları büyümeden 
önledi. Bu skorla 
Gemlikspor’un 
küme düşmesi 
kesinleşirken 
Yenicespor’da 
play off yolunda 
puan kaybetme 

den yoluna 
devam etti. 
SAHA: 
Gemlik Suni Çim 
HAKEMLER: Alper 
Cesur 5, Ahmet 
Ceyhun Yılmaz 5, 
Oğuz Karadağ 5, 
GEMLİKSPOR: 
Adem 5, Muhammed 
5, Serhat 5, Emre 5, 
Doğan 5, Emrah 5, 
Yadigar 5, Burha 
nettin 5, Sercan 4, 
(ömral 3) Ramazan 
4, (Fırat 2) Erkan 5, 
YENİCESPOR: 
Umut 5, Enes 5, 
Oğuzhan 5, Okan 5, 
Emrah 5, Turgay 5, 
Selçuk 5, (Şenol 2) 
Kenan 5, Erdal 3, 
(Doğukan 3) Kaan 5, 
(Kadir 2) Erdi 5, 
GOLLER: Dk. 36. 
Selçuk, Dk. 66. Enes 
(Yenicespor) Dk. 38. 
Erkan (Gemlikspor)
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GENÇLEBE GALİBİYET AĞIR GELDİ

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik 
Gençlerbirliği iki 
farklı öne geçtiği 
karşılaşmada son 
dakikalarda yediği 
gollerle sahadan 2-2 
beraberlikle ayrıldı. 
İkinci Küme 2. Grup 
ta oynanan maça 
oyun ağırlığını 
koyan Gemlik Genç 
lerbirliği takımı 
rakibi Orhangazi 
Çakırlıspor karşı 
sında maçın başla 
rında gösterdiği 
performansını 
90 dakikaya 
taşıyamayınca 
taraftarını üzdü. 
24. dakikada 
Fatih’le 1-0 öne 
geçen Gençlerbirliği 
ilk yarıyı bu skorla 
üstün tamamladı. 
İkinci yarıya 
iyi başlayan ve 
gol farkını 
açmak isteyen 
Gençlerbirliği 75. 
dakikada Volkanla

skoru 2-0 yapa 
rak rahatladı. 
Karşılaşmanın 
son 10 dakikasında 
özellikle defan 
sında yorgun 
luklar başlayan 
Gençlerbirliği 
karşısında 
Çakırlıspor farkı 
kapatmak için gol 
aramaya başladı. 
82. dakikada İlker 
skoru 2-1’e getiren 
golü ağlarla 
buluşturunca 
Çakırlıspor 
beraberlik için

uzatma 
dakikalarının

umutlandı.
Karşılaşmanın

oynandığı 90+2’de 
Selçuk attığı golle 
maçın skorunu 2- 
2’ye getirdi ve maç 
karşılıklı gollerle 
2-2 sona erdi.
SAHA:
Gemlik Suni Çim 
HAKEMLER:
Cengiz Korucu 4, 
Gökhan Demir 3, 
Oğuz Karadağ 3, 
GEMLİK 
GENÇLERBİRLİĞİ: 
Mustafa 4, Emre 4, 
Şükrü 4, Orhan 4 
Fatih 5, Cihan 5, Ali
han 5, Lokman 4,

Alper 5, Ali 4, 
(Oğuzhan 2) 
Batuhan 3, 
(Volkan 4) 
ORHANGAZİ 
ÇAKIRLISPOR: 
Halil 5, Mehmet 4, 
İlker 5, Murat 2, (İs
mail 3) Enes 5, Onur 
5, Gökhan 4, Ali 4, 
Selçuk 5, Erman 4, 
GOLLER:
Dk. 24. Fatih, Dk. 75. 
Volkan (Gemlik 
Gençlerbirliği) Dk. 
82. İlker, Dk. 90+2 
Selçuk (Orh. 
Çakırlıspor)

Facebook sayfamız s Gemlik Körfez - Güler Ajans
GEREKLİ TELEFOHLfiR RESMİ DAİBELeF BENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 105
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.8aveılığı 513 10 53
C^avcı Yrd. 313 29 54
Emniyet MOd. 313 1° 28

ULAŞIM

HASTANELER

Devlet Hastanesi 617 *4 00
Sekil Dev. Meet. 013 23 20
Mvr SeO.OcaOı 613 10 66

; Tom okay Tomografi 513 65 29
Acıbadam 260 44 44

TAKSİLER

Körfez Taksi 613 18 21
Çınar Tekel 613 24 67
Güven Tekel 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 M

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tos. 513 23 04

WUR-FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 10
Eaklhlsar (262) 656 60 31

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
Karayolları 513 13 08
Uman Baş. 513 11 33
Mal MOd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Slcl. MOd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 613 10 92
İlçe Tarım MOd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim MOd. 513 18 46
İŞ-KUR ______ 513 71 66

BELEDİYE

Santral 51345 21 -23
Başkanlık 513 45 20

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

Gemlik Körfez
OtaiİK'İN İLK 9ÛKLÛK SİYASİ OAZETttl

«ıılıtaM

D ARITICILAR

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

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaı 513 75 58
Er gaz 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
Akcan Patrol 013 10 re
MAR-PET 013 30 33
Tuncay Otogas
Bayza Patrol 513 0 1 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 5720 
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@hotmall.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
Recep ivedik 5: 

11:15-11:45-13:15- 
14:00-15:30-16:30- 
18:00-19:00-20:15- 

20:45-21:30...
Karlar kraliçesi 3: 
11:45-15:15-17:00- 

18:45...
5133321

mailto:korfezofset@hotmall.com
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ÛSE™ MANASTIR EMLAK 
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 

sahibnden.com Sabahattin DEMİR Emlak Müşaviri
ALIM SATIM KİRALAMA VE ARACILIK HİZMETLERİ 
YATIRIM DANIŞMANLIĞI & EMLAK MÜŞAVİRLİĞİ 

ÖN EKSPERTİZ VE DEĞERLEME HİZMETLERİ 
KREDİ YÖNLENDİRME VE TAKİP İŞLERİ

TAPU TAKİP İŞLEMLERİ & MÜLK YÖNETİMİ

Tel & Fax : O 224 517 33 10 Cep : O 532 744 33 83 - O 532 744 33 93 
www.manastiremlakgemlik.com - manastiremlak@hotmail.com

■ w ■ 
YİĞİT inşaat

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com
—

sahibnden.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.yigitinsaatgemlik.com
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HAYIRCILAR TERÖRİST Mİ?
Türkiye, 16 Nisan günü Anayasa değişikliği 

için halk oylamasına gidiyor.
Halk oylamasına 40 günden az kaldı.
Türkiye’deki siyasal rejimi tek adamın egemen 

ligine götürecek olan bir düzenlemenin getirilip 
getirilmemesi için Anayasa’nın 18 maddesi için 
değişiklik yapılıyor.

Bu değişikliği isteyenler, halk oylamasında 
’Evet’, istemeyenler ise ’Hayır1 oyu kullanacaklar.

Evetler çok çıkarsa Anayasa değişecek, 
çıkmazsa değişmeyecek. Devamı 4’de

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle dün Gemlik 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası, kadın üyeleri ile 
Köfteci Yusuf ta kahvaltıda biraraya geldi. Kadın 
üyelere plaket ve belge dağıtıldı. Bir etkinlik de 
Gemlik Kent Konseyinden ve Belediye’den geldi. 
Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenledikleri panelde 
Dünya Kadınlar günü ve kadın hakları konusunda 
panelistler görüşlerini anlattılar. Haberi sayfa 2’de

İcra satış 
panosunda yer 

kalmadı

Adliye Sarayı girişinde bulunan İcra 
Müdürlüğü önündeki taşınır ve taşınmaz 
malların satışını gösteren ilan pano sunda 
yer kalmayınca satış ilanları üst üste 
asılmaya başlandı. Haberi sayfa 4’de
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Dünya Kadınlar Günü eikin I ihl erle kııtland i
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle dün Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası, kadın üyeleri ile Köfteci Yusuf’ta kahvaltıda 
biraraya geldi. Kadın üyelere plaket ve belge dağıtıldı. Bir etkinlik de Gemlik Kent Konseyinden ve Belediye’den geldi. Ticaret 
ve Sanayi Odası’nda düzenledikleri panelde Dünya Kadınlar günü ve kadın hakları konusunda panelistler görüşlerini anlattılar,
8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü 
dün ilçemizde 
değişik etkinliklerle 
kutlandı.
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkârlar Odası, 
8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü ne
deniyle odaya kayıt 
h bayan üyeleriyle 
sabah kahvaltısında 
biraraya geldi.
Köfteci Yusuf’ta 
saat 10.oo da 
düzenlenen 
etkinliğe, Gemlik 
Esnaf ve Sanatkar
lar Odası Başkanı 
İsmail Beki, yöne
tim kurulu üyeleri, 
Bursa Esnaf ve 
Sanatkarlar Birliği 
Başkanı Arif Tak ile 
Gemlikli esnaf 
kadınlar katıldı. 
Kahvaltı sırasında 
Dünya Kadınlar 
Günü kuııamaian 
nın nasıl ortaya 
çıktığı bir sunumla 
kadın esnafa 
izletildi.
Kadının toplumsal 
hayattaki yeri ve 
kadınların yaşadığı 
zorluklardan 
sunumda gösterildi

KADINLAR 
İŞ HAYATINDA 
DAHA ÇOK 
YER ALMALI

Oda Başkanı İsmail 
Beki, Dünya 
Kadınlar Günü’nü 
kutlarken yaptığı 
konuşmada, bu 
etkinliği Oda olarak 
ilk kez düzenlendiği 
ne dikkat çekti. 
Kadınların iş 
hayatında daha çok 
yer alması gerekti 
ğini söyleyen Beki, 
“Kadınlarımızdan 
iş yaşamında daha 
yoğun katılımlarını

bekliyoruz.” dedi.

16 BİN KADIN 
ÜYEMİZ VAR

Kahvaltıda konuşan 
Birlik Başkanı Arif 
Tak, kazada 
hayatını kaybeden
lere başsağığı diler 
ken, kadınların ha 
yatta vazgeçilmez 
bir yeri olduğunu, 
kadınlara verilen 
değerin artması 
gerektiğini söyledi. 
Bursa’da Esnaf ve 
Sanatkârlar Odası’ 
na kayıtlı 16 bin 
kadın esnaf olduğu 
nu söyleyen Tak, 
“Kadınların iş 
hayatındaki yeri 
sürekli artıyor. 16 
Nisan günü yapıla 
cak olan referan
duma mutlaka 
katılın. Biz odalar 
ve birlik olarak, 
siyasi partilere eşit 
mesafedeyiz. ” dedi. 
Kahvaltı sonrası 
kadın üyelere plaket 
ve belge verildi.

ATATEPEDE 
KUTLAMA

8 Mart Dünya 
Kadınlar Gününü 
Büyükşehir 
Belediyesi Atatepe 

Sosyal Tesislerinde 
kutlayan Refik 
Yılmaz, Belediyede 
çalışan bayan per
sonelin yanı sıra, 
kamu kurum ve 
kuruluşlarında 
çalışan bayan yö
neticileri ve Kent 
Konseyi Kadın 
Meclisini ağırladı.

KENT 
KONSEYİNDEN 
PANEL

Kent Konseyi 
Başkanı Mukaddes 
Serim, Kadın ve 
Demokrasi Derneği 
Hukuk Temsilcisi 
(KADEM) Av. Özlem 
Koçak Süren ve 
Mikro Finans Bursa 
Bölge Müdiresi 
Zeynep Cengiz birer 
konuşma yaptılar. 
Panelin açış 
konuşmasını yapan 
Mukaddes Serim, 
8 Mart tarihinin 
doğum günü ben 
zeri kutlamalarının 
yapıldığı bir gün 
olmadığını vurgula
yarak, “8 Mart 
kadınlara hayatın 
her alanındaki 
haklarının tekrar ve 
tekrar hatırlatıldığı 
gündür.
Günümüzde kadın 

tarımız kendilerinin 
ve haklarının farkın 
da değiller. Bu 
farkındahğı yarat
mak ve bu bilinci 
gelecek kuşaklara 
aktarmak adına bu 
organizasyonları 
tertipliyoruz” dedi. 
Kadınlara bilimi ve 
okumayı referans 
oıarak gösteren 
Mukaddes Serim, 
günümüzde 200 
ülkeden sadece 
19’un da başbakan 
ve başkanların 
kadın olduğunu 
anımsatarak, 
“Oysa artık siyaset 
te de kadınlarımızın 
fedakârlığı söz 
konusudur. Erkek
lerin kadınları engel 
/ediğini veya engel 
leyeceğini sanmı 
yorum. Biz, kadınlar 
haklarımızı, 
durduğumuz yeri ve 
yapmamız gereken
leri bilerek, bilimin 
ışığında ilerleme 
tiyiz. Sizlere okuma 
nızı tavsiye ediyo
rum" dedi.

ATATÜRK KADIN 
HAKLARINI 
YASALLAŞTIRDI

KADEM Hukuk 
Temsilcisi Özlem

kortez^ <■1

. *»ı
Bölge MüdüresiKoçak Süren’de, 

KADEM’in yaptığı 
çalışmaları anlattı. 
Tarihte kadın 
hakları terimini ilk 
kullanan kişinin, 
Peygamberimiz Hz. 
Muhammed Olduğu 
nu vurgulayan 
Özlem Koçak 
Süren, Türkiye’de 
de Cumhuriyet 
dönemi sonrasında 
Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün özverili 
çalışmalarıyla kadın 
haklarının yasallaş 
tırıldığını söyledi. 
Dünyada son yıllar 
da kadın erkek 
eşitliğinin pozitif 
ayrımcılık felsefesi 
kapsamında biraz 
daha kadına yönelik 
değiştiğini ifade 
eden Süren, yasal 
haklarını bilmeyen 
kadınların yanında 
olduklarını kaydetti. 
Mikro Finans Bursa

Zeynep Cengiz de. 
kadının ekonomi 
deki yeri ve kadın 
ların ekonomiye 
yönelik iş gücü 
potansiyeli, emek 
gücü potansiyeli 
konusunda 
bilgiler verdi. 
Panelin yapıldığı 
salon girişinde ve 
içerisinde ilçemiz 
ressamlarının kadın 
konulu tabloları 
sergilendi. 
Öte yandan, 
Gemlik Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü’nde 
yapılan etkin 
İlklerde ise 
Kadınlar Günü 
kutlandı.
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran, Halk Eğitimi 
Merkezi’ni ziyaret 
ederek, kadınlara 
karanfil dağıttı.
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Bursala milyon miariıfc İntir onerasyonii
Bursa'da jandar 
manın operasyo 
nuyla, Suriye'den 
çalındığı belirlenen 
ceylan derisi üzer
ine altın işlemeli ve 
piyasa değeri 1.5 
milyon dolar olduğu 
değerlendirilen Incil 
ele geçirildi. 6 kişi 
gözaltına alındı. 
Bursa İl Jandarma 
Komutanlığı ekip
leri, yaptıkları istih
barı çalışmalar 
sonrası Manisa'da 
oturan Suriye 
vatandaşı H.S. 
isimli şahsın, inter
nette görüntülerini 
yayınladığı Suri 

ye'de bir müzeden 
çalınan Incil'i sat
mak için Bursa'ya 
getireceği 
bilgisine ulaştı. 
Jandarma İstihbarat 
ve KOM Şube 
Müdürlüğü ekipleri 
harekete geçerek, 
plakası belirlenen 
aracı takip etmeye 
başladı. Gemlik- 
Orhangazi yolu 
üzerindeki bir 
akaryakıt istasyo 
nunda duran araca 
operasyon düzen
ledi. Araçta bulunan 
Suriyeli H.S. ile bir
likte A.C., M.Ö. ve 
H.S. gözaltına

alındı. 
YAKALANMAMAK 
İÇİN BELİNE 
SARMIŞ
45 plakalı araçta 
yapılan aramada 
herhangi bir suç 
unsuruna rastlan- 
mazken,

şüphelilerden 
M.O.'nün üst 
aramasında, bel 
kısmına sarih 
vaziyetteki kuşak 
içerisinde 17 
yapraktan oluşan 
ceylan derisi üze 
rine altın işlemeli

meryem Ana, Hz. 
İsa, haç ve hayyan 
figürleriyle çeşitli 
yazılardan oluşan 
ve piyasa değeri 1.5 
milyon dolar olduğu 
değerlendirilen İncil 
türü kitap ele 
geçirildi.

İKİ ARAÇLA 
YOLA ÇIKMIŞLAR 
Öte yandan Man
isa'dan şüpheli 
araçlara öncülük 
yapmak için 10 
plakalı başka bir 
aracın olduğunu da 
belirleyen ekipler, 
bu aracı da durdu
rarak, içerisindeki

R.K. ile M.Y. isimli 
iki şahsı daha 
gözaltına aldı.
Tarihi eşer niteliği 
taşıyan İncil, Bursa 
Müze Müdürlüğüne 
teslim edildi.

ÇOK SAYIDA 
SABIKALARI 
VAR 
Gemlik İlçe 
Jandarma 
Komutanlığı 
tarafından gözaltına 
alınan ve bir çok 
suçtan sabıkaları 
bulunduğu 
öğrenilen 6 
şüphelinin ise 
sorgusu sürüyor.

W kartı dolandırıcıları yakalandı
Bursa'nın 
Mudanya ilçesinde, 
internet üzerinden 
vatandaşların kredi 
kartı bilgilerine 
ulaşarak alışveriş 
yaptıkları iddia 
edilen iki kişi 
yakalandı.
Mudanya Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
internet üzerinden 
vatandaşların 
bilgilerini ele ge 
çirerek yine inter
net üzerinden alış

veriş yaptıkları 
iddia edilen elde 
Elçin Y. Nihat G'yi 6 
ay boyunca takip

etti. Dün gözaltına 
alınan zanlıların, 
kendilerine kart bil
gilerini servis eden

lere para verdikleri 
tespit edildi. 
Bursa ve Mu
danya'da çok 
sayıda kişiyi 
mağdur ettikleri 
öne sürülen iki 
zanlının Türkiye ve 
yurt dışı ortakları 
olabileceği 
şüphesiyle geniş 
çapta araştırma 
başlatıldı. 
Adliyeye sevk 
edilen Elçin Y. ve 
Nihat G. tutuklandı.

Yırtıcı kuşu saunaya 
çalışırken yakalandı

Tartışma cinayetindeki katil zanlısı yakalandı
Bursa'nın Mudanya 
ilçesinde yaşanan 
tartışma sonrası 
işlenen cinayetin 
sanığı yakalanarak 
tutuklandı.
Bursa'nın Mudanya 
ilçesine bağlı 
ömerbey Ma
hallesindeki bir sit
ede önceki gece 
yansı çıkan 
tartışma cinayetle 
sonuçlandı.
Kapıcılık yaptığı sit
ede arkadaşı Hakan 
K.'nın dairesinde 
bir süre sohbet 
eden İbrahim D., 
alkolün tesiriyle 
Baykal ö. ile tele
fonda bir süre 
tartıştı. 39 
yaşındaki Baykal 
O'nün bulundukları

daireye gelmesiyle 
tartışma burada da 
devam etti. Baykal 
ö., elindeki cisimle 
İbrahim D.'nin 
kafasına vurmaya 
başlamasıyla 
İbrahim D., eline 
geçirdiği av 
tüfeğiyle ateş etti. 
Baykal ö., ayağına 

ve kafasında 
isabet kurşunla 
olay yerinde 
hayatını kaybetti. 
Av tüfeğini alarak 
aracıyla kaçmaya 
çalışan katil zanlısı, 
Mudanya em
niyetinin sıkı takibi 
sonunda cinayet 
aleti tüfekle birlikte 

ele geçirildi. Katil 
zanlısı, İbrahim D. 
ile birlikte Hakan 
K.'yı yardım ve 
yataklık suçlama 
siy la adliyeye sevk 
etti. Mahkeme 
sonucu İbrahim D. 
ve Hakan K. tutuk
lanarak ceza evine 
gönderildi.

Doğa Koruma ve 
Milli Parklar İstan
bul Şube 
Müdürlüğü ekip
leri, satışı yasak 
olan Gökdoğan'a 
internet üzerinden 
müşteri arayan 
şahsa 7 bin 863 TL 
para cezası kesti. 
Özellikle internet 
üzerinden ticareti 
yasak hayvanların 
satışına yönelik 
gerçekleştirdiği 
denetimlerle öne 
çıkan İstanbul Ko
ruma Kontrol 
Şefliği ekipleri son 
olarak Gökdoğan 
operasyonu 
gerçekleştirdi.
I.H. isimli şahsın 
sosyal paylaşım 
sitesi facebook

BYEGM 

üzerinden 
yayınladığı ilandan 
yola çıkarak alıcı 
rolünde irtibat 
kuran ekipler İ.H. 
ile kuşu almak için 
2 bin TL 
karşılığında 
randevulaştı.
Buluşma 
noktasında 
satıcıya suçüstü 
yapan ekipler, 
kuşu teslim alırken 
koruma altındaki 
hayvanı sattığı 
gerekçesiyle I.H.'yi 
7 bin 863 TL para 
cezasına çarptırdı. 
Gökdoğan ise bir 
süre sonra 
ekiplerce ormana 
salınarak 
özgürlüğüne 
kavuşturuldu.

Bu gazete
Anadolu'nun Sesi 
iPad-iPhone 
uygulamasında 
yayımlanmaktadır.
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! Güne Bakış İcra satış panosu nıla >cr kalmadı
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

HAYIRCILAR TERÖRİST MI?
Oylamada Evet çıksa da, Hayır çıksa da 

ertesi gün herkes işinde gücünde olacak.
Birbirleriyle kavga etmeyek, iç savaş 

çıkmayacak.
Halk iradesi tecelli etmiş olacak.
Bundan sonraki süreç ise yaşanarak 

görülecek.
Böyle bir durumda iktidar partisinin ve 

Ak Saraydaki Cumhurbaşkanı’nın hergün 
televizyon kanallarında yaptıkları toplan 
tılardaki konuşmaları dinledikçe 
şaşırıyorum.

Vatandaşların evet oyu atması için nasıl 
devlet baskısı yapıldığına tanık oluyoruz.

Hayır oyu kullanacak olanları utan
madan terörist ilan edivqrlar.

Ben de oylamada ‘Hayır* diyeceğim.
Terörist miyim?
‘Hayır* oyu kullananlar PKK, PYD ve 

Fetö’cü ilan ediyorlar.
Bu bölücülüktür, fitne çıkarmaktır.
Teröristleri devlet içinde her makama 

yerleştirenler kendileri olduğunu ne ça 
buk unuttular.

Dershaneler kavgası çıkmasaydı, dev 
leti ele geçirmiş olan nakşilerle, nurcular 
arasında iktidar kavgası yaşanmasaydı, bu 
evlilik devam edecekti.

Ama devletin her yerine yerleştirdikleri 
Fetöcüler yine bir gün devleti ele geçirmek 
için kalkışacaklardı.

Cumhurbaşkanımız, “Ne istediler de 
vermedik" dememiş miydi.

Gülen Celmaatinin devleti ele geçirmek 
istediğini belgeleriyle anlatan onlarca 
kitap yazılmıştı.

Bunların hiçbirini dikkate almadılar. Bir
likte devlet içinde dinci bir yapılanmaya 
giderek, gül gibi geçinip gidiyorlardı.

Gülen cemaatinin ne mal olduğunu 
yazan Soner Yalçınlar, Ahmet Şıklar, 
Hanefi Avcılar, Hikmet Çetinkayaları ceza
evlerini kim attırdı?

Kimin zamanında bu insanlar yıllarca 
cezaevlerinde yattılar.

Neredeydiniz o zamanlar?
Devlet içine yerleştirilen Fetöcülerin 15 

Temmuz akşamı başlattıkları başarısız 
darbe girişiminden sonra, Türkiyenin en 
'oüy'ifK Yerönsü 7-eYöc'üıer o'ıdu.

Yatıyoruz kalkıyoruz Fetö ve 15 Tem
muz.

Malzeme bu.
Milliyetçi oyları almak için strateji bu.
Ama milliyetçiler bunu yemiyorlar.
Şimdi Fetöcüler ve devletin 40 yıldır 

savaştığı kürt ayrılıkçıları olan PKK’larla, 
Anayasa değişikliğine ‘HAYIR* diyecek 
olan 'aemöKrât ınsahıara sız nasıl bıı* tu
tarak terörist ilan edersiniz.

Çıkan halka Anayasanın değiştirilecek 
olan 18 maddesini anlatın.

Dillerinde bu yok. Feto, PKK, PYD de 
Hayır diyor, CHP’tilerde demek ayıptır.

Bu kafa ile devleti yönetmek yerine 
parçalarsınız.

Sonuçlar şimdiden Hayırlı olsun.

Referanduma 
giden Türkiye’de 
piyasalardaki dur
gunluk, sıcak para 
akışının durması 
ekonomiyi olum 
suz etkilemeyi 
sürdürürken, Gem
lik İcra Müdürlüğü 
önündeki panoda, 
satış ilanlarından 
yer kalmadı. 
Uzun süredir devam 
eden ekonomik dur
gunluk, ödemeleri 
de etkilerken, icraya 
verilen dosya sayı 
sında büyük artış 
görülüyor. Adliye 
Sarayı girişinde bu
lunan İcra Müdürlü 
ğü önündeki taşınır

ve taşınmaz malla
—

ilan panosunda yer
rın satışını gösteren kalmayınca satış 

ilanları üst üste 
asılıyor

Gemlik’te 3, Kumla, Orhangazi ve Erzincan’da bir, Bursa da 2 şubesi var.

Selma Ayakkabı 
Dünyası, 8. mağa 
zası’nı İstiklal 
Caddesi Bora 
Sokak’ta açtı. 
Ahmet DuralMey 
danı’ndaki CİUS 
AVM de 2 mağazası 
bulunan Selma 
Ayakkabı Dünyası’ 
nın Orhangazi, 
Küçük Kumla ve 
Erzincan’da birer, 
Bursa da 2 olmak 
üzere yeni açılan 
işyeri ile mağaza 
sayısı 8’e yükseldi.

KURDELA KESİLDİ

Dün saat 14.oo de 
yeni mağazanın 
açılışı nedeniyle 
düzenlenen törene 
Esnaf ve Sanatkar
lar Kredi Kefalet 
Kooperatifi Başkanı 
Mevİüt Avcı, Esnaf 
ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı İs
mail Beki, Esnaf ve

Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperatifi 
Başkan Yardımcısı 
Sedat Gürle, 
Müdürü Kenan 
Karakaş, esnaflar 
davetliler ve işyeri 
sahibi Çetin ve 
Selma Yılmaz ile 
oğlu Cihan Yılmaz, 
kızı özge Demir ile 
damadı Cezmi 
Demir ve yakınları

katıldı.
Törende konuşan 
Esnaf ve Sanatkar
lar Odası Başkanı 
İsmail Beki Gem
lik’te hergün yeni 
mağazalar açıldığı 
na dikkat çekerken, 
yeni işyerinin 
hayırlı olmasını ve 
bol kazançlar ge
tirmesini diledi. 
Kurdela kesiminden

sonra mağaza 
gezildi.
Selma Ayakkabı 
Dünyası sahibi 
Çetin Yılmaz, 
açılış nedeniyle 
alış fiyatlarına satış 
yaptıklarını belirte 
rek, “Gemlik 
liter bu fırsatı 
kaçırmamaları 
menfaatlerinedir. ” 
dedi.
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Serbest Kürsü
Av. Teoman EKİM

BAŞIN SAĞ OLSUN GEMLİK!..

Sanki doğarken ne 
olacağı, nasıl 
olacağı önceden bi
linerek adı konmuş 
sevgili Inan'ın, şimdi 
artık rahmetli olan 
Inan'ın....

O hep inanan, hep 
kendisine inanılan 
biri olarak sürdürdü 
yaşamını...

Rumeli'den gelen 
muhacir bir aile.... 
Kısa sürede Gem
liklinin hası olmuş, 
varını yoğunu Gem- 
lik'in ve ülkesi'nin 
çıkarları için özveri 
ile harcamış, 
doğruluk ve tevazu 
timsali bir 
Kardeşimiz, bir 
Vatansever, bir 
Mustafa Kemal 
sevdalısı 
olmuştu.....
O'nun hayatında 

CHP'nin hep özel 
bir yeri vardı. DP 
iktidarının tüm 
şiddetiyle hüküm 
sürdüğü, karşı taraf 
vatansızmış gibi 

vatan cephelerinin 
kurulduğu dönem
lerde kendisine 
yöneltilen çıkar 
koltuklarını hep 
elinin tersiyle geri 
çevirdi...

Bir Atatürk ve 
İsmet Paşa hayranı 
olan sevgili İnan için 
elbette evvela ülke
si'nin, daha sonra 
partisinin çıkarları 
önemliydi, ancak O 
ilkelerinden asla 
ödün vermezdi... 
Yıllarca partisinin 
genel başkanı İnö 
nü'yken hizmet 
vermiş ancak bir 
gün partisinin 
dolayısıyla ülke
si'nin çıkarlarını, 
yıllarca birlikte 
hizmet verdikleri* 
kadim dostu 
rahmetli Necdet 
Buluk ile, ortanın 
solunda gördük
lerinden CHP'nin 
18. Olağanüstü 
kurultayında İnö 
nü'ye karşı Bülent

Ecevit'e genel 
başkanlığı açan 
hareketin içinde yer 
almıştı...

Her dini ve ulusal 
bayramları özenle 
kutlar, her önemli 
günde, resmi bay 
ramlarda altı oklu 
rozetini göğsünde 
övünçle taşırdı....

Gemlik için 
yapmadığı hizmet, 
almadığı görev 
kalmadı.

Gemlik Belediye 
Meclisi üyeliklerinin 
dışında çok sayıda 
sivil toplum örgüt
lerinde çalıştı, çok 
sayıda derneğin 
değişmez kongre 
başkanıydı O, 
çünkü O İnan'dı, 
Ona ihanıııraı...

O'nun işinden 
evine gitmesi 
saatler alırdı, yolu 
üzerinde herkese 
uğrar herkesle 
selamlaşırdı..

Hele bi de sohbete 
dalarsa, sohbette 

memleket meselesi 
olursa sohbetine 
doyum olmazdı. 
Özellikle siyasi 
karşıtları ile 
konuşmaları, tartış 
maları, görüşlerini 
paylaşmaları tam 
bir tarafsızlık ve 
bugünkü siyasilere 
örnek olacak 
düzeyde sürerdi. 
Ancak konu 
demokrasi ise, 
Cumhuriyet ise, 
Atatürk ise, o zaman 
elbette taraftı ve bu 
değerlerin yılmaz 
savunucusuydu....

Birgün Çakmak 
biraderlerin 
dükkanında sohbete 
dalmıştık, birden 
bana döndü: “Sen 
bizim Rumeli 
Derneği'nde niye 
yoksun" dedi. Ben 
ilkesel olarak bölge
sel derneklere sıcak 
bakmam, O'na da 
söyledim. Ahmet 
Çakmak'a döndü 
Toto (bana öyle 
derdi) yarın 
evraklarını göndere
cek, derhal kayıt' 
dedi. Ve ben 
dükkandan çıktıktan 
sonra gerekli bel
geleri gönderdim ve 
kaydım yapıldı.

İyi ki kendini 
dinlemişim, yoksa 
bugün üzülürdüm...

O'nunla aynı mem
leketli olmaktan, 
zaman zaman aynı 
gazetenin sütunla 
rını paylaşmaktan, 
aynı değerler, 
ülküler, ilkeler 
doğrultusunda 
savaşımda bulun
maktan her zaman 
onur duydum, mutlu 
oldum...

Vefatı sonrası 
sosyal medya 
başsağlığı iletileriyle 
patladı.

Eski kaymakamlar
dan, siyasi 
karşıtlarından, çok 
uzaklarda olan 
dostlarından adeta 
bir vefa gösterisi 
vardı O'na karşı.

Dilerim Kadri bey 
bunları derler ve 
birgün yayımlar.

O her zaman dik 
durdu, diklenmedi 
hiç eğilmedi.

Her zaman hakkı 
savundu, doğruyu 
savundu.

İlkelerinden hiç 
ödün vermedi...

Hiç mi vermedi 
derseniz, veren el 
alan elden üstündür 
düsturu gereği hep 
verdi, hiç almadı, eli 
hep açıktı, fakir 
babasıydı, gönül 
zenginiydi...

Demokrattı, emek 
çiydi, hakçıydı, 

halkçıydı, ulusal 
cıydı, vatanseverdi, 
Cumhuriyet'çiydi, 
Mustafa Kemal'in 
askeriydi...

Gemlik halkı ce
naze töreninde 
görevini yaptı, O'nu 
bağrına bastı, O'nu 
unutmayacağını 
gösterdi.

GEMLİK 
BELEDİYE Meclisi 
şimdi sıra sende,... 
Nedir o bir nolu 
cadde, iki nolu 
cadde, deppoy 
sokak...
(Yanılmıyorsam 
Rahmetlinin Ma
hallesi) Gemlik'e 
sembol olmuş isim
ler yok mu, o sokak
lara adları konacak? 
Biliniz ki, bu isim
lerin başında İNAN 
TAMER geliyor. Sıra 
sende demek, görev 
sende demektir, 
haydi göreve, Gem
lik Belediyesi...

Gemlik çok değerli 
bir evladını kaybetti, 
bir sembol ismini 
kaybetti....
Dilerim ışıklar 

içinde yatsın, kabri 
Nur'la dolsun, 
mekanı cennet 
olsun...

Başın sağ olsun 
Gemlik, başın sağ 
olsun Türkiyem....
08.03.2017

Subaşı; ‘Kadınlar güçlerini birleştirecek"
8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar 
Günü nedeniyle, 
CHP Kadın kolu 
Başkanı Alev 
Subaşı yaptığı basın 
açıklamasında., “8 
Mart’ta Kadınlar 
“Hayır”da seslerini 
yükseltecek, 16 
Nisan’da kadınlar 
Hayır’da güçlerini 
birleştirecek” dedi. 
Subaşı, açıklamasını 
şöyle sürdürdü: 
“Bugün 8 Mart, 
Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü’nün 
yıldönümü. 
Kadına ve emek 
mücadelesine 
adanmış bu günü, 
Ne yazık ki; 
Kadına şiddetin, 
eşitsizliğin,

adaletsizliğin 
gölgesinde 
kütlanamayan bir 
gün olarak, bir kez 
daha anıyoruz... 
160 yıl önce bu gün; 
Newyork’ta, 40 bin 
dokuma işçisi 
kadının, kapitalizmin 
dayattığı düşük 
Ücret,uzun ve ağır 
çalışma koşullarına

karşı direnişi 
129 kadın işçinin 
yanması ile sonuç 
lanmş, O günden bu 
yana 8 Mart;
tüm dünyada kadı 

na ve emek mücade
lesine adanmıştır. 
Bu gün, kadınların 
cinsiyetten kaynaklı 
her türlü ayrımcılığa, 
ve eşitsizliğe karşı

baş kaldırdıkları 
gündür.
Ne yazık ki,2017 
‘Türkiye’sinde;
Biz kadınlar 
açısından gelinen 
nokta hiç iç açıcı 
değil, 
Ekonomik sosyal ve 
siyasal anlamda, 
Hala eşitlik mücade
lesi veren biz 
kadınlar, 
8 Mart’ın çıkış 
noktasının ötesinde 
bugün, Ülkemizde 
bambaşka tehlike 
ve kaygılarla 
yüz yüzeyiz.
Emeğimizin, özgür
lüklerimizin bu güne 
dek kazanılmış her 
türlü haklarımızın 
ötesinde, Laik 
demokratik Cumhu

riyetimiz ve ülkemiz 
tehdit altında...
Terör, şiddet,işsizlik 
yoksulluk adaletsiz
lik gibi sorunlar 
ve zorluklarla dolu 
ülke gündeminde, 
hiç yeri yokken 
Saray saltanatını ve 
tek adam yönetimini 
meşrulaştırmak 
amaçlı, bir anayasa 
değişikliği paketi 
bizlere dayatıl 
maktadır.
16 Nisan’da, 
Cumhurbaşkanlığı 
sistemi adı altında, 
Ancak, gerçekte bir 
rejim değişikliği 
oylamasına 
gidilmektedir.
Biz kadınlardan; 
Cumhuriyetle 
tanıştığımız laik

yaşamdan, 
çağdaş ve eşit birey 
olma yolunda 
kavuştuğumuz 
kazananlarımızdan, 
zorlu mücadelelerle 
geliştirdiğimiz 
haklarımızdan 
vazgeçmemiz 
isteniyor!..
Bilinsin ki; 
KADINLARIN 
KARARI HAYIR! 
Kadın-erkek 
eşitliğine inanma 
dığını açıkça 
söyleyen bir 
anlayışın, bütün 
yetkileri tek başına 
ele geçirdiğinde, 
Sırf, bu alanda 
geriye gidişi öngöre- 
bilen BİZ,KADIN
LARIN KARARI 
HAYIR!’’

Facebook sayfamız s Gemlik Körfez - Güler Ajans
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8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar 
Günü nedeniyle, 
Saadet Partisi 
Kadın Kolu tarafın 
dan basın açıkla 
ması yapılarak, 
kadınlar günü 
kutlandı. 
Açıklamada, 
"Dünya bugün, 
kadınlar günü diye 
bir gün kutluyor. 
Bugün kadınlar için 
şiddetten arındırıl 
mış bir dünyanın 
inşası için dayanış 
ma günü olarak 
kabul ediliyor. 
Ancak çok ilginç 
olan bir şey var ki o 
da şiddet üreten 
batı zihniyetinin 
onun kurbanlarına 
anma ve hatırlama 
günü düzenleme
sidir. Bugün perde

Lale Kemal Kılıç 
Ortaokulu 8.sınıf 
öğrencileri ortaöğ 
retim okullarını 
tanıma programı 
içerisinde Gemport 
Gemlik Anadolu 
Lisesine ziyarette 
bulundular. 140 
öğrencinin katıldığı 
ziyaret Lale Kemal 
Kılıç Ortaokulu 
Müdür Yardımcısı 
Şevket Aktaş, Okul 
Rehber öğrt. Umut 
Çakal, Sosyal Bil
giler Öğrt. Mustafa 
Sarı ve Bilişim 
Teknolojileri öğret 
meni Gülay 
Nane'nin sorum 
tuluğunda 
gerçekleştirildi.
8.Sınıf öğrencilerine 
rehberlik ve yön
lendirme amacıyla 
yapılan gezide 
Gemport Gemlik

önünde yere göğe 
sığdırılamayan 
kadınlar, perde arka 
sında batılı ülkeler 
tarafından bir meta 
haline dönüştü 
rülüyor, modern 
köleliğe sürük
leniyor, şiddete, ta
cize ve ölümlere 
maruz bırakılıyor.” 
denildi.
Açıklamaya şöyle 
devam edildi: 
"Toplumsal sefer
berlik ile ahlaklı 
insan olmanın, er 
demli olmanın, in
sana, canlıya hatta 
eşyaya saygılı olma

Anadolu Lisesini 
ziyaret eden 
öğrencileri okul 
müdürü Hayrettin 
Arıcı karşıladı. 
Misafir öğrencilere 
okulun bölümlerini 
gezdiren Arıcı kon
ferans salonunda 
ada okul hakkında 
bilgiler sundu. 
Öğrencilere 'seneye 
sizleri aramızda 
görmek isteyiz' diye 
konuşan Arıcı 
'Gemport Gemlik 
Anadolu Lisesi 
tarihi 1937' lere 
dayanan köklü bir 
kurumdur. Kurum 
kültürü en sağlam 
olan okuldasınız. 
Okul binamız 
yenilendi. Okul 
bahçemizde de 
düzenlemeler 
yapılacak. Biz iyi 
bir okuluz ve daha 

nın gereği anlatıl 
malı, dünyayı, insan 
lan, kadınları tüket
mek yerine ‘emanet 
olduğu’ bilinci inşa 
edilmeli ve korun 
malıdır. Saadet Par
tisi Kadın Kolları 
olarak; kadınları 
mızın yüzlerinin bir 
gün değil her gün 
güldüğü bir Dünya 
temenni ediyor bu 
dileklerimizle şefkat 
medeniyetinin 
mimarları olan tüm 
kadınlarımızın 8 
Mart Dünya Kadın 
lar Günü’nü 
kutluyoruz.” 

da iyi olacağız' 
dedi.
Çok kısa süreli 
de olsa okulda 
Emine Arıkan'la 
Almanca, Erdinç 
Candar'la Müzik ve 
M. Emin Kuru ile de 
Beden Eğitimi 
Derslerini izleyen 
öğrenciler daha 
sonra Okulun 
terasına çıkarak 
Gemlik körfezine 
doğru hatıra 
fotoğraf çektirdiler. 
Ziyaretten memnun 
ayrılan Lale Kemal 
Kılıç Ortaokulu 
öğrencileri bu sene 
içinde yapacakları 
TEOG tercihlerinin 
ilk sıralarında 
Gemport Gemlik 
Anadolu Lisesine 
de yer verecek 
lerini ifade 
ettiler.

Gemlik Muş ve 
Hınıshlar Derneği, 
Ak Parti Gemlikllçe 
Teşkilatına iade i zi- 
yaret gerçekleştirdi. 
Yeni seçilen 
Bayram Polat ve 
Yönetimini, Ak Parti 
İlçe Başkanı Zafer 
Işık, Başkan Yar 
dımcıları ve ilçe Yö
neticileri karşıladı. 
Işık, “Referandum 
maddeleri bilinçli 
olarak çarpıtılıyor” 
İade i ziyarette 
yaklaşan 16 Nisan 
Anayasa Referan
dumu gündeme 
geldi. Soru cevap 
şeklinde devam 
eden konuşmada, 
18 yaş meselesi 
üzerinde duruldu. 
Ak Parti İlçe 
Başkanı Zafer Işık, 
yanlış bilinen pek 
çok konuya açıklık 
getirirken; "Referan 
dum maddeleri 
özellikle çarpıtıh 
yor” dedi. Işık söz
lerinin devamında; 
“İki yıl milletvekili 
olan birinin emekli 
lik hakkı kazanacak 
mış gibi lanse 
edilmesine anlam 
veremiyorum. 
Sadece iki yılında 
farklı prim ödeniyor.

Aile Hekimleri 
Federasyonu, Bursa 
Aile Hekimliği 
Derneği ve Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi İç Hasta 
11 klan Anabilim Dalı 
Bölümü'nün 
ortaklaşa düzenle 
diği 2'inci Bursa 
Aile Hekimliği 
Kongresi Uludağ'da 
başladı.
Aile Hekimlerinin 
çatı örgütü Aile 
Hekimleri Dernek
leri Federasyonu 
nun da desteklediği 
2. Bursa Aile Hekim 
liği Kongresi ve 
13'üncü İç Hastalık 
lar Kongresine 450 
hekim katıldı. Kon
greyi kapalı devre 
yapılan canlı yayın 
ile yaklaşık bin 500

Normal yaşı gelme
den asla emekli 
olamıyor.
18 - 24 yaş arası 
gençlerimizin 
seçme hakkı varsa, 
seçilme hakkı da 
olmalı. Onların her 
sorunlarını bizler 
bilemeyiz. Çağın 
getirdiği farklılıkları, 
en iyi kendileri bilir. 
Bizim nüfusumuzun 
büyük bölümü 
gençlerden 
oluşuyor.
İstediğimiz kadar 
empati kuralım, 
nesil farkında dolayı 
anlayamadığımız 
noktalarda, gençler
imiz devreye gire
cektir. Aynı zaman 
da askerlikten muaf 
olmayacaklar.
Eğitim hayatlarında 
da, askerlikleri erte
lenebiliyor. Bu konu 
çok istismar edildi. 
‘Bütün ümidim 

aile hekimi ise 
Türkiye'nin her 
bölgesinden izledi. 
Bursa Aile 
Hekimliği Derneği 
Başkanı Dr. Ali 
Torun, kongrenin 
aile hekimlerine 
büyük katkılar 
sağlayacağını be
lirterek "hekimleri 
miz iç hastalıkları 
uzmanlarının bilgi 
ve deneyimleriyle 

gençliktedir’ diyen 
Atatürk’ün sözünü 
unutarak, sadece 
karşı olmak için 
öneriye itiraz etmek 
anlamsızdır. Bu 
ülkenin gençlere 
ihtiyacı var” dedi. 
Polat; "Ak Partiden 
beklenti yüksek” 
Muş ve Hınıshlar 
Dernek Başkanı 
Bayram Polat ise; 
"Ak Parti hem ülk
eye, hem de Gem- 
lik’e önemli 
katkılarda bulundu. 
Bu nedenle partiden 
beklenti de her 
geçen gün yükseldi. 
Güçlü Türkiye için 
bizler de elimizden 
geleni yaparak 
destek vereceğiz. 
Bizi en iyi şekilde 
ağırlayan İlçe Baş 
kanı Zafer Işık ve 
İlçe Teşkilatına 
teşekkür ediyorum” 
şeklinde konuştu.

yararlanma fırsatı 
buldu, aile 
hekimleri birinci 
basamakta 
halkımıza kaliteli 
ulaşılabilir, adil, 
güler yüzlü ve 
ekonomik sağlık 
hizmetlerini sunmak 
konusunda üstle 
rine düşeni bundan 
sonra da geliştire 
rek sürdürecektir" 
dedi.
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Milyonlarca çalışana izin müjdesi!
Torba yasanın ka
bulüyle işçiler artık 
resmi tatillerini 
uzatabilme hakkına 
sahip oldu. Resmi 
tatil öncesi veya 
sonrası 1 gün izin 
kullanarak artık 
çalışanlar süreyi 
uzatabilecek 
Yeni torba yasaya 
göre çalışanlar izin
lerini isstedikleri 
gibi bölme hakkına 
sahip oldu. 
Çalışanlar isterlerse 
1 gün dahi yıllık izin 
kullanma hakkına 
kavuştu. Yeni 
Asır'dan Faruk 
Erdem bugün 
köşesinde yıllık 
izinle ilgili detayları 
kaleme aldı.

SGK Başkanı emeklilere müjdeyi verdi!
Sosyal Güvenlik Ku
rumu (SGK) iie 
bankalar arasında 
imzalanan protokol 
kapsamında, 
yaklaşık 2,5 milyon 
emekli promosyon 
alabilmek için 8 
bankaya taahhütte 
bulundu. Aylığını 3 
yıl boyunca aynı 
bankadan almayı 
taahhüt eden emek 
liler arasından 1,5 
milyonuna 5 banka 
tarafından pro
mosyon ödemesi 
yapıldı. Yaklaşık 
11,5 milyon emekliyi

İşte o yazı: 
Daha önce 10 gün
den az olmamak 
üzere sadece üçe 
bölünen yıllık izinler 
yeni yasayla iste
nilen parçaya 
bölünebiliyor. 
Bu durumda 
çalışanlar isterlerse 
1 gün dahi yıllık izin 
kullanma hakkına 
kavuştu. Bu durum 
özellikle resmi 
tatiller öncesi ve 
sonrasında 1 günlük 
izin kullanarak 
süreyi uzatma 
imkanı da getirdi. 
Örneğin pazartesi 
günü başlayan bir 
Kurban Bayramı 
tatili Perşembe 
günü sona eriyor.

doğrudan ilgilendi 
ren banka promos 
yonu konusu, gün
demdeki yerini koru
maya devam ediyor. 
Daha önce belir
lenen "iki otomatik 
ödeme verme ve 
kredi kartı alma" 
şartının kaldırılma 
sıyla cazip hale 
dönüşen banka pro
mosyonu için emek 
liler, hiçbir şart ol
madan promosyon 
vermeyi kabul eden 
14 banka ile PTTnin 
kapısını çalmaya 
başladı.

Cuma günü işbaşı 
yapması gereken 
çalışan bugünü 
yıllık izninden 
saydırarak hafta 
sonlarıyla birlikte 9 
günlük tatil yapa
biliyor.

BÖLMEK
SERBEST
Yeni yasa ile birlikte 
yine eskisi gibi 1 
yılını dolduran

Yaklaşık 2,5 milyon 
emekli promosyon 
alabilmek için 8 
bankaya taahhütte 
bulunurken, aylığını 
3 yıl boyunca aynı 
bankadan almayı 
taahhüt eden emek 
liler arasından 1,5 
milyonuna 5 banka 
tarafından pro
mosyon ödemesi 
yapıldı. 
SGK Başkanı 
Mehmet Selim Bağlı, 
AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, 
emeklilere aylıkları 
kapsamında geçen 

çalışanlar 
kıdemlerine göre be
lirlenen izin gün
lerini kullanabiliyor. 
Ancak izni parçalara 
ayırma konusunda 
serbest kalınıyor. 
Yani 20 gün izni 
olan bir çalışan 
bunun 10 gününü 
kullandıktan sonra 
kalan 10 günü 
istediği kadar 
parçaya bölebiliyor.

yıl yaklaşık 185 mil
yar lira ödeme 
yaptıklarını belirte 
rek, bu yıl rakamın 
206 milyar liraya 
yükselmesinin plan 
■andığını bildirdi. 
Emeklilerin banka 
promosyonu ala
bilmesi için Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu başkan 
lığında yoğun çaba 
harcadıklarını ifade 
eden Bağlı, şöyle 
konuştu: 
"Tüm şartların 
kaldırılmasıyla pro

Yani bu çalışan 10 
gün kullandıktan 
sonra isterse 
3+2+1+4 ya da 
2+2+3+3 gibi farklı 
zamanlarda izinler 
kullanabiliyor. 
Böylece işverenler 
de daha önce 
yasaya aykırı olarak 
kullandırdıkları 1 
günlük izinler sebe
biyle ceza ödemek
ten de kurtulmuş 
olacaklar.
İzinlerin bölünmesi 
konusunda işveren 
tek başına karar 
veremiyor.
Bu kararı çalışan 
veriyor ve işve 
ren ile anlaşarak 
izinlerini uygu 
luyor.

mosyon, emekliler
imiz için daha da 
cazip hale geldi. Bin 
liranın altında aylık 
alanlara 300 lira, bin 
lira ile 2 bin lira 
arasında aylık alan
lara 375 lira, 2 bin 
liranın üzerinde 
emekli aylığı alan
lara da 450 lira bir 
seferde ödeme 
yapılması belirlen 
mişti. Tabii bunlar 
asgari rakamlar. 
Bankalar, yeni

KIDEME 
GÖRE SÜRE 
Kimin ne kadar izin 
kullanacağı ise 
çalışılan yıla göre 
belirleniyor. Buna 
göre, a) Bir yıldan 
beş yıla kadar (beş 
yıl dahil) olanlara 
14 günden, b) Beş 
yıldan fazla 15 
yıldan az olanlara 
20 günden, c) 15 yıl 
(dahil) ve daha 
fazla olanlara 26 
günden az izin 
kullanmıyor. 
18 yaşından küçük 
ve 50 yaşından 
büyük çalışan 
lara kıdemine 
bakılmadan 
20 günden az 
izin verilemiyor.

emeklileri müşteri 
portföyüne kata
bilmek için daha 
yüksek rakamlar 
verebilir. Duyumla 
rımız, bankaların 
promosyon 
konusunda ciddi 
bir rekabet 
içerisinde oldukları 
ve emeklile ri kendi 
lerine çekmek için 
daha yüksek 
rakamları öde meyi 
planladıkları 
yönünde."
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6EBEKLİ TELEFONUM»

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

KAYMAKAMLIK

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

_________ ULAŞIM_________
Pamukkal* 612 OO 26
DENİZ UÇAĞI S1* ®® 13
Pegasus AkmİB Seyahat 616 <3 6 2
METRO 613 12 12
Aydın Turtam *13 20 77
SOxar Turtam 312 1O 72
KanbaroQIu-Eaada* 614 40 40
Anrtur 014 47 71
Kamil Koç 012 O1 03

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast 513 23 20
Mer.8ağ.Ocağı 513 10 03
Tom okay Tomografi 513 05 20
Acıbadem 230 44 44

TAKSİLER

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

Santral 513 45 21-23
Başkanlık 513 45 20

Telefon Anza 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 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 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
Itfalys 513 23 25
Muhasebe Md. 51345 21-182
Yazı İşi. Md. 51345 21-111
Su Anza Yalnız 185

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 eo
Yenlkapı (212) 51e 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 04

VAPUR - FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhlaar (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
M ilan gaz 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 sta 10 ?e
MAR-PET g,3 30 33
TUncay Otogaz S13ieas
Beyza Petrol 3130103

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 5722 
FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi: Serap GÜLER 
Sorumlu Yazı işleri Müdürü : Kadri GÜLER 

istiklal Cad. Bora Sok. No:5/A 
Tel: 513 96 83 GEMLİK 

korfezofset@hotmail.com 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

Hiıiıstaıiııili
VENÜS SİNEMASI
Recep ivedik 5: 

11:15-11:45-13:15- 
14:00-15:30-16:30- 
18:00-19:00-20:15- 

20:45-21:30...
Karlar kraliçesi 3: 
11:45-15:15-17:00- 

18:45...
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikKSrfez

Yuvanıza Giden Yol

• EV 
• AR 
• AR

www.manastire^ilakgemlik.com
* DÜKKAN 

• İŞYERİ 
• FABRİKA

Û hürriyet 
emlak com

sahibinden.com

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI
Sabahattin DEMİR Emlak Müşaviri

ALIM SATIM KİRALAMA VE ARACILIK HİZMETLERİ 
YATIRIM DANIŞMANLIĞI & EMLAK MÜŞAVİRLİĞİ

ÖN EKSPERTİZ VE DEĞERLEME HİZMETLERİ . 
KREDİ YÖNLENDİRME VE TAKİP İŞLERİ

TAPU TAKİP İŞLEMLERİ & MÜLK YÖNETİMİ

Tel & Fax : O 224 517 33 10 Cep : O 532 744 33 83 - O 532 744 33 93 
www.manastiremlakgemlik.com - manastiremlak@hotmail.com

YİĞİT inşaat
YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 
VİTRİFİYE & BANYO DOLAPLARI & LAMİNAT PARKE 

KOMBİ & RADYATÖR & BOYA VE KABA İNŞAAT MALZEMESİ 
ISI VE SU YALITIM ÜRÜNLERİ & SIHHİ TESİSAT ÜRÜNLERİ

1 987

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

www.yigitinsaatgemlik.com

ilakgemlik.com
sahibinden.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.yigitinsaatgemlik.com


İRFAN ÜNLİT 
EMLAK

TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

mivian xui/cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

İrfan Ünlü 0535 285 42 69
Merkez: Çarşı Meydanı - UMURBEY 

Şube: Dr. Ziya Kaya Mah. Hürriyet Cd. 
Sarışen Sok. Gemlik Tapu Müdürlüğü yanı

L GEMLİK
irfanunluemlak.sahibinden.com ^4

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Komşumuzu tanıyalım...
Gemlik Kent Konseyi tarafından hazırlanan 

yen projenin adı “Komşumuzu Tanıyalım!’'
Evet, birçoğumuz kentleşmenin getirdiği deği 

şim ile apartman dediğimiz konutlarda ikamet 
ediyoruz.

Kimi 3, kimi 5, kimi 7-10 katlı beton yapılarda 
yaşayanlar, birbirlerini tanımıyor.

Kentleşme ve buna bağlı olarak nüfus artışı, 
toplu yaşama zorunluğunu dayattı insanlara.

Eskinin tek katlı bağımsız evlerini yıkıp, birçok 
daireden oluşan yapılar, komşuluk ilişkilerini 
zayıflattı. Devamı sayfa 4’de

Gemlik Kent Konse 
yinin Gemlik Emni 
yet Müdürlüğü 
işbirliği ile hazırla 
dığı "Bir suçu önle 
yerek toplumsal hu 
zura katkıda buluna 
hm" ana teması ile 
hazırlanan "Komşu 
muzu Tanıyalım" 
projesi mahalle muh 
tartarına tanıtıldı. 
Toplantıda, terör 
olaylarında çevremi 
zini tanımanın ne 
kadar önemli olduğu 
belirtildi. Sayfa 2’de

Alalau Filize 2 kez Ankara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Atalay 
Filiz'in Ankara'da Göktuğ Demirarslan ve
kız arkadaşı Elena Radchikova'yı "tasarla-

afiırlasttfilmısmüeblıet
GÜNLÜK TAZE BALIK ÇEŞİTLERİBALIK

CUMHUR BM EVİ 0532 407 43 24

^_£UMHÜR BALin az-f-A iıx

* çiĞ ve pişMiş - Demırsubaşı Mah.Fırın Sok.No: 1/1A GEMLİK

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Balıkpazarı 
Camii Minaresi 
Tehlike saçıyor. 
Kolonlarında çatla
malar meydana 
gelen, demir aksam 
korozyona uğra 
yan cami mina 
resi çevredeki 
esnafların yanı sıra 
vatandaşları da 
endişelendiriyor. 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Vedat 
Büyükgölcigezli 
cami minaresi ile 
ilgili olarak teknik 
inceleme yaptık 
larını belirterek, 
onarımı hatta ye
nilenmesi için ilgili 
birimlerle ciddi bir 
çalışma içine 
girdiklerini söyledi. 
Gemlik Balıkpazarı 
Camii Minaresinde 

incelemelerde 
bulunan Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Vedat Büyükgöl
cigezli, "Minare 
tehlike arz ediyor. 
Acilen onarılması 
veya yenilenmesi 
için gerekli girişim 
leri başlattık. Bu 
konuda hazırladı 
ğımız raporları 
Kültür Varlıkları Ko
ruma Bölge Kurulu 
yetkililerine gön
derdik. Oradan 
gelecek rapor doğ 
rultusunda çalış 
maları yapacağız. 
Cami minaresini 
Gemlik Belediyesi 
olarak yenilemeye 
hazırız" dedi.
Tehlike saçan, 
deprem riskine 
karşı hasarlı olan

binalarda önceliği 
kamu kurum ve 
kuruluş binaları ile 
okullara ve sağlık 
ocaklarına verdik
lerini hatırlatan 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Vedat 
Büyükgölcigezli, 
"Hasarlı tüm kamu 
kurum binaları ile 
birlikte camiler, 

okullar, sağlık 
ocaklarını yeni 
leyeceğiz" dedi 
Büyükgölcigezli, 
hasarlı Çarşı Cami
ine alternatif olarak 
yapılan Asım 
Kocabıyık Camiinin 
yanı sıra, yenilenen 
ve yeni yapılan okul 
binaları ile sağlık 
ocaklarını bu çalış

malara örnek gös
terdi.
Belediye Başkan 
Yardımcısı Vedat
Büyükgölcigezli, 
Balıkpazarı Cami 
minaresinin onarım 

veya yenilenme 
çalışmalarına da bir 
an önce başlamak 
istediklerini vurgu
layarak, kuruldan 
gelecek cevabı bek
lediklerini söyledi.

nın ıow iki ‘mmıiüiıı imm' misi

Gemlik Kent Kon
seyinin Gemlik 
Emniyet Müdürlü 
ğü işbirliği ile 
hazırladığı "Bir 
suçu önleyerek 
toplumsal huzura 
katkıda bulunalım" 
ana teması ile 
hazırlanan 
"Komşumuzu 
Tanıyalım" projesi 
mahalle muhtarla 
rina tanıtıldı. 
Gemlik Kent 
Konseyi Toplantı 
Salonunda yapılan 
toplantıya Gemlik 
Kent Konseyi 
Yürütme Kurulu 
Üyeleri, Emniyet 
Müdürü Cafer 
Gündoğdu ve 
ilgili emniyet 
personeli ile 
mahalle muhtarları 

katıldılar. 
Komşumuzu 
Tanıyalım projesini 
tanıtan Kent 
Konseyi Başkanı 
Mukaddes Serim;
Son günlerde 

ülkemizde yaşanan 
terör saldırılarında 
çevremizi tanımanın 
ne kadar önemli 
olduğunu öğren 
dik. En önemlisi 
de komşusunu tanı 
mayan bir toplum 
haline geldiğimiz 
gerçeği ile yüz yüze 
gelmek oldu. Bu 
eksikliğimizi gider
mek adına, Gemlik 
halikının bu duyar 
Iılığı kazanması 
için hazırladığımız 
bildirilerin mahalle 
muhtarlarımız 
aracılığı ile her 

apartmana yapıştı 
rılmasını arzulu 
yoruz. Mahalle 
muhtarlarımıza 
verdikleri destekten 
dolayı teşekkür 
ediyoruz" dedi.
Gemlik Emniyet 
Müdürü Cafer 
Gündoğdu da proje 
ile ilgili yaptığı 
konuşmada şunları 
söyledi:
"Gemlik Kent Kon
seyinin öncülüğün 
de yapılan bu girişi 

mi çok önemsiyo 
ruz. Millet olarak 
unutulmaya yüz 
tutmuş hasletleri 
mizi yeniden 
hatırlatmada çok 
fayda olacağına 
inanıyoruz. Suçu 
önleme faaliyet
lerinde bireylerin 
önemi çok fazla. 
Yaşadığımız bir 
örnek, apartmana 
gelen bir kimliği 
belirsiz vatandaş 
bir zili çalıyor, kim o 

dendiğinde, tüpçü 
diye cevap veriyor, 
ardından hemen 
apartman giriş 
kapısı açılı yor. 
Oysaki bu binada 
doğal gaz var ve 
tüp kullanan hiçbir 
komşu yok. Bu gibi 
durumlar da kapıyı 
açmadan niçin aça 
cağımızı iyi düşün 
meliyiz, farkında 
olmadan olası 
bir suça zemin 
hazırlamamalıyız. 
Çevremizde şahit 
olduğumuz her 
türlü şüpheli olayı 
derhal 155'i ara
yarak iletirsek suçu 
önlemede zaman 
kazanmış oluruz. 
Madde bağımlılığı 
ile mücadelede de 
önlemeye yönelik 

faaliyetlerde hep 
birlikte dikkatli 
olmamız gerekiyor. 
Muhtarlarımızdan 
bu konularda özel 
hassasiyet bekli 
yoruz. "Komşumu 
zu Tanıyalım" 
Projesi tüm suçlara 
yönelik önemli bir 
projedir. Bu bildirile 
rin her apartmana 
mutlaka yapıştırıl 
ması ve apartman 
sakinlerince de 
projenin sahiple- 
nilmesi gerekiyor. 
Böyleşine anlamlı 
bir projeye 
muhtarlarımızın 
özel önem vere 
çeklerine inanıyor 
ve katkılarından 
dolayı tüm 
muhtarlarımıza 
teşekkür ediyorum"
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Sahte savcıyı vatandaşlar yakaladı!
Bursa'da, FETÖ
yalanıyla bir esnafı 
dolandırmak iste 
yen sahte savcıyı 
vatandaşlar yaka 
ladı. Yakalama anı 
güvenlik kamera 
sına yansıdı.
Edinilen bilgiye 
göre, kendisini 
savcı olarak tanıtan 
Yıldıray E. (47), Ş.D 
isimli vatandaşı 
telefonla arayarak,

'Adınız FETÖ terör
örgütüne karışmış. 
Hesaplarınızda 
hareketlilik var. 
Evinizde bulunan 
paraları getirirse 
niz biz sizi 
kurtarırız. Sizin 
vereceğiniz adrese 
polis gelip size bir 
şifre söyleyecek. 
Siz de paraları 
teslim edersiniz" 
diyerek Ş.D'nin

lifti
Mudanya Caddesi üzerinde bulunan

beyaz eşya 
mağazasında 
buluşmak üzere 
sözleşti.
Mağazaya gelen 
Yıldıray E, Ş.D'nin 
13 bin TL'sini elden 
teslim aldı. Durumu 
fark eden Ş.D'nin 
komşuları, sahte 
savcıyı yakalayarak 
polisi aradı. Kısa 
sürede olay yerine 
gelen polis, paraları

sahibine teslim 
ederek, şüpheliyi 
yakaladı.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Yankesicilik ve 
Dolandırıcılık 
Büro Amirliği 
ekiplerinin yaptığı 
araştırmada, 
Yıldıray E.'nin daha 
önce de 2 kişiyi 50 
bin TL dolandırdığı 
tespit edildi.

Öğretmenlere Bylock operasyonu
Bursa'da KHK ile 
kapatılan Özel 
Nilüfer Eğitim 
Kurumları'nda 
çalıştığı tespit 
edilen öğretmen 
lere yönelik ope 
rasyon düzenlendi. 
32 öğretmen 
gözaltında.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve Or
ganize suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
667 sayılı Kanun 
Hükmünde Karar
name (KHK) ile 
kapatılan Özel 
Nilüfer Eğitim 
Kurumları'nda 
(Silim AŞ.) görevli 
öğretmenlere yöne

CalınanarahasııiniernetsayesinılelıııMıı
Bursa'da bir iş yer
ine giren hırsızlar, 
anahtarını bulduk 
lan hafif ticari aracı 
çalarak kayıplara 
karıştı. Mağdur kişi, 
aracının fotoğraf 
larını sosyal me
dyada 50 bin 
kişinin bulun 
duğu bir grupta 
paylaşınca 
ihbar yağdı, iki 
zanlı yakalandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Nilüfer ilçesinde 
2 gün önce sabah 
saatlerinde 
meydana gelen 
hırsızlık olayında 
arabası çalınan 
M.A, durumu 
sosyal medya 
hesabından 
yayınladı. Sosyal

lik operasyon 
düzenledi. Bursa 
kent merkezinin 
yanısıra İnegöl, mu- 
danya, Yenişehir ve 
M ustafakema I paşa 
ilçeleri ile İstan
bul'da düzenlenen 
eş zamanlı ope 
rasyonda FETÖ'nün 
haberleşme aracı 
olan ByLock progra 

medyada yayılan 
çalıntı aracı, akşam 
saatlerinde Kent 
Meydanı civarında 
önünde seyir 
halinde olduğunu 
gören Ö.K., yine 
aynı grupta 
paylaştı. Hemen 
harekete geçen 
M.A., emniyet güç
lerine haber

mini kullandıkları 
tespit edilen 32 
öğretmen gözaltına 
alındı. 27 öğretmen 
ise halen aranıyor. 
"FETÖ/PDY terör 
örgütüne üye 
olmak, 6145 
Sayılı Terörizmin 
Finansmanının Ön
lenmesine Dair Ka
nuna muhalefet 

verirken, sosyal 
medya kullanıcıları 
aracın bulunması 
için seferber 
oldu.
Sosyal medyayı 
takip eden hır 
sızlar hemen aracın 
plakasını sökerken, 
polis aracı takibe 
aldı. Polisten kaçan 
iki hırsız, kısa 

etmek" suçlarından 
haklarında işlem 
yapılan şüphelilerin 
sorgusu sürüyor. 
TAMAMI BYLOCK 
KULLANICISI 
Öte yandan 
şüphelilerin 
tamamının ByLock 
kullanıcısı olduğu, 
bazılarının ise 
örgüt içerisinde ata 
maya tabi personel 
olduğu belirlendi. 
Yine şüpheli 
öğretmenlerin 
bir kısmının 
FETÖ/PDY terör 
örgütü lideri Fet 
hullah Gülen'in 
talimatıyla Bank 
Asya'yı kurtarmak 
için para yatırdıkları 
tespit edildi.

süren kovala 
maçanın ardından 
Çınarönü Ma
hallesinde orta 
refüje çarparak 
durdu. Araçta 
küçük çapta 
hasar oluşurken 
iki hırsız yakalandı. 
Olayla ilgili 
soruşturma devam 
ediyor.

Borcunu ödemeyen 
arkadaşının

motosikletini yaktı

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde meydana 
gelen olayda bir 
genç, borcunu 
ödemeyen 
arkadaşının çalıntı 
motosikletini ben
zin döküp yaktı. 
Olayı görüntü 
leyen basın 
mensuplarına, 
neden yaktığını 
söyleyerek, 
suçunu itiraf etti. 
Olay, Cumhuriyet 
Mahallesi Muhab
bet Sokak'ta mey
dana geldi.
Edinilen bilgilere 
göre, Salih B., aynı 
sokakta ikamet 
eden arkadaşının 
motosikletini bor
cunu ödemediği 
için aldı. Sokaktaki 
boş bir araziye mo
tosikleti getiren 
genç, sinirlerine 
hakim olamayarak, 
motosikleti ateşe 
verdi. Motosikle
tinin alev alev 
yandığını gören 
Çetin K., yaya 
olarak Alanyurt 
karakoluna giderek 
şikayetçi oldu. 
Ölay yerine gelen 
emniyet ekipleri, 
motosikleti yakan 
genci gözaltına 
aldı.

Motosikleti yakan 
Salih B., olay anını 
görüntüleyen 
basın 
mensuplarına, 
"Alacağım vardı. 
Bizim sokağa geldi 
tartıştık, kavga 
ettik. Sinir krizine 
girdim. Ne 
yaptığımı bilmiyor
dum, motosikleti 
yaktım. Daha kötü 
şeylerde olabilirdi. 
Alacak yüzünden 
çıktı bu olay. 300 
lira borcu vardı 
bana" dedi.
MOTOSİKLET 
ÇALINTI 
ÇIKINCA...
Öte yandan, moto
siklet üzerinde 
yapılan in
celemede, moto
sikletin Yenişehir 
ilçesinden çalıntı 
olduğu ortaya 
çıkınca, Salih B. ve 
Çetin K. emniyet 
ekiplerince 
gözaltına alındı. 
Çetin K.'nin çalıntı 
kaydı çıkan moto
sikleti İnegöl'deki 
bir motosiklet 
tamircisinden 
aldığını söylediği 
öğrenildi.
Olayla alakalı 
soruşturma 
başlatıldı
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Güne Bakış fevnıtefe m tmıt Bala imimi
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

Komşumuzu tanıyalım...
Bahkpazarı Mahallesi,1 Nolu Caddede 

dünyaya geldim.
Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Gemlik’i terk 

ederek, Yunanistan’a göç eden Gemlik’in 
eski sahiplerinin eviydi evimiz.

Yani bir Rum eviydi.
0 yıllarda, Gemlik’te yaşayan nüfusta 

hırıstiyan Ortadoks Rumların sayısı müslü- 
man Türklerden daha kalabalıktı.

Eni 3.5 metre, uzunluğu 16 metre olan 
dar, 3 katlı ahşap bir evdi evimiz.

Arkasında küçük bir bahçesi vardı.
Evimiz (Büyükşehir Belediyesi’nin 

onarımını yaptırdığı) Bekçelerin evine 
bakıyordu. 0 evde sünnet oldum, ablamın 
nişanı yapıldı.

Yanında ise AKP eski Milletvekili Altan 
Karapaşaoğlu’nun ailesinin evi vardı.

Babası Dülger Ali Bey amca, bize 
babadan akrabaydı.

Annesi ise Girit göçmenleriden Fatma 
Hanım Teyzeydi. (Fatma Hanım Ali M utman’ 
ın teyzesiydi.)

Bekçelerin konağında 4 aile birlikte 
yaşıyordu.

Ailenin büyüğü Hasan Bekçe, sonra 
Ekrem, Ferit Bekçe ve kız kardeşleri Dür- 
dane Bekçe...

Yanlarındaki Konak (bugün o bina yıkılıp 
çok katlı apartmana dönüştürüldü.) Çıpa 
Ailesine aitti. Sonra, o binayı Ali Osman 
Kemah aldı.

Çıpaların oğlu Muammer Çıpa bizden 
büyüktü.

1970‘H yıllarda TRT’nin sevilen dizisi 
“Kaynanalar” da “Damad’ı oynuyordu. 
Sonra elim bir trafik kazasında genç yaşta 
yaşamını yitirdi.

Yan komşumuz ise Sunğipek Fabrika 
sında marangoz İzzet Usta ve eşi Necat 
Teyzeler vardı. Necat Teyze AH Kadri 
Gürçay’ın kızıydı. AH Kadri, dava vekilliği 
yapıyor, yağhane işletiyor, aynı zamanda 
sineması vardı (İnci Sineması) 
Bahkpazarı’nda.

Bir başka güzeldi bizim mahallemiz.
Sırayla yaz deseniz tüm manaû'eyfya 

zarım...
Evlerimizin kapılarında ip vardı, kimin de 

ise anahtar üzerinde dururdu hep.
İsteyen kapıyı açar girerdi.
Kimse, kimsenin malına dokunmaz, 

komşuda pişen, yandaki komşuya gönderi 
lirdi.

Mutfaklar evlerin arkasında bahçeli 
bölüme bakardı.

Yemek kokuları mahallede birbirine 
karıştığı için, komşular canları kalmasın diye 
birbirlerine yemek yollarlardı.

Bir mahalle kültürümüz vardı. Bunlar 
kentleşme ve sanayileşme ile kayboldu.

Bugün apartman yaşantısı ile birbirini 
tanımayan, gidip gelmeyen ancak merdiven
lerde veya asansörlerde birbirleriyle 
selâmlaşan konutlarda oturuyoruz.

Kimin geldiği, kimin ne zaman ayrıldığını 
bile bilmiyoruz.

Kent Konseyi’nin projesi doğru bir proje, 
ama snrunu çözer mi bilmem.

Gemlik Beledi 
yesi Fen İşleri 
Müdürlüğü Ekip
lerinin tehlike 
saçan metruk 
binalara yönelik 
yıkım çalışmaları 
devam ediyor. 
Şehir merkezinin 
yanı sıra, Köy 
Statüsünden ma
halle statüsüne 
dönüşen bölgelerde 
de metruk bina 
yıkımlarını sürdüren 
ekipler, Feyziye 
Mahallesindeki 
bir metruk binanın

ntonluk train BmurheVe taşınm
Gemlik Asım 
Kocabıyık Camii 
Bahçesinde kalan 
27 tonluk trafo 
merkezi, Gemlik 
Belediyesi ekiple 
rince sökülerek 
Umurbey Mahal 
leşine nakledildi. 
İptal edilen trafo 
merkezi daha önce 
teknik çalışma 
yapılarak CİUS 
AVM’de yapılan 
yeni yerinde hizmet 
vermeye başladı. 
Trafo nakil çalışma 
larını, Cami Yaptır 
ma ve Yaşatma 
Derneği Başkanı 
Necati Demir ve 
Belediye Meclis 
üyesi Ersin Kahra
man ile birlikte 
yerinde inceleyen 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, kent 
estetiğine uygun

Pazar Caddesi karanlıkta
İlçemizin Pazar 
Caddesinin sokak 
lambalarının 
akşamları yanma 
ması yakınmalara 
neden oluyor. 
Ahmet Dural Mey 
danı’nı Ahmet 
Süren Meydanı’na 
bağlayan Asım 
Kocabıyık Camii 
yanından başlayan 
caddede akşam ve 
geceleri sokak 
lambalarının 
yanmaması can ve 
mal güvenliği 
açısından tehlike

yıkımını 
tamamladılar. Fen 
İşleri Müdürü Hasan

Tahsin Aydın’ın 
gözetiminde çalışan 
ekipler, Feyziye

güzel bir çalışma 
yapacaklarını 
vurguladı.
Cami ve çevresine 
estetik dokunuşlar 
la peyzaj çalışma 
lan yapılacağını 
açıklayan Bele 
diye Başkanı , 
Refik Yılmaz, ce
naze namazının 
kılınacağı bölgeye 
merdiven yapıla 
cağını, çevre 

yaratıyor. Pazar rının yanmaması belirterek bir 
Caddesi esnafı, gün nedeniyle Caddenin an önce sorunun 
batı mından sonra zifiri karanlığa çözülmesini
sokak lambala gömüldüğünü istediler.

düzenlemesi, yeşil 
alan ve çiçeklen 
dirme çalışmalarıy 
la birlikte Asım 
Kocabıyık Cami 
çehresinin güzelle 
şeceğini söyledi. 
Borusan A.Ş. 
sponsorluğunda 
yapılan Asım 
Kocabıyık Ca 
mii’nin dış cephesi 
nin de mermer 
kaplama olarak 

başta olmak 
üzere mahalle 
statüsüne dönüşen 
tüm mahallelerde 
metruk bina 
yıkımlarının 
süreceğini belirt
tiler. Gemlik 
Belediyesi Fen 
İşleri Müdürlüğü 
ekipleri, encü 
men kararları 
doğrultusunda 
son iki yıl içinde 
250’ye yakın 
metruk 
bina yıkımını 
gerçekleştirdiler.

düzenleneceğini 
anımsatan Refik 
Yılmaz, “Gemlik 
Kent Meydanı 
kapsamında Asım 
Kocabıyık Cami 
miz ve çevresi de 
estetik dokunuşlar 
la güzelleşecek. 
Hedefimiz daha 
yaşanabilir, daha 
güzel bir Gemlik 
ortaya çıkarmaktır. 
İlçemizin marka 
değerini yükselte
cek, çalışma ve 
yatırımlarımız 
devam edecek” 
dedi.
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, nakledilen 
trafonun çalışma 
lan süren Umur 
bey Mahallesi 
Meydanında 
değerlendirile 
ceğini söyledi.



GemlikKSrfez
OEMLİK’İN İLK OÜNLÛK1İYA1I OAZtTKİ

www.manastiremlakgemlik.com
• DÜKKAN
• İŞYERİ
• FABRİKA

sahibinden.com

Û hürriyet 
emlak com MANASTIR EMLAK

GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 
Sabahattin DEMİR Emlak Müşaviri

ALIM SATIM KİRALAMA VE ARACILIK HİZMETLERİ 
YATIRIM DANIŞMANLIĞI & EMLAK MÜŞAVİRLİĞİ

ÖN EKSPERTİZ VE DEĞERLEME HİZMETLERİ
KREDİ YÖNLENDİRME VE TAKİP İŞLERİ J 

TAPU TAKİP İŞLEMLERİ & MÜLK YÖNETİMİ

Tel & Fax: O 224 517 33 10 Cep : O 532 744 33 83 - O 532 744 33 93 
www.manastiremlakgemlik.com - manastiremlak@hotmail.com

YİĞİT İNŞAAT

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

www.yigitinsaatgemlik.com

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

m |

http://www.manastiremlakgemlik.com
sahibinden.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.yigitinsaatgemlik.com


10 Mart 2017 Cuma Gemlik KMrfez Sayfa 6

Kadınlar Tasavvuf Gecesinde buluştu
8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü 
Etkinlikleri hız 
kesmedi. Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın 
Belediye’de çalışan 
bayan personelin 
yanı sıra, kamu 
kurum ve kuruluşla 
rının yönetici 
kademesindeki 
bayanlar ve Kent 
Konseyi Kadın Meclisi üyelerine 

verdiği yemek ile
başlayan kutlamalar 
yine Gemlik Beledi

yesi ile Kent Kon
seyi’nin ortaklaşa 
organize ettiği panel 
ile devam etti. 8 
Mart Dünya Kadınlar 
Günü etkinlikleri 
Atatürk Spor Salo
nunda düzenlenen 
Tasavvuf Gecesi ile 
renklendi.
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Kent Kon
seyi Başkanı

Mukaddes Serim, 
Tasavvuf ve Sema 
Gösterimi gecesine 
katılan bayanlara 
karanfil ve şal 
hediye ettiler. Bursa 
Tasavvuf Vakfı Se- 
mazenlerinin göster
imi büyük ilgi gördü. 
Tasavvuf ve Sema 
Gösterimli Kadınlar 
Günü Özel gecesi 
öncesinde Gemlik 
Belediye Başkanı

Refik Yılmaz, Tür 
kiye’nin tek kadın 
Kent Konseyi Baş 
kanı Mukaddes Ser- 
im’e başarılı çalış 
maları nedeniyle 
çiçek takdim etti. 
Kent Konseyi Baş 
kanı Mukaddes Ser- 
im’de, Bursa Tasav 
vuf Vakfı Kadın Tem
silcisi Gülay Cin- 
doruk’a çiçek 
takdim etti.

Ma ölen Maları unutmadılar
Ak Parti Gemlik 
Kadın Kolları, 8 Mart 
Dünya Kadınlar 
Günü ile alakalı 
açıklama yaparak, 
ilçe genelinde 
kadınlara karanfil 
dağıttı. Dağıtıma 
İlçe başkanı Zafer 
Işık ve bazı yöneti
cilerde katılarak 
destek verdiler. 
Ak Parti Gemlik İlçe 
Kadın Kolları Baş 
kanı Şükran Ersöz 
karanfil dağıtımının 
ardından yaptığı 
açıklamada şu 
ifadelere yer verildi; 
‘’Kadın, aile ve 
toplum arasındaki 
köprü görevini 
üstlenen, sosyal 
hayatta yeri ve 
önemi büyük olan 
bireydir. Kadın ve 
erkekle biçimlenen

toplum hayatında, 
kadının çocuklarına 
bakımındaki 
yatkınlığı, cinsiyet 
ayrımıyla belirlen 
miş ve toplum 
hayatından geri 
kalmasına neden 
olmuştur. Refe 
randum sürecine 
girdiğimiz bu 

günlerde, 15 Tem- 
muz’da Kahra 
manlık örneği 
gösteren kadınları 
mızdan aldığımız 
güçle, 16 Nisan’da 
da yeni bir kahra 
manlık hikayesi, 
için durmak yok, 
tabii ki evet diy
oruz” dedi.

Ersöz konuşma 
sının sonunda, 
İnegöl’de meydana 
gelen kazada 
hayatını kaybeden 
7 yazaki işçisine 
Allah’tan rahmet, 
ailelerine ve Türk 
Metal Sendikası 
üyelerine sabır 
diledi.

Ticaret ve Sanayi 
odası başkanı 
Kemal Akıt, 8 Mart 
Dünya Kadınlar 
Günü kapsamında 
tüm kadın oda 
çalışanlarına çiçek 
takdim ederek 
kadınlar gününü 
kutladı. Akıt çiçek 
takdiminin ardın 
dan yaptığı açıkla 
mada, "Yaşamı 
mızın doğumdan 
ölüme her anında 
varlıklarıyla 

onurlandığımız, 
ihtiyacımız 
olduğunda 
desteklerini 
esirgemeyen, 
eğiten, yetiştiren, 
bizi biz yapma 
yolunda yürek
lerindeki sevgi ve 
şefkati karşılıksız 
veren fedakar 
kadınlarımızın 
Dünya Kadınlar 
Gününü canı 
gönülden 
kutlarım" dedi

Yıldız; Hükümetten yumuşama bekliyoruz”
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Başkanı 
Ahmet Vakkas Yıldız 
haftalık basın toplan 
tısında gündeme 
ilişkin değerlen 
dirmelerde bulundu. 
Yıldız, ülke ve millet 
olarak çok kritik bir 
dönemden geçildiği 
ni belirterek, “Üret
meyen bir ekonomi 
ye sahibiz. Siyasette 
bir tıkanmışlık var. 
İşsiz bir gençliğimiz, 
moralsiz bir 
toplumumuz var. 
Her gün şehit acısı 
kor gibi yüreğimize

düşüyor. Bu yüzden 
biz bu referandum 
sürecinde kampa
nya yapmayarak 
endişelerimizi 
toplumumuza anlat
maya çalışıyoruz” 
dedi.

REFERANDUMDAN 
SONRA DA BİR
LİKTE 
YAŞAYACAĞIZ 
“İster evet, ister 
hayır çıksın. 
Referandumdan 
sonra birlikte 

yaşayacağız. 
Referandum öncesi 
milleti 
kutuplaştırmak, evet 
demeyenler 
Kandil’le beraberdir 
demek, hiçbir 
hükümet erbabına 
yakışmaz. En büyük 
hassasiyeti onların 
göstermesi icap 
eder” diyen Yıldız, 
“Kendileri gibi 
düşünmeyenleri hor 
görürlerse, ötelerse, 
yarın referandum
dan herhangi bir 
şekilde hayır çıkarsa 
ne yapacaklar, ner

eye gidecekler? 
Veya referandum
dan evet çıkarsa, 
toplumun geriye 
kalan kısmını hain 
ilan edip onları 
cezalandırmaya, 
dışlamaya, onlardan 
kurtulmaya mı 
çalışacaklar? Allah’
tan korkmak icap 
eder” şeklinde 
konuştu.
HAİN, TERÖRİST, 
FETÖ’CÜ, BÖLÜCÜ 
İTHAMLARI MİLLETİ 
BÖLÜYOR 
Yıldız, “Böylesine 
hassas bir dönemde 

en tehlikeli şey, 
kutuplaşmaktır. Bir
birimizi ‘terörist”, 
“hain”, “bölücü” 
gibi acımasız yafta
larla suçlamaktır. 
“Evet” demeyenleri 
Kandil’le eş tutmak, 
FETÖ’cü olmakla 
suçlamaktır. Bu 
ayrıştırıcı, 
ötekileştirici üslup, 
bize değil, birlik ve 
beraberliğimizi boz
mak, ülkemizi 
parçalamak isteyen 
güçlere hizmet 
eder” uyarısında 
bulundu.
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Serbest Kürsü
Ilhan TEKİN

Canım dostum; 
seninle altmış yılı 
aşkın bir ruh 
birliğimiz vardı. Sen 
bana arkadaştan 
ileri bir dost, içimi 
dökebildiğim bir

TAMER

kardeş olmuştun. 
Hiç aklıma gelir

miydi, sana seni an
latmak?

Şu dünyada çok 
arkadaşlarım, 
dostlarım oldu.

Bazılarıyla 
takışmalarımız da 
olurdu. Ama seninle 
altmış yıl içinde 
birbirimizi hiç kırma 
dik. Sen benim 
idolümdün.

Seni karşıdan 
gördüğüm an, içim 
kıpır kıpır olur, 
seninle iki kelam 
eylemek beni çok 
mutlu ederdi. 
Gülümsemeni ve o 
tok sesini hep 
görmek-duymak is
terdim. Zira sen, 
sevilmeyi ve 
sayılmayı hakeden 
hasletlerinle öne 
çıkan mütevazi bir 
insandın.
Bilirsin, sana 

TAM-ER diye hitap 

ederdim. Çünkü 
sen; terbiyenle, 
inançlarınla, sosyal 
yaşantın ve siyasi 
yönünle asla 
ikirciliğe düşmeyen 
bir idealisttin. Ve 
benim gönlümde bir 
TAM-ER’din.
Allah’ıma şükredi 
yorum, bana senin 
gibi bir dost nasip 
ettiği için...

Gittin. Sana 
uğurlar olsun. 
Bütün sevenlerini, 
beni ve KÖRFEZ’i 

öksüz-yetim 
bırakarak gittin.

İNAN, adın gibi 
inan bana, bu 
satırları yazarken 
ağlıyorum.

Aziz dostum; 
Tanrım sana gani 
gani rahmet 
eylesin, aile efradına 
sabırlar ve sağlıklı 
ömürler nasip 
etsin...

Seni daima anacak 
ve unutmayacağız.

Hoşça kal benim 
dost TAM-ER’im.

Mala» Filiz e 2 tez ağırlaştırılmış müebbet
Ankara Batı 1. Ağır 
Ceza Mahkemesi, 
Atalay Filiz'in 
Ankara'da Göktuğ 
Demirarslan ve kız 
arkadaşı Elena 
Radchikova'yı 
"tasarlayarak 
öldürdüğü" gerek 
çesiyle 2 kez 
ağırlaştırılmış 
müebbet hapis 
cezasına 
çarptırılmasına 
hükmetti. 
Duruşmada son 
sözü sorulan 
Filiz, "20 saat 
konuşabileceğim 
malzeme var 
aslında. Ama karar 
nasılsa belli olduğu 
için kendimi fazla 
yormayacağım" 
dedi.
Üç kişinin cinayet 
zanlısı Atalay Filiz, 
Ankara'da Göktuğ 
Demirarslan ve 
Elena Radchikova 
cinayetleri nede 
niyle yargılandığı 
davada 'tasarla
yarak adam öldür 
me' suçundan iki 
kez ağırlaştırılmış 
müebbet hapis 
cezasına çarptırıldı. 
Son sözünde 
Göktuğ Demirars 
lan'ı, FETÖ'cü 
olduğu için öldür 
düğünü söyleyen 
Filiz'in cezasında

indirime gidilmedi.

Ankara Batı 
Adliyesi Birinci 
Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
görülen davanın 
duruşmasında, 
müşteki ve sanık 
avukatları katıldı. 
Atalay Filiz 
duruşmaya tutuklu 
bulunduğu Silivri 
Cezaeyi'nden 
SEGBİS aracılığıyla 
katıldı.

AVUKATI BİLİRKİŞİ 
RAPORU 
TALEP ETTİ

Bir önceki duruş 
mada Atalay Filiz'in 
davadan çekilen 
avukatları yerine 
Ankara Barosu 
tarafından atanan 

avukat, Filiz'in cezai 
ehliyetinin tespiti 
için, Adli Tıp Kuru- 
mu'ndan yeniden 
'akli dengesinin 
yerinde olup 
olmadığına' ilişkin 
bilirkişi raporu talep 
etti. Ayrıca avukatı, 
Filiz'in suçunu 
samimi bir şekilde 
itiraf ettiğini, bu 
nedenle cezanın 
'tasarlayarak adam 
öldürme' suçundan 
verilmemesi 
gerektiğini söyledi. 
Avukatın talepleri 
mahkeme tarafın 
dan reddedildi.

'20 SAATLİK 
ANLATACAĞIM 
ŞEYLER VAR 
AMA...'

Mahkeme başkanı, 

Atalay Filiz'e karar 
vereceklerini ve 
son sözünün ne 
olduğunu sordu. 
Filiz, avukatının 
yeni olduğunu ve 
bu nedenle ken
disiyle konuşup 
yeniden savunma 
yapmak istediğini 
söyledi.
Mahkeme başkanı, 
savunmaların 
alındığını belirterek 
Filiz'in bu talebini 
reddetti ve Filiz'e 
tekrar son sözünü 
sordu. Filiz, 
mahkeme başka 
nına, "Yani süre 
tanımıyor muşu 
nuz?" diye sordu. 
Hayır cevabını alan 
Filiz, "20 saat 
konuşabileceğim 
malzeme var 
aslında. Ama karar 

nasılsa belli olduğu 
için kendimi fazla 
yormayacağım" 
dedi.

FETÖ'LÜ 
SAVUNMA 
Atalay Filiz, 
cinayetlerin yazıl 
dığı gibi aşk 
cinayeti olma 
dığını, arkadaşı 
olan Göktuğ 
Demirarslan'ı, 
FETÖ'cü olduğu 
için öldürdüğünü 
söyledi. Filiz, 
Demirarslan'ın, 
FETÖ soruştur 
masında İzmir'de 
gözaltına alınan 
babası Korgeneral 
Hasan Hüseyin 
Demirarslan'ı 
kast ederek, 
"Armut dibine 
düşer. Babası 
vatan haini ise oğlu 
neden olmasın. „ 
Göktuğ'un FETÖ'cü 
olduğunu ben 
biliyordum. 4 yıllık 
fakülteyi 6 yılda 
bitirdi ancak 
mezun olur olmaz 
TÜBİTAK'ta 2013 
yılında önemli bir 
göreve atandı. 
Şimdi hayatta 
olsaydı FETÖ'den 
tutuklanacaktı" 
diye konuştu.

'BEN BİR

ANLAMDA 
HALKIMIZIN 
İSTEĞİNİ YERİNE 
GETİRDİM' 
Sözlerine, "Halkımız 
hainlerin idamını 
istiyor. Ben bir an
lamda halkımızın 
isteğini yerine ge
tirdim" diyerek 
devam eden Filiz 
olaylardan sonra 
kaçmadığını da 
iddia etti.
Filiz'in, "Ben polis
ten değil KGB ve 
FETÖ'den kaçtım" 
sözleri üzerine 
mahkeme başkanı, 
"Tahliyeni mi 
istiyorsun?" diye 
sordu. Filiz, 
başkanın bu 
sorusunu, 
"Diyeceklerim bu 
kadar" diye 
cevapladı.
Filiz'in sözlerinin 
ardından mah 
keme karar için 
duruşmaya ara 
verdi.
Aranın ardından 
kararını açıklaya 
heyet Filiz'i, 
Göktuğ Demirarslan 
ve kız arkadaşı 
Elena Radchi 
kova'yı tasarlayarak 
öldürmek 
suçundan iki kez 
ağırlaştırılmış 
müebbet hapis 
cezasına çarptırdı.

KRŞCDC B€KL€AA€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

SAATTE TESLİM EDİLİR
1!L i 
__________

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
matbaacilik - yayincilik - reklamcilik Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Bursa İl Emniyet 
Müdürü Selamı' 
Yıldız uyuşturucu 
ile mücadele 
kapsamında ma
halle toplantıları 
düzenliyor.
Yıldız, yaptıkları 
çalışmalar hak 
kında vatandaşlara 
bilgi veriyor 
onların şikayet ve 
önerilerini ise 
değerlendiriyor. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
uyuştucu ile 
mücadele 
kapsamında ma
halle toplantıları 
düzenlemeye 
başladı. İl Emniyet 
Müdürü Selami 
Yıldız'ın katıldığı 
toplantılardan biri 
Merkez Yıldırım 
İlçesi Beyazıt 
Mahallesi'nde 
yapıldı. Uyuştucu 
ticaretinin en 
yoğun olarak 
gerçekleştirildiği

15. Bursa Kitap Fuarı
18 Martta Başluur
TÜYAP Bursa 
Fuarcılık A.Ş. 
tarafından, Türkiye 
Yayıncılar Birliği 
işbirliği beraberinde 
hazırlanan Bursa 
15. Kitap Fuarı, 
18-26 Mart 2017 
tarihleri arasında 
TÜYAP Bursa 
Uluslararası 
Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde 
düzenlenecek
Bu sene on 
beşinci yaşını 
kutlamaya 
hazırlanan Bursa 
Kitap Fuarı’nın 
ilk onur konuğu 
öykü yazarı Cemil 
Kavukçu olarak 
belirlendi. Fuar 
süresince düzen
lenecek panel ve 
söyleşilerde Cemil 
Kavukçu’nun 
edebiyatı, öykü 
leri ve yaşamı ele 
alınırken bir de

semtlerden biri 
olarak bilinen 
Beyazıt Mahalle 
si'ndeki toplantıya İl 
Emniytet Müdür 
Yardımcısı Tugay 
Dikmen ile 
Uyuşturucu ile 
Mücadele Şube 
Müdürü Mevzat 
Uğurer'de katıldı. 
Konuşmasında, 
terörle mücadelede 
gösterdikleri 
duyarlılığı uyuştucu 
konusunda da gös
terdiklerini ifade 
eden Emniyet 
Müdürü Selami 
Yıldız, 6 bölgeye 
ayırdıkları Bursa'- 
daki uyuştucu

TÜYAP tarafından 
armağan kitap 
hazırlanacak. 
Bu yıl 300 yayınevi 
ve sivil toplum 
kuruluşunun 
katılımıyla 
gerçekleşecek 
Bursa Kitap Fuarı, 
söyleşi, panel ve 
çocuk etkinlik
lerinden oluşan 80 
kültür etkinliğine 
ev sahipliği ya
pacak. Dokuz 
gün süresince 

trafiğini 125 polis ve 
13 motorsikletli tim 
ile 24 saat kontrol 
edildiğini ifade etti. 
Bu yıl içinde 179 
yeni MOBESE 
kamerası kuracak 
larını belirten Yıldız, 
bunların 6'sının 
Beyazıt Mahalle
si'nde olaca 
ğını söyledi.
Yaptıkları çalışmalar 
hakkında bilgi veren 
Yıldız, vatandaşların 
şikayetlerini ve 
önerilerini not tuttu. 
Yıldız, bu tür 
toplantılara 
bundan sonra 
devam edeceğini 
açıkladı.

düzenlenecek 
imza günleri ve 
etkinliklerde 
yüzlerce 
yazar okurlarıyla 
buluşacak. 
Fuar Ziyaret 
Saatleri 
Bursa 15. Kitap 
Fuarı, her gün 
10.00-19.30 saatleri 
arasında, son 
gün ise 19.00’a 
kadar ziyaret 
edilebilir. Fuara 
giriş ücretsiz

Kardeşliğe "ever flemek İçin 
1071 kilometre yürüyecekler
Kardeşliğe "evet" 
demek için Ankara'
dan yola çıkan 3 
arkadaş, 1071 kilo
metre yürüyecek. 
Üç arkadaş, 23 
Şubat tarihinde 
Ankara'dan 
Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi önünden 
başlattıkları 
'kardeşlik için evet* 
yürüyüşünün 400 
kilometresinde Bur- 
sa'ya ulaştı. Salim 
Gören, Soner 
Gürkan Yücel ve 
Fatih Sarıkaya adlı 
arkadaşlar, Ankara'
dan başlattıkları 
kardeşlik yürüyüş 
lerinde Eskişehir ve 
Bilecik'in ardından 
Bursa'ya ulaştı. 3 
arkadaş, başta 15 
Temmuz şehit ve 
gazileri olmak üzere 
bütün şehit ve gazi
leri selamlamak için 
1071 kilometre 
kat edecek. 
Ankara'dan 
yürüyüşe başlayan 
3 arkadaş, 
Eskişehir, Bilecik, 
Bursa, Yalova, İs
tanbul, Kocaeli, 
Sakarya, Düzce, ve 
Bolu'dan sonra 
tekrar başlangıç 
noktası Ankara'da 
yürüyüşlerini bitir
erek 1071 kilome
treyi tamamlayacak. 
Ellerinde 
'Kardeşliğe evet'

Otomotiv ihracatı vüale 12 artıı
Uludağ Otomotiv 
Endüstrisi İhracat 
çılan Birliği (OİB) 
verilerine göre 
otomotiv ihracatı 
şubat ayında 
yüzde 12,5 arttı. 
Mal grupları 
bazında binek oto
mobil ihracatı yüzde 
60 artarak 932 
milyon dolara 
ulaşırken, otomotiv 
yan sanayi ihracatı 
ise yüzde 3 azalarak 
735 milyon dolar, 
eşya taşımaya mah
sus motorlu taşıtlar 
ihracatı da yüzde 18 
düşerek 384 milyon

pankartıyla yürüyen 
3 kişi, gittikleri her 
şehirde bir dizi zi
yaretlerde bu
lunuyor. Kardeşlik 
için yollara düşen 
arka daşlar, yolcu
luk lan nın 400. kilo
metre sinde 
Bursa'ya ulaştı.
15 Temmuz darbe 
girişiminde 
tankların üzerinde 
darbecilere karşı 
direnirken ayak 
topuğunu çatlatan 
Salim Gören," 
Malum, referandum 
sürecindeyiz. 16 
Nisan'da bu ülke 
sandığa gidecek. 
Yeni bir yönetim 
sistemine ya evet 
ya hayır diyecek. 
Biz Türkiye'deki 
çevre dernekleri 
arasında ilk kez bir 
basın bildirisi ile bu 
referanduma evet 
diyeceğimizi 
açıklayan derneğiz. 
Kamplaşmadan, 
bölünmeden bu 
ülke çok çekti. 80'li 
yılları üzülerek 

dolar oldu. Otobüs, 
minibüs, midibüs 
ihracatı da geçen yıl 
ile aynı seviyede 
kalarak, 127 milyon 
dolar olarak 
gerçekleşti.
Otomotiv yan 
sanayisinde en 
büyük pazar olan 
Almanya'ya ihracat 

hatırlıyoruz. O gün 
sokak sokak ayrılan 
insanlar bugün 
kardeş kardeş 
sokaklarda yürüye
biliyor. Ne olursa 
olsun, ister 
vatandaşlarımız 
evet desin, ister 
hayır desin, sadece 
kardeşliğimiz 
bozulmasın. Bu 
yüzden kardeşliğe 
evet diyoruz. 
Dostluğun, barışın, 
kardeşliğin her 
şeyin üzerinde 
olması gerektiğine 
inanıyoruz. 
Yürüyüşümüzdeki 
gayesi bu. Bursa'ya 
gelene kadar 600 
bin adım attık. 
Sakatlandık, yorul
duk, ama asla 
yürüyüşümüzden 
ve hedefimizden 
kopmadık. Her bir
imizde 40 kiloluk 
çanta var. Ankara'-'’ 
dan yola çıkalı 
bisiklete dahi bin
medik. Şehitleri 
mizi selamlamak 
istedik" dedi.

yüzde 6, alternatif 
pazarlardan İran'a 
yüzde 38 artarken, 
yine önemli 
pazarlardan 
Fransa'ya yüzde 
16, İtalya'ya yüzde 
13, Amerika 
Birleşik Devlet 
leri'ne yüzde 27 
düşüş yaşandı
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2017 yılımla ise başlayanlar dikkat!
Erdoğan'ın öncü 
olduğu istihdam 
seferberliği teşviki 
ile ilgili detaylar belli 
oldu. 773 TL teşvik 
ücreti verilecek. 
Teşvik kapsamında, 
Şubat 2017’den 
itibaren İŞKUR’a 
kayıtlı, son 3 ay 
işsiz olanları işe 
alan işverenler, söz 
konusu kişiler için 
sigorta primi ile 
gelir ve damga ver
gisi ödemeyecek. 
Bu çerçevede, 
işverenin ilave istih
dam olarak işe 
aldığı her bir kişi 
için 773 TL’lik teşvik 
söz konusu.
Geçtiğimiz hafta 
yayımlanan Sosyal 
Güvenlik Kurumu

Mevsimlik isçilerin ücretleri arttı
Mevsimlik tarım 
işçilerinin ortalama 
günlük ücretleri 
yüzde 13,4 arttı. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
2016 yılı tanmsal 
işletme işgücü ücret 
yapısını açıkladı. 
Buna göre; tanmsal 
işletmelerde 2016 
yılında mevsimlik 
tarım işçilerinin 
günlük ücretleri bir 
önceki yıla göre 
yüzde 13,4 artarak 
59 TL, sürekli tarım 
işçilerinin aylık 
ücretleri ise yüzde

Genelgesi ile istih
dam seferberliği 
teşvikine ilişkin de
taylar da netleşti. Bu 
detayları Milliyet'ten 
Cem Kılıç yazdı; 
Teşvik için şartlar 
Konuyla ilgili 
2017/10 sayılı SGK 
Genelgesi’nde 
işverenlere yönelik 
desteğe ilişkin usul 
ve esaslar 
düzenlenmiş. Buna 
göre, teşvikten 
yararlanma şartları 
sigortalı ve işveren 
yönünden tek tek 
sayılmış. Sigortalılar 
açısından teşvikten 
yararlanma koşulları 
şu şekilde: 
Sigortalının;
-1/2/2017 - 
31/12/2017 arasında

9,5 artarak bin 677 
TL oldu.
Mevsimlik kadın 
işçilerin günlük 
ücretleri yüzde 14,4 
artış göstererek 53 
TL olurken, erkek 
işçi ücretleri de 
yüzde 12,4 artış 
göstererek 66 TL 
oldu. Sürekli tanm 
işçilerine ödenen 
aylık ücret, kadın 
işçiler için yüzde 9,3 
oranında artarak 1 
456 TL ve erkek 
işçiler için ise yüzde 
9,7 artarak 1 714 TL 
olarak gerçekleşti.

işe alınmış olması, 
- Sigortalının 
İŞKUR’a kayıtlı işsiz 
olması, 
- İşe giriş tarihi 
itibariyle işe 
alındıkları tarihten 
önceki üç aya ilişkin 
SGK’ya verilen aylık 
prim ve hizmet bel
gelerinde veya muh
tasar ve prim hizmet 
beyannamelerinde 
kayıtlı olmaması 
gerekiyor. İşverenler

Seçilmiş faaliyet 
türlerine göre 
mevsimlik işçilere 
ödenen günlük 
ücretlere 
bakıldığında, en 
fazla mevsimlik 
işçi çalıştırılan 
faaliyetlerden, 
çapalama hizmetleri 
için kadın işçilere 
48 TL, erkek işçilere 
54 TL, hasat hiz 
metleri için kadın 
işçilere 54 TL ve 
erkek işçilere ise 
62 TL olarak 
gerçekleştiği 
görüldü.

açısından teşvikten 
yararlanma koşulları 
işe;
- İşyerinin özel sek
tör işverenine ya da 
5510 sayılı Ka
nun’un ek 9’uncu 
maddesinin birinci 
fıkrası 
kapsamındaki 
işverene ait olması, 
- Sigortalının işe 
alındığı işyerine ait 
Aralık 2016’ya ilişkin 
aylık prim ve hizmet

Mevsimlik 
kadın işçilerde en 
yüksek günlük ücret 
Ordu'da Tarımsal 
işletmelerde 
mevsimlik tarım 
işçilerine yapılan en 
yüksek günlük ücret 
ödemesi kadın 
işçiler için 69 TL ile 
Ordu, erkek işçiler 
için ise 89 TL ile 
Ardahan ilinde 
gerçekleşti. En 
düşük ücret ise, 
kadın işçiler için 
33 TL, erkek işçiler 
için 43 TL ile 
Hatay ilinde oldu.

belgelerindeki 
sigortalı sayısına 
ilave olarak çalıştı 
rılması, 
- Aylık prim ve 
hizmet belgelerinin 
yasal süresi içinde 
kuruma verilmesi, 
- Tahakkuk eden sig
orta primin yasal 
sürede ödenmesi, 
- Yasal ödeme 
süresi geçmiş sig
orta primi, işsizlik 
sigortası primi, idari 
para cezası ile 
gecikme cezası ve 
gecikme zammı 
borcu bulunmaması, 
- Çalıştırdığı kişileri 
sigortalı olarak 
bildirmediği veya 
bildirdiği 
sigortalıları fiilen 
çalıştırmadığı

Sürekli erkek 
işçilerde en 
düşük aylık ücret 
Malatya'da Tarımsal 
işletmelerde sürekli 
tarım işçilerine öde
nen aylık ücretlere 
bakıldığında, kadın 
işçilere bin 500 TL 
ile Ankara ve 
Balıkesir'in, erkek 

yönünde tespit 
bulunmaması 
şeklinde.
Teşvikten yararlana
mayacak olan 
işyerleri ve 
çalışanlar da ifade 
edilmiş. Buna göre, 
- Kamuya ait 
işyerleri, 
- 5335 sayılı 
Kanun’un 30’uncu 
maddesinin ikinci 
fıkrası kapsamına 
giren kurum ve 
kuruluşlara ait 
işyerleri, 
- 2886 sayılı 
Kanun’a, 4734 
sayılı Kanuna ve 
uluslararası 
anlaşma hüküm 
lerine istinaden 
yapılan alım ve 
yapım işleri, 

işçilere 2 bin 132 TL 
ile Bursa'nın en 
yüksek ödemenin 
yapıldığı iller 
olduğu görüldü. En 
düşük ücretler ise, 
kadın işçiler için bin 
TL ile Aydın, erkek 
işçiler için ise 867 
TL ile Malatya ilinde 
gerçekleşti.
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Gemlik Bursa otobanı yarın acılıw
İzmir İstanbul ara 
sındaki karayolunu 
kısaltan Gebze-İzmir 
otobanının Gemlik 
Karsak Boğazı 
Bursa arasındaki 
70 kilometrelik 
güzergahı yarın 
Başbakan Binali 
Yıldırım tarafından 
hizmete açılacak. 
384 km. ana yol, 
49 km. bağlantı yolu 
olmak üzere 433 km. 
olan İzmir Gebze 
otobanın açılışı için 
hazırlıklar tamam 
landı. Başbakan Bi
nali Yıldırım otoban 
ve bir dizi açılışı yap 
tıktan sonra refe 
randum mitinginde 
konuşacak.

Fog Güne Bakış
YOLLAR...

2002 yılında tek başına iktidara gelen 
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin ekonomideki 
en büyük atılanları inşaat, otomotiv sek
töründe oldu.

Bu iki sektör AKP’nin 15 yıllık iktidarının 
lokomotifi görevini gördü.

Bunun yanında bir de duble yol ve otoban 
konusuna önem verdi.

İktidarın övündüğü konuların başında 
yapılan yolun uzunluğu geliyor.

Yollar insanları birbirine bağlayan önemli 
araçlardır. Devamı sayfa 4’de

Ta ahi ma m’a Umurbey Türk Sanat Müziği Korosu PazarISISllIlIdl U akşamı Asım Kocabıyık Kültür Merke IWVHIIIWI H zi’nde koronun unutulmaz şefi Mehmet 
II aC a If a m a a mİ Taşpınar anısına konser verecek. Mehmet ||P|JI KIUlsPlI Taşpınar geçirdiği beyin kanamasından ■UIH HUIİVUII sonra 8 aydır komada yaşıyor.

benizden şeftenHemetHet...
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Anne katili oğul aranıyor
Oğlu ile birlikte 
yaşayan 59 
yaşındaki Zekiye 
Toğluk, evinde 
tüfekle öldürülmüş 
halde bulundu. 
Polis ekipleri, ölen 
kadının oğlunu 
şüpheli olarak 
her yerde arıyor. 
Olay, akşam saat
lerinde Hamidiye 
Mahallesi Şehit 
Mehmet Güngör 
Sokak ta 
meydana geldi.

Edinilen bilgiye 
göre, oğlu ile bir
likte oturan Zekiye 
Toğluk’un (59) 
evinden arka arkaya 
silah seslerinin 
gelmesinin 
ardından komşuları 
polisi arayarak 
ihbardabulundu. 
Gemlik İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri 
olay yerine geldik
lerinde evin içinde 
Toğluk'un cansız 
bedeni ile karşılaştı.

Anne katili Özgür 'Ölen Anne Zekiye 
Toğluk aranıyor Toğluk

kadının olay yerin 
de öldüğü anlaşıldı. 
Polis ekiplerinin 
incelemesinin 
ardından Zekiye 
Toğluk'un cesedi 
Cumhuriyet 
Savcısı’nın 
talimatıyla Gemlik 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi 
morguna kaldırıldı. 
Kadının olay yerine 
gelen yakınları 
fenalık geçirirken, 
cinayet şüphelisi

olarak Zekiye 
Toğluk'un oğlu 
Özgür Toğluk'un 
(33) aranmasına 
başlandı. 
Olaydan sonra 
kaçan ve üzerinde 
kırmızı deri ceket ve 
yüzünde derin bir 
yara izi bulunan 
Özgür Toğluk'un 
Bursa üzerinden 
çevre illere kaçma 
ihtimali üzerine 
polis şehrin birçok 
yerinde tedbir aldı.

Pazar Caddesi nae aslalt kaplama haşladı
Gemlik Osmaniye 
ve Eşref Dinçer 
Mahallelerinin 
kesişme noktasında 
yer alan ve ilçenin 
en işlek caddelerin 
den birisi olan 
Eski Pazar Cad
desinde alt 
yapı çalışmaları 
tamamlandı.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve 
BUSKI ekipleri 
tarafından yenile
nen su, kanali

zasyon ve yağmur 
giderleri sonra 
sında asfalt 
kaplama çalış 
maları da başladı. 
Çalışmaları 
Belediye Meclis 
üyeleriyle birlikte 
yerinde takip 
eden Belediye 
Başkanvekili 
İbrahim Baki, 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe ve 
BUSKİ yöneticile

rine teşekkür etti. 
Asfalt kaplama 
çalışmalarının da 
yine Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından 
yapıldığını ifade 
eden İbrahim 
Baki, çalışmaların 
kısa sürede 
tamamlan 
masının 
hedeflendiğini 
sözlerine 
ekledi.

BORSA M KENT KONSEYİ ZİRVESİ

Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Hasan 
Çepni, Gemlik 
Kent Konseyi 
Yürütme Kurulu 
üyelerini maka 
mında ağırladı. 
Gemlik Kent 
Konseyi Başkanı 

Mukaddes Serim ve 
yürütme kurulu 
üyeleri, Hasan 
Çepni ve yöne
timine verdikleri 
desteklerden 
dolayı teşekkür 
ettiler.
Kent Konseyi’nin 

iki yürütme 
kurulu üyelerinin 
buluşması, Kent 
Konseyi Zirvesi 
olarak nitelendi 
rildi.
Gemlik Kent 
Konseyi Başkanı 
Mukaddes Serim, 

Kent Konseyi 
çalışma gruplarının 
projelerini masaya 
yatırırken, bu yıl 
üçüncüsü organize 
edilecek olan 
Gemlik Zeytin 
Festivali ile 
ilgili şimdiden

başlattıkları 
çalışmaları anlattı. 
Bursa Kent 
Konseyi Başkanı 
Hasan Çepni ve 
yürütme kurulu 
üyelerine de 
destekler adına 
teşekkür eden

Mukaddes 
Serim, hep 
birlikte daha 
bir çok özel, 
güzel ve anlamlı 
projede de 
birlikte çalışa 
cakları sözünü 
verdi.
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Yoldan çıkan TIR az ilaha faciaya neden olacaktı
Bursa'da TIR'ın 
yoldan çıkması 
trafiğin kilitlenme
sine yol açtı. 
Kaza dün sabah 
saatlerinde Bursa 
İstanbul otobanında 
meydana geldi. 
Bir kargo şirketine 
ait TIR'ın yol 
dan çıkması 
sebebiyle yol 
trafiğe kapandı. 
Vinç yardımıyla

TIR'ın kaldırılma 
çalışmaları devam 
ederken, trafikte 
uzun kuyruklar 
oluştu.
Otobandaki 
kilitlenme şehir 
içi trafiğini de 
etkiledi.
Trafik ekipleri ise 
tıkanan yolları 
çalışmak için 
uzun süre gayret 
sarfetti.

Bursa'da bir 
rezidansın 11'inci 
katında çıkan 
yangın hasara yol 
açtı.
Alınan bilgiye göre, 
merkez Nilüfer 
ilçesi 23 Nisan Ma
hallesi Köroğlu 
Caddesi'nde bir 
rezidansın son 
katında bir ailenin 
yaşadığı dairede 
henüz belirlene
meyen nedenle 
yangın çıktı.
Binanın bir 
bölümünü saran 
dumanları fark 
eden apartman 
sakinleri durumu 
itfaiye ve polis 
ekiplerine bildirdi. 
Bunun üzerine

Keneviri sobaOa yakarken yakalanın
Bursa'da düzenle
nen uyuşturucu 
operasyonunda iki 
kişi gözaltına alındı. 
Şüphelilerden biri 
uyuşturucu 
maddeyi sobada 
yakmak isterken 
yakalandı.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Uyuşturucu ile Mü
cadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
Yıldırım ilçesinde 
uyuşturucu tacirler
ine yönelik op
erasyon düzenledi. 
E.D. isimli şahıs, 
düzenlenen op
erasyonla 
yakalandı. E.D.'nin 
üzerinden 3,40 
gram esrar mad
desi ele geçirildi.

olay yerine çok 
sayıda itfaiye, 
polis ve sağlık 
ekibi sevk edildi. 
Polisler çevrede 
güvenlik önlemi 
alırken rezidans 
ta yangının çıktığı 
daire ve diğer 
evlerde yaşa

SOBADA 
YAKARKEN YAKA
LANDI

Operasyonu 
genişleten ekipler, 
E.D.'nin uyuşturucu 
maddeyi satın 
aldığı M.K. isimli 
şahsın oturduğu 
eve baskın düzen
ledi. Polislerin 

yanlar da binayı 
boşalttı.
Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanlığına 
bağlı ekipler, 
yangını kısa 
sürede söndürdü. 
Söndürme 
çalışmaları 

geldiğini fark eden 
M.K., uyuşturucu 
maddeleri evdeki 
kömür sobasına 
atarak yakmaya 
çalıştı. Evde 
yapılan aramalarda 
9,70 gram esrar 
maddesi ele geçir
ildi. E.D. isimli 
şahıs,"Uyuşturucu 
madde bulundur

sırasında duman
dan etkilenen 
itfaiye erine 
olay yerinde 
ambulansta 
müdahale edildi.
Yangının çıkış 
nedeni ve hasar 
tespiti için 
çalışma başlatıldı.

mak, satın almak ve 
kabul etmek" 
suçlarından 
hakkında işlem 
yapılarak serbest 
bırakıldı. M.K. ise 
"Uyuşturucu 
madde ticareti yap- 
mak2 suçundan 
adliyeye sevk 
edileli.

Tartıştığı eşini 
bıçaklayarak 

öldürdü

Bursa'nın Gürsu 
ilçesinde eşi ta 
rafından bıçak 
lanan 18 yaşındaki 
Deniz Adıyaman, 
hayatını kaybetti. 
Olayın ardından 
kaçan 19 yaşındaki 
Mehmet Adıyaman, 
emniyet müdürlü 
güne giderek tes
lim oldu.
İddiaya göre, 3 ay 
önce evlenen 
Mehmet Adıyaman 
(19) ile Deniz 
Adıyaman (18), 
ilçedeki bir parkta 
"kıskançlık" ne
deniyle tartışmaya 
başladı. Mehmet 
Adıyaman, 
tartışmanın 
büyümesi üzerine 
eşini göğsünden

KftŞCDt B€KL€M6K VOK 
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

bıçakladı.
Ağır yaralanan 
Deniz Adıyaman, 
112 Acil Servis 
ekiplerinin olay 
yerindeki ilk müda
halesinin ardından 
Yüksek İhtisas 
Eğitim ve 
Araştırma Hastane 
sine kaldırıldı.
Deniz Adıyaman 
buradaki müda 
haleye rağmen 
hayatını kaybetti. 
Kaçan zanlı ise 
Asayiş Şube 
Müdürlüğüne 
gelerek teslim 
oldu.
Çiftin kaçarak 
evlendikleri ve 
aynı iş yerinde 
çalıştıkları 
öğrenildi
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Güne Bakı$
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

YOLLAR...
İnsanlık tarihi boyunca yollar önem 

kazanmıştır.
Insanoğlununyerlesik düzene geçme 

sinden sonra, kentler arasında gidip 
gelme, ekonomik ilişkiler yollarla 
sağlandı.

Yollar, bir bakıma medeniyetin ilk aya 
ğı oldu.

Günümüzde ulaşım hava, deniz ve 
kara vpluvja vpojhvpr.

Ulaşımı üst düzeyde olan ülkeler geliş 
miş ülkeler arasında sayılıyor.

Tabii gelişmişlik yalnız ulaşım sorunu 
nun çözülmesi olsaydı, petrol zengini 
ülkeler dünyanın en gelişmiş ülkeleri 
sayılırdı.

Ulaşım gelişmişlikte bir argümandır.
Genç Türkiye Cumhuriyeti kuruldu 

ğunda karayolu ve demiryolu fakiri bir 
ülkeydi.

Araç sayısı yok denecek kadar azdı.
Hava yolları desen ancak birkaç uçak

tan ibaretti. Onlar da savaş uçaklarıydı.
Hava alanları ilkeldi.
Mustafa Kemal, önceliği demir 

yollarına verdi.
Cumhuriyet 10. yılı için hazırlatılan 

marşta da belirtildiği gibi “Demir ağlarla 
ördük, ana yurdu dört baştan.”

Cumhuriyetin hedefi öncelikle büyük 
kitleleri birbiriyle buluşturmaktı. Bunun 
da en kolay yolu demiryoluydu.

Öyle başlandı.
0 günün teknolojisinde ve zorlukların 

da bu konuda büyük başarı sağlandı.
Eskişehir’e vagon fabrikası kuruldu.
Demiryollarının altyapısı devlet tara 

fından yaptırıldı.
1950 H yıllarda ABD’nin Türkiye’yi 

pazar olarak görmesi üzerine Marşal 
yardımı ile başlayan yeni bir sürece 
gidildi.

Kendi aracımızı kendimiz yapacağı 
miza dışarıdan araçlar ithal ettik, yabancı 
menşeili araçların satılması için distri 
bütörlükler kuruldu.

Karayolu demek, dışa bağımlık demek
tir.

Petrolü olmayan Türkiye, yollarda 
gidip gelecek araçlarda kullanılan 
akaryakıt hammaddesini ithal ediyor.

Bu da devlet bütçesinde büyük gider 
oluşturuyor.

Ne olursa olsun, ulaşım bir ülkenin 
vazgeçilmezlerindendir.

AKP iktidarı duble yollar ile eskimiş 
olan yolları yeniledi. Bu, AKP’nin başarı 
hanesine yazıldı.

Şimdi de ülkenin ekonomideki can 
damarı olan İstanbul’u İzmir’e birleştiren 
377 kilometrelik duble yol yapılıyor.

Gebze İzmir otoyolu özel sektör tara 
fından yap-işlet-devret yöntemi ile yapı 
lıyor. Amaç, İstanbul İzmir arasını kısalt 
mak ve ranat yolculuk yaptırmak.

Ama, bunun faturası yine vatandaştan 
çıkacak. Çünkü otoban paralı olacak.

Aman dikkati Osmangazi köprüsü gibi 
olmasın.

Ceanıci »kul Mrtııclterlne armaMn
Geri Dönüşüm 
konusunda yapılan 
proje ve çalışma 
larla Çevreci Bele 
diyecilik örnekleri 
sergileyen Gemlik 
Belediyesi, Kullanıl 
mış Giysi ve ayak 
kabı kampanya 
larını ilçenin muh 
telif yerlerine konu
lan kumbaralarla 
devam ettiriyor. 
Cam, Plastik, 
Atık yağ, Mavi 
Kapak ve Atık Pil 
Geri Dönüşüm pro
jelerini de sürdüren

Lise öğrencilerine kişisel eğitim semiBori
Gemlik Belediye
sinin 2017 yılı 
kültürel etkinlikleri 
kapsamında 
organize ettiği 
öğrencilere yönelik 
kişisel eğitim 
seminerigerçekleşe 
ti. 12 Mart tarihinde 
yapılacak YGS 
sınavları öncesinde 
öğren çilere moral

Gemlik Basketbol 
Kulübü, Voleybol 
Şubesi inanılmaz 
bir başarıya imza 
attı. Kısa bir süre 
içinde kurulan ve 
önce Bölgesel Lig 
birinci grubu lider 
tamamlayan Gemlik 
Basketbol Kulübü 
Voleybol Şubesi, 
Final grubunda 
oynadığı 4 maçı da 
kazanarak İlçeyi Vo
leybol 2. Liginde 
temsil etmeye hak 
kazandı. Oynadığı 
7 maçın tamamını 
kazanan Gemlik 
Basketbol Kulübü 
Voleybolcuları 
Şampiyonluğu 
Büyükşehir 
Belediyesi Ata 
tepe Sosyal Tesis
lerinde kutladılar. 
Şampiyon 
Voleybolcuları 
Atatepe Tesislerin 
de ağırlayan Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Zey
tinin Başkenti Gem- 
lik’in aynı zamanda

Gemlik Belediye
sine eği tim ve 
öğretimden de 
büyük destek 
geliyor.
Belediye Başkan

olması adına 
düzenlenen 
etkinliğe Eğitimci 
Yazar Sait Çamlıca

katıldı. Özdilek 
Cevdet-Aynur 
Mayruk Kız 
Anadolu İmam

Spor Şehri olma 
yolun da büyük 
adımlar attığını 
vurguladı. Alt 
yapıya büyük önem 
verdiklerini bir kez 
daha dile getiren 
Refik Yılmaz, spora 
yönelik tesisleşme 
hamlesinin de 
süreceğini müjdele 
di. Gemlik’in artık 
birçok spor 
branşında önemli 
başarılar elde 
ettiğini ve birçok 
spor branşındaki 
müsabakalara da ev 
sahipliği yaptığını 
açıklayan Refik 
Yılmaz, “Judo,

Yardımcısı Ahmet 
Avcı ve Temizlik 
İşleri Müdürü 
Ahmet Dedetürk, 
kısa süre içinde 125 
kilo atık pilin yanı

Karate, Basketbol, 
Motokros, Enduro, 
Atletizm derken, 
Voleybol branşında 
da önemli bir 
başarı elde ettik. 
Sizlerle nasıl 
övünsek azdır. 
Hepinize teşekkür 
ediyorum.
Şampiyonluğunuzu 
en içten dileklerimle 
kutluyorum” dedi. 
Gemlik Kaymakamı 
Gürbüz Karakuş, 
Gemlik Basketbol 
Kulübü Başkanı 
Berkay Bulut, Vo
leybol Şube Sorum
lusu Necdet Yılmaz, 
Kulüp Yöneticileri 

sıra, 30 litre atık 
yağ ve 15 kilo 
gram mavi kapak 
toplayan Engürü 
cuk İlkokulunu 
ziyaret ettiler. 
Belediyenin geri 
dönüşüm proje 
lerine önemli 
oranda katkı koyan 
Öğrencilere 
Gemlik Belediyesi 
tarafından satranç 
takımı, kitap, 
oyuncak ve 
kalemden oluşan 
setler hediye 
edildi.

Hatip Lisesi, Roda 
Anadolu İmam 
Hatip Lisesi ve 
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip 
Liselerinde 10, 
11 ve 12. Sınıflara 
yönelik konuşan 
Sait Çamlıca, 
başarının tek yolu
nun çok çalışmak 
olduğunu söyledi.

ve Baş Antrenör 
Emine Erdem ile 
sporcular da 
şampiyonluk 
kutlamalarında yer 
aldılar. Kulüp 
Başkanı Berkay 
Bulut, tamamı 
Gemlikli sporcular
dan oluşan Voley
bol takımının 
ilçenin gururu 
olduğunu 
vurguladı. Birkaç 
takviye ile birlikte 
Gemlikli sporcular 
ile birlikte hedefle 
rinin birinci 
lig olduğunu 
anlatan Berkay 
Bulut, 
Kaymakam Gürbüz 
Karakuş, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Voleybol 
Şube Sorumlusu 
Necdet Yılmaz, 
Menajer Yahya 
Gümüş, yönetim 
kurulu üyeleri, 
teknik heyet ve 
sporculara bir 
kez daha 
teşekkür etti.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Û hürriyet 
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Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 
Sabahattin DEMİR Emlak Müşaviri

ALIM SATIM KİRALAMA VE ARACILIK HİZMETLERİ 
YATIRIM DANIŞMANLIĞI & EMLAK MÜŞAVİRLİĞİ 

ÖN EKSPERTİZ VE DEĞERLEME HİZMETLERİ 
KREDİ YÖNLENDİRME VE TAKİP İŞLERİ 

TAPU TAKİP İŞLEMLERİ & MÜLK YÖNETİMİ

Tel & Fax: O 224 517 33 10 Cep : O 532 744 33 83 - O 532 744 33 93 
www.manastiremlakgemlik.coml manaştiremiak@hotmail.com
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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

yflMMiVL'YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

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

www.yigitinsaatgemlik.com

sahibinden.com
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Sanayi Dönüşümünılekî 
Bnrsa ıla Ar-Ge Merkezi Atağı
İstanbul'dan sonra 
Ar-Ge merkezlerinde 
ikinci sırada bulu
nan Bursa'da 
merkez sayısı 48 
olurken, son iki 
ayda 6 firma

Bakanlıktan onaylı 
Ar-Ge merkezi oldu. 
İstanbul'dan sonra 
Ar-Ge merkezlerinde 
ikinci sırada bulu
nan Bursa'da 
merkez sayısı 48 

olurken, son iki 
ayda 6 firma 
Bakanlıktan onaylı 
Ar-Ge merkezi oldu. 
Hedef yıl sonunda 
bu sayıyı 1OO'e 
ulaştırmak.

Bursa'da "İstihdam Ofisleri'' açılıyor
Bursa'da, istihdam 
seferberliğine 
destek sağlamak 
amacıyla "İstihdam 
Ofisleri" kurulması 
için protokol 
imzalandı.
Bursa'da, istihdam 
seferberliğine 
destek sağlamak 
amacıyla "İstihdam 
Ofisleri" kurulması 
için protokol 
imzalandı.
Valilik himaye 
sinde, Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odası 
(BTSO) ve İŞKUR 
Bursa II Müdür 
lüğü arasında imza
lanan protokol 
kapsamında, kentin 
3 ayrı bölgesinde 
"İstihdam Ofis 
leri" kurulacak. 
BTSO'dan yapılan 
yazılı açıkla 
maya göre, 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip

Erdoğan tarafından 
başlatılan istihdam 
seferberliği hareke
tine destek veren 
BTSO öncülüğünde 
iş arayanların 
kendilerine uygun 
işe, işverenlerin ise 
nitelikli iş gücüne 
kolayca 
ulaşabilmesi için 
kentin 3 ayrı böl
gesinde "İstihdam 
Ofisleri" açılmasını 
kapsayan protokol 

imzalandı.
Protokole, BTSO 
Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim 
Burkay ile İŞKUR 
Bursa İl Müdürü 
Feyzullah Eren 
Türkmen imza 
koydu.
BTSO'nun, Bursa 
Organize Sanayi 
Bölgesi'nde yer 
alan ana hizmet 
binası ile Demirtaş 
Organize Sanayi

Bölgesi (DOSAB) 
Yerleşkesi binası ve 
Altıparmak ek 
hizmet binasında 
açılacak istihdam 
ofislerinde görev 
lendirilecek "İş ve 
Meslek Danışman 
lan" bu merkezlerde 
İŞKUR'a erişim, 
danışmanlık ve 
bilgilendirme 
hizmetleri verecek. 
Açıklamada, konuya 
ilişkin değerlen 

dirmelerine yer ver
ilen Burkay, şunları 
kaydetti: 
"Cumhurbaşkanı 
mız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
başlattığı bu istih
dam seferberliğine 
Bursa iş dünyamız 
yüksek düzeyde 
katkı sağlıyor. 
Geçtiğimiz ay 
düzenlediğimiz 
İstihdam Şura 
sı'nda Bursa iş 
dünyası olarak 
koyduğumuz istih
dam hedefine 
emin adımlarla 
yaklaşıyoruz. 
İŞKUR ile 
imzaladığımız 
protokol sayesinde 
açılacak İstihdam 
Ofislerimizde 
işveren ile iş 
arayanları aynı plat
formda 
buluşturacağız. İş 
dünyamızın destek

leriyle Bursa, 
istihdam konu 
sunda artan bir 
performans 
göstermeye 
devam ediyor." 
Bursa Valisi İzzettin 
Küçük de 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın hi
mayesinde hayata 
geçen İstihdam 
Seferberliği'nde 
Bursa iş dünyasının 
üzerine düşen 
görevi en iyi şekilde 
yaptığını vurguladı. 
Devletin istihdam 
noktasında tarihin
deki en büyük 
destek ve teşvikleri 
vermesinin iş 
dünyasını motive 
ettiğini ifade eden 
Küçük, seferberlik 
kapsamında 
istihdama destek 
sağlayan tüm 
firmaları kutladı.

Bursa'nın Bıçakları Marka Olacak
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Bursa bıçaklarının 
marka olması için 
çalışmalarını 
sürdürdük 
terini söyledi. 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Bursa bıçaklarının 
marka olması için 
çalışmalarını 
sürdürdüklerini 
söyledi. Altepe, 
'Bıçakçılık Müze- 
si'nin hazırlıklarının

da hızla devam 
ettiğini belirtti. 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Bursa 
Bıçakçılar Derneği 

üyeleriyle bir araya 
geldi. Bursa'nın en 
önemli el 
sanatlarından 
birinin bıçakçılık 
olduğunu söyleyen 

Başkan Altepe, 
"Bıçakçılarla gurur 
duyuyoruz. Bur 
sa'nın sembollerin 
den biri olan bıçak 
çılığı yaşatmayı 
hedefliyoruz. El 
sanatlarımızdan 
bıçakçılıkla ilgili 
müzeyi kentimize 
kazandırıyoruz, 
çalışmalarımız 
devam ediyor" dedi. 
Başkan Altepe, baba 
mesleği olan 
bıçakçılığa 
çocukluğundan beri 
büyük değer 

verdiğini ifade ed
erek, "Bursa bıçağı 
nın adı duyurulmak. 
Bursa'ya has bıçak 
lar yapılmalı, ürünler 
çoğaltılmalı.
Bıçakçılık, Bur 
sa'nın prestiji ve 
markası. Bursa 
bıçakları da marka 
olmalı, şehrimize 
gelen yerli ve 
yabancı turistler 
tarafından aranılan 
ürünler olmalı" dedi 
Başkan Altepe, 
Bıçakçılık Müze- 
si'nin, bıçakçılık 

sanatının 
yaşatılması ve 
tanıtımı açısından 
da Bursa'ya büyük 
katkı sağlayacağını 
söyledi. Bursa 
Bıçakçılar Derneği 
üyeleri de bıçakçılık 
sanatına ilgisi 
ve destekleri ne
deniyle Başkan 
Altepe'ye teşekkür 
ederek, el yapımı 
özel bıçağı hediye 
etti. Başkan Altepe, 
misafirlerine 
Yeşil Türbe çinisi 
verdi.
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Bursa için korkutan deprem açıklaması
Jeoloji Mühendis
leri Odası Güney 
Marmara Şube 
Başkanı Engin Er, 
"Gürsu'nun zemini 
bardakta sallanan 
su gibidir" ben
zetmesi yaptı. 
Belediye meclis sa
lonunda düzenle
nen "Gürsu'da 
deprem gerçeği" 
konulu konferansta 
konuşan Jeoloji 
Mühendisleri Odası 
Güney Marmara 
Şube Başkanı 
Engin Er, Gürsu'
nun deprems riski 
en yüksek ilçeler
den birisi olduğuna 
dikkat çekerek, "Bu 
bölgede oluşacak 
depremlerden en 
fazla etkilenecek 
olan ilçelerden bir 
tanesi Gürsu'dur.

Bunun sebepleri 
fay hattına olan 
yakınlıklar, zemi 
nin özellikleri, 
sıvılaşına alanları 
nın çok olmasından 
kaynaklanıyor. De
prem riskini be
lirleyerek alınacak 
tedbirlerle belediye 
işbirliği konusunda 
çalışmamız olacak" 
dedi.
Gürsu'nun sadece

Bursa'da değil, İs
tanbul Bölgesi'nde 
de meydana gele
cek bir depremde 
etkileneceğinin vur
gulayan Er, "1505 
yılında İstanbul'un 
küçük kıyameti 
vardır. İstanbul'da 
olan bu depremden 
Avrupa bile 
etkilenmiştir. Ola
bilecek bir de
premde Gürsu'nun 

etkilenmemesi 
mümkün değildir. 
Bir bardak su alın 
elinize masanın 
üzerine koyun, 
masayı sallayıp 
bıraktığınız zaman 
nasıl masa dursa 
bile bardaktaki su 
sallanmaya devam 
ediyorsa Gürsu'nun 
zemini de öyledir" 
diye konuştu.

GÜRKUT 
CANLANDIRILDI

Gürsu Belediye 
Başkanı Mustafa 
Işık, ilçe olarak de
prem bölgesinde 
olduklarını, gerekli 
tedbiri almak için 
çalışmalar yaptık 
larını belirterek, 
"Gerek kentsel 
dönüşüm, gerekse 

vatandaş larımızı 
bilgilendirmek için 
programlar 
yapıyoruz. Bugün 
de bunlardan birini 
gerçekleştiriyoruz. 
Halkımızı deprem 
bilinci ile yaşaması 
gerektiğini 
anlatıyoruz. Kentsel 
dönüşüm bireysel 
anlamda başladı. 1 
buçuk yıl içerisinde 
yaklaşık 200 bina 
yıkılarak yeniden 
inşa ediliyor. Özel
likle Yeni Doğan 
Bölgesi'ne öncelik 
veriyoruz. Çünkü 
diğer mahallel
erdeki yapıların 
yüzde 6O'ı 1999 de
preminden sonra 
yapıldığı için onlar 
biraz daha sağlam 
ve kullanılabilir 
dürümdalar" 

ifadelerini kullandı. 
1999 depremi 
sonrası kurulan 
Gürsu Arama Kur
tarma Derneği 
(GÜRKUT) tekrar 
canlandırdıklarını 
ifade eden Işık, 
"GÜRKUT'u daha 
geliştirdik. Profes 
yönel olarak 
yapan bu işi 
yapan arkadaş 
■arımızın yanı sıra 
bir de gönüllü 
arkadaşlarımız 
var. Yaklaşık 50 
gönüllü 
arkadaşımıza 
eğitimler veriyoruz. 
Muhtemel bir de
premde yaralılara 
daha kolay ulaşmak 
için altyapı 
çalışmalarımız 
devam ediyor" 
dedi.

Bursa trafiği ipin flaş karar
Bursa'da şehir içi 
trafik yüklerinin 
azaltılması hede
fiyle Ukome kararı 
doğrultusunda 
Doğu Garajı'na 
kadar hizmet veren 
İnegöl ve Yenişehir 
otobüslerinin son 
durağı 11 Mart 
Cumartesi günün
den itibaren Kestel 
Aktarma Merkezi 
olacak. Kentin doğu 
yakasından gelip 
Arabayatağı Istas 
yonu'na kadar 
hizmet veren 
Burulaş ile 
sözleşmeli hatların 
son durağı da artık 
Kestel Aktarma

Merkezi oluyor. 
Kentin doğu 
yakasıdan 
Arabayatağı İstas 
yonu'na kadar 
gelen toplu taşıma 
araçlarının son 
duraklarının 
yeniden belirlen

mesini içeren 
Ukome kararı 11 
Mart Cumartesi 
gününden itibaren 
uygulamaya 
geçiyor.
Yeni uygulama ile 
ilgili yazılı açıklama 
yapan Burulaş,

'Burulaş ile 
sözleşmeli çalışan 
ve Arabayatağı 
istasyonuna kadar 
hizmet veren D13, 
D13/A, D14, D15, 
D16, D16/A, D17, 
D18, D19, D20, D21 
ve D22 hatlarının 
son durağının 11 
Mart Cumartesi 
gününden itibaren 
Kestel Aktarma 
Merkezi olacağını 
duyurdu.
Açıklamada D11 
Göçmen Konutları 
ve 2/K Kestel TOKİ 
hatlarında çalışan 
araçların ise yine 
eski güzergah 
larında hizmet ver

meye devam ede
cekleri belirtildi. 
Ayrıca Doğu Gara 
jına kadar hizmet 
veren 501 Yenişehir 
ve 601 İnegöl 
hatlarının son 
durağı da 11 Mart'- 
tan itibaren Kestel 
Aktarma Merkezi 
olacak. Ukome 
kararı gereğince, 
İnegöl, Yenişehir ve 
doğu yönünden 
gelen bu hatların 
başlangıç ve bitiş 
noktası Kestel 
Aktarma Merkezi 
olacak şekilde 
düzenlendi. Barak
taki h Sanayi, 
Barakfakih Sanayi- 

Dudakh, Erdoğan- 
Seymen-Soğuksu- 
Şungurpaşa, 
Ümitalan, Gölbaşı- 
Gölcük, Ağlaşan- 
Kayacık-Nüzhetiye, 
Aksu-Şükraniye- 
Şevketiye, 
Aksu-Lütfiye, Aksu- 
Şükraniye- Ko- 
zluören-Baba 
sultan, Gözede- 
Alaçam, Dere 
kızık-Saitabat, 
Derekızık-Os- 
maniye-Orhaniye 
mahallelerinden 
kalkan araçların 
son durağı da 
Kestel Aktarma 
Merkezi olarak 
belirlendi.

Bursa uluslararası tiyatro festivaline ev sahipliği vaoacaK
Bursa Devlet 
Tiyatrosu (BDT), 
"Sara'yı Evlendir 
mek" ve "Halktan 
Biri" oyunlarını 
sahneleyecek, 
uluslararası tiyatro 
festivaline ev 
sahipliği yapacak. 
Sam Bobrick'in 
yazdığı, Eylül Ak- 
türk'ün Türkçeye 
çevirdiği ve BDT 
tarafından sahneye 

uyarlanan "Sara'yı 
Evlendirmek" ese 
rini Murat Sarı 
yönetiyor. Eserin 
ışık tasarımı Ali 
Karaman, dekoru 
Murat Gülmez, 
kostümleri Funda 
Çebi, müzikleri de 
Cem idiz'e ait. 
Demet Oran, Kemal 
Okur, Arzu Tan 
Bayraktutan, Nazlı 
Ceren Argon ve

Nurettin Örük'ün rol 
aldığı oyunda, 
hayatını kariyerine 
adamış başarılı 
avukat Sara'nın, 
kuzeni Martha 
tarafından sıra dışı 
ve biraz da çılgınca 
yöntemlerle 
evlendirilme çabası 
anlatılıyor. Oyunda, 
aşk ve evlilik kav 
ramları da samimi 
dille irdeleniyor.

Oyun, Ahmet Vefik 
Paşa Sahnesi'nde 
(AVP) bugün ve 
saat 20.00'de seyir
ciyle buluşacak. 
Sam Bobrick'in 
yazdığı, Ekin Tun 
çay Turan'ın Türk 
çeye çevirdiği ve 
Bora Özkula'nın 
yönettiği "Halktan 
Biri''nin dekorunu 
Ethem İzzet Özbora, 
giysilerini Gözde

Yavuz, ışık tasa 
rımını Rahmi Özan 
hazırlıyor. Oyunda, 
işini kaybetmiş 
Ameri kali Travis 
Pine'nin geleceğin 
den duyduğu 
endişe nedeniyle 
başkana durmadan 
eleştiri dozu yüksek 
mektuplar yazması, 
başkanın bunları 
okuyup etkilenmesi 
sonucunda da

Pine'nin mektup 
yazmasını durdur
mak için ajan gön
dermesiyle gelişen 
trajikomik olaylar 
anlatılıyor.
Taner Turan, Açan 
Ağır Aksoy ve 
Cem Şener'in rol 
aldığı oyun, Feraiz- 
cizade Oda Tiyatro- 
su'nda bugün saat 
18.00'de izleyiciyle 
buluşacak.
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SİMİM Whaisflimtaiiaraliaanniailevriliashyor
Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekci, 
İkincisi serbest 
bölgelerden 
Türkiye'ye, Türkiye'
den de serbest 
bölgelere satışlarda 
TL zorunluluğu 
getirileceğini 
söyledi.
Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekci, 
serbest bölgel
erdeki ticaret 
hacminin 20 milyar 
doların üzerinde 
olduğunu, bu böl
gelerdeki işletici 
şirketlerin 
uyguladıkları tüm 
ücretlere Türk lirası 
zorunluluğu getire
ceklerini belirterek, 
'İkincisi serbest 
bölgelerden 
Türkiye'ye, Türkiye'
den de serbest böl
gelere satışlarda bir 
döviz zorunluluğu 
vardı. Bu da 
Türkiye'de hiç 
yûıetv ûıiîîduûn 
yaklaşık 6 milyar 
dolarlık bir döviz 
talebi yaratıyor. 
Kendi kendimize 
yaratıyoruz bunu. 
Bu da TL zorunlu 
luğu haline getiril
erek, bu talep 
piyasadan çekilmiş 
olacak.' dedi.
Zeybekci, ekonomi

gündemi, yurt içi ve 
dışında yaşanan 
olaylar ile 
cumhurbaşkanlığı 
hükümet sistemine 
yönelik referandum 
çalışmalarına ilişkin 
Bakanlıkta 
düzenlediği basın 
toplantısının 
ardından soruları 
yanıtladı.
Bir gazetecinin 
Alman Bild gazetesi 
ve Der Spiegel der
gisinin Türkiye ve 
kendisine yönelik 
olumsuz söylem
lerini anımsatarak, 
"Neden Almanya?" 
şeklindeki sorusu 
üzerine Zeybekci, 
şunları kaydetti: 
"Almanya 
kullanılmak iste
niliyor burada. 
Çünkü en güçlü 
olduğumuz yer Al
manya. Bizim için 
çok anlamlı olan Al
manya. Almanya 
bizim akraba devle
timiz. Yaklaşık 3,5 

milyon 
soydaşımızın 
yaşadığı bir ülkeden 
bahsediyoruz. En 
büyük ekonomik 
ortağımız Almanya. 
En yüksek yabancı 
sermaye 
yatırımlarını 
aldığımız ülke Al
manya. En yüksek 
yabancı sermaye 
yatırımlarımızı 
aldığımız coğrafya. 
Bölge coğrafyasına 
baktığınızda Al- 
manya-Türkiye 
birlikteliğinin 
çarpan etkisi, 
gerek Almanya ve 
çevresinde 
gerek Türkiye ve 
çevresinde çok 
büyük bir anlamı 
var. Bence bu hedef 
alınan şey budur. 
Türkiye hedef 
alınmış gibi 
görünebilir belki 
ama ulaşılmak iste
nilen şey. En güçlü 
olduğumuz alandan 
saldırmak en iyisi."

En popüler 
mesajlaşma 
uygulaması olan 
WhatsApp, yeni bir 
özellikle hem kendi 
gelirlerini arttırarak 
para kazanmak hem 
de iş dünyasının 
iletişim ağını 
genişletmek istiyor. 
Facebook 
tarafından yaklaşık 
20 milyar $ 
karşılığında satın 
alınmadan önce 
uygulama için 
kullanıcılarından 
senelik 0.99$ 
abonelik ücretini 
alan fakat daha 
sonrasında bu 
politikasından 
vazgeçerek 
uygulamayı bedava 
hâle getiren What
sApp, gelirlerini 
arttırmak için yeni 
yollar arıyor. 
Reuters haberine 
göre işletmelerin 
WhatsApp üz
erinden 
müşterileriyle 
doğrudan iletişime 
geçebileceği bir sis
temin testine 
başlandı. Y Combi- 
nator kuluçka 
merkezinin 
desteklediği birkaç 
girişimci şirketin 
hâlihazırda özelliği 
test ettiği belirtildi. 
Bu firmalardan biri 
olan Cowlar kurucu

ortağı timer llyas, 
denemelerin henüz 
başlangıç aşama 
sında olduğunu be
lirtirken sistemin 
WhatsApp'ın 
popüler olduğu 
yabancı ülkelerde 
beklenti yarattığını 
söyledi.
Sağmal ineklerin 
periyodik ak- 
tiviteleri üzerinden 
veri toplayan bir 
elektronik tasma 
sistemi üreten ve 
süt kalitesini 
arttırmak için 
değişiklik öneri
lerinden bulunan 
Cowiar şirketi, inek
lerin normal 
davranmadığı du
rumlarda tasmalar
dan aldıkları verileri 
WhatsApp üzerin 
den otomatik olarak 
doğrudan çiftçilere 
göndermek istiyor. 
Ünlü teknoloji sitesi 
Mashable da 
Reuters haberini 

destekler nitelikle 
Hindistan'da 
"İşletmeler için 
WhatsApp" ismiyle 
sistemin test 
edildiğini iddia etti. 
WhatsApp içerisin
deki her yeniliğin 
basit ve güvenilir 
olmasını istiyorum. 
Yatırıma devam 
edeceğiz ki Hindis
tan genelinde 
daha fazla insana 
ulaşabilelim ve 
ülkenin gelecekteki 
elektronik ticaret 
vizyonuna katkıda 
bulunabilelim.Matt 
Idema - COO 
Yeni sistemde, 
özellikle 10 veya 
daha az personel 
istihdam eden 

ve iletişimde 
güçlük yaşayan 
küçük firmalar 
hedefleniyor.
Sadece Hindis
tan'da bu firmaların 
sayısı 50 milyonun 
üzerinde.

Yüksek öğretime geçiş sınavı yarın
Yükseköğretime 
Geçiş Sınavı (YGS 
2017) 12 Mart Pazar 
gerçekleştirilecek. 
Sınav, saat 10.00'da 
başlayacak ve 160 
dakika sürecek. 
Üniversiteye girişte 
birinci aşama olan 
Yükseköğretime 
Geçiş Sınavı 
(YGS),12 Mart Pazar 
gerçekleştirilecek. 
2017 YGS Sınavına 
ne kadar aday 
başvurdu.
YGS'ye girecek 
adaylar, giriş bel
gelerini, TC kimlik 
numaraları ve 
aday şifreleriyle 
ÖSYM'nin internet 
sayfasından 
edinebilecek. Giriş 
belgesinin üzerinde 

adayın, sınava 
gireceği merkez, 
bina, salon bilgileri 
ile fotoğrafı bu
lunuyor. Adaylara 
ayrıca sınava giriş 
belgesi gönde 
rilmeyecek.
YGS,12 Mart 2017 
Pazar günü tek otu
rumda yapılacak.
Sınav, saat 10.00'da 
başlayacak ve 160 
dakika sürecek.
Kimlik ve güvenlik 
kontrolleri ile sa
lona giriş işlemle 
rinin zamanında 
yapılabilmesi için, 
adayların sınava 
girecekleri binanın 
kapısında en geç 
saat 09.00'da hazır 
bulunmaları 
gerekecek.

Adaylar, sınav salo
nuna 2017-YGS 
Sınava Giriş Bel
gesi ile nüfus 
cüzdanı/pasaportlar 
ı kontrol edilerek 
alınacaklar, sıra 
numaralarının 
bulunduğu yerlere 
oturacaklar. Sınav 
binalarında hiçbir 
eşya emanete

alınmayacak.
-Sadece su 
getirebilecekler 
Sınavın yapıldığı 
her bir salona en az 
bir adet duvar saati, 
adayların sınavda 
kullanacakları 
kalem, silgi, 
kalemtıraş ile şeker 
ve peçete ÖSYM 
tarafından 

sağlanacak. Aday
lar sınava şeffaf 
pet şişe içinde su 
getirebilecek.
YGS’de Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından 
belirlenen ortak 
müfredata dayalı 
Türkçe Testi, 
Sosyal Bilimler 
Testi, Temel Matem
atik Testi ve Fen 
Bilimleri Testi yer 
alacak. YGS’de 
öğrencilere Türkçe'
den 40, tarihten 15, 
coğrafyadan 12, 
felsefeden 8 ve din 
kültürü ve ahlak bil
gisi veya ilave 
felsefe sorularından 
5, temel matematik
ten 40, fizikten 14, 
kimyadan 13, biy
olojiden ise 13 soru 

sorulacak. 
Sınav başladıktan 
sonra adayların ilk 
120 dakika ve son 
15 dakika içinde, 
sınav salonunu terk 
etmeleri, sınav sıra 
sında kısa süre için 
bile olsa tuvalete 
gitmek dahil sınav 
salonundan çıkma 
ları yasak olacak. 
Bu durumdaki 
adaylara kesinlikle 
izin verilmeyecek. 
Sınav salonundan 
her ne sebeple 
olursa olsun çıkan 
aday, bir daha sınav 
salonuna 
alınmayacak ve 
sınavın ilk 120 
dakikası dolana 
kadar sınav binasın 
da bekletilecek.
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Sağlık horçları siliniyor
Gelir testine 
girmediği için tavan 
tutardan borcu 
birikenler dikkat.
1 Nisan’dan 
itibaren 1 yıl içinde 
başvurulursa, 
borç düşecek. 12 
taksitte de ödeme 
imkanı olacak. 
Genel Sağlık 
Sigortası'nda sistem 
1 Nisan'dan itibaren 
değişiyor. Genel 
Sağlık Sigortası 
primleri 53,32 liraya 

düşerken; borçlar 
da yapılandırma ile 
hem düşecek hem 
de 12 taksitte 
ödenebilecek. 
Gelir testine 
girmediği için tavan 
tutardan borcu 
birikenler, 
kolayca bundan 
kurtulacak.

HESAP EN 
ÇOK 53 TL'DEN 
Düzenlemeye göre; 
Genel Sağlık

Sigortası tescili 
yapılmış olup hiç 
gelir testi 
yaptırmayanlardan 
1 Nisan'dan itibaren 
12 ay içinde 
başvuranların prim
leri yapılan gelir 
testi sonucuna göre 
tescil tarihinden 
itibaren tahakkuk 
ettirilecek. Prim 
borçlarına, düzen
lemeden önceki 
döneme ilişkin 
tahakkuk ettirilen 

veya ettirilecek 
gecikme cezası ve 
gecikme zammı 
gibi alacaklardan, 
ödenmemiş 
olanların tama 
minin tahsilinden 
vazgeçilecek. 
Ödenmemiş olan 
aylık prim borcu 
aslının ait olduğu 
aya ilişkin tutarı 
53,32 lira ve üzerin 
deyse 53,32 lira 
üzerinden, 53,32 
liranın altındaysa

tahakkuk eden borç 
tutarı üzerinden 
prim borcu yeniden 
hesaplanacak.
Böylece borç 
önemli ölçüde 
azalacak ve 12 tak
sitte ödenebilecek. 
Hesaplanan yeni 

borç 12 ay içinde 
peşin veya 
taksitle ödenirse, 
bu tutara yürürlük 
tarihinden ödeme 
tarihine kadar 
geçen süre 
için bir faiz 
uygulanmayacak.

Haber vermeyen yandı! 10 hin lira ceza keşlim
Günübirlik kira 
lama yapan ve 
bildirmeyen emlak 
firmasına 10 bin 
lira ceza kesildi 
Muğla'nın Marmaris 
İlçesi'ndeki daireyi 
Geçici İkamet Yerleri 
Kimlik Bildirme 
(GİLKİMBİL) sistem
ine kayıt etmeden 
günübirlik kiraya 
verdiği gerekçesiyle 

bir emlak firmasına 
10 bin 383 lira 
ceza kesildi 
Marmaris İlçe Em
niyet Müdürlüğü, 
Siteler Mahallesi 203 
numaradaki dairenin 
GİLKİMBİL sistem
ine kayıt edilmeden 
günübirlik kiraya 
verildiği gerekçe
siyle ADM Emlak 
sahibi Adem Bat

maz'a 10 bin 383 lira 
ceza kesti. Adreste 
yapılan kontrolde 
LA., tatil amaçlı 
olarak Marmaris'e 
geldiğini emlakçı 
Adem Batmaz'a 
ulaşarak evi günü 
birliğine kiraladığını 
açıkladı. Emniyet 
görevlileri de Adem 
Batmaz hakkında 
31.10 2016 tarih ve

678 sayılı 
olağanüstü hal 
kapsamında 
yayınlanan Kanun 
Hükmünde Karar
name ile 1774 sayılı 
Kimlik Bildirme Ka- 
nunu'nu ihlal etmesi 
sebebiyle idari para 
cezası uyguladı. 
ADM Emlak sahibi 
Adem Batmaz, soru
nun kendisiyle ilgili

olmadığını, mal 
sahibi Erol Çar 
dak'ın sisteme 
kayıtlı olması 
gerektiğini öne 
sürerek "Bende 
bunun gibi 70 tane 
ev var. Bizim işimiz 
evleri kiraya vermek 
ya da satmak. Mal 
sahibi Erol Çardak. 
O, GİLKİMBIL'e kayıt 
olması gerektiği

halde olmamış. 
Ceza durumunu 
kendisine ilettim 
ama oralı olmadı. 
Cezayı mecburen 
ben ödeyeceğim. 
Ben küçük bir 
esnafım üç beş 
kuruş kazanalım 
derken böyle bir 
sıkıntıyla karşı 
karşıya kaldım" 
dedi.

Tarlada fiyatı en çok artan nohut oldu
Türkiye'de geçen yıl, 
bir önceki yıla göre 
bitkisel üretimde 
fiyatı en çok artan 
ürün nohut olurken, 
en büyük fiyat 
düşüşü nanede 
gerçekleşti 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
çiftçinin ürettiği 

veya yetiştirdiği 
ürünleri aracı kul
lanmadan toptan 
veya perakende 
satması sonucu 
oluşan birim fiyatları 
yayımladı. 
Türkiye'de 2016'da 
bir önceki yıla göre 
bitkisel üretim fiyat 
artışında zirveye 

yüzde 41 ile nohut 
çıktı. Nohutun 
bitkisel üretim fiyatı 
2,61 liradan 3,68 li
raya yükseldi. 
İkinciliği tere 
alırken, bu ürünün 
üretici fiyatı geçen 
sene 2015'e göre 
yüzde 40,4 artarak 
1,61 liradan 2,26 li-

raya ulaştı.
Üçüncü sırada yer 
alan kaplıcanın (yem 
bitkisi) fiyatı ise 
yüzde 39 artarak 70 
kuruştan 97 kuruşa 
ulaştı.
En fazla fiyat 
düşüşü nanede 
Bu dönemler 
itibarıyla bitkisel 

üretimde fiyat 
düşüşünün en 
çok görüldüğü ürün 
ise nane oldu. 
Nanenin üretici 
fiyatı bir yılda yüzde 
59 gerileyerek 3,91 
liradan 1,61 liraya 
düştü. Naneyi 
yüzde 43,5’1 i k fiyat 
düşüşüyle patates 

takip etti. Patatesin 
üretim fiyatı 1,13 
liradan 64 kuruşa 
geriledi. Fiyatı en 
fazla düşen ürünler 
arasında üçüncü 
sırada fındık yer 
aldı. Bu ürünün 
fiyatı yüzde 29,9 
azalarak 
10,54 liraya indi.

Gemlik Karfez
OEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

KHİKİIEIIGİİİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 5724 
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 
istiklal Cad? Bora Sok. No:5/A GEMLİK 
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İrfan Ünlü 0535 285 42 69
Merkez: Çarşı Meydanı - UMURBEY 

Şube: Dr. Ziya Kaya Mah. Hürriyet Cd. 
Sarışen Sok. Gemlik Tapu Müdürlüğü yanı 

. GEMLİK Â
irfanunluemlak sahihinden rnm

Gemlik Bursa otobanı açıldı
Güne Bakış

1 Kadri GÜLER
IJ kadri_guler@hotmail.com

Siyasette ayar çekmek..
Son günlerde, Türkiye’ye batı ülkelerin 

den olumsuz tavırların sergilendiğini görüyo 
ruz.

Ne oluyor böyle diye sormamız gerekir.
İktidar partisine mensup bakanlar, halk 

oylaması için Almanya ve Hollanda da yapa 
caklan kapalı salon toplantılarına izinler veril 
mediği gibi, son olarak Hollanda da bir Türk 
Bakan ülkeden resmen kovuldu. Dışişleri 
bakanının uçağına iniş izni verilmedi, Bakan 
Fatma Betül Sayan Kaya konsolosluğa 
sokulmadı, yurt dışı edildi. Devamı 4’de

BALIK

CUMHUR BALIK EVİ 05324074324

Başbakan Binali Yıldı 
nm, Gebze-Orhanga 
zi İzmir otoyolunun 
25 kilometrelik 
Gemlik-Bursa etabını 
hizmete açtı. Yeni 
açılan otobanla 
İstanbul'dan Bursa'ya 
kesintisiz ulaşım 
sağlanmış oldu. 
Başbakan Yıldırım, 
"Bu eserler batıdaki 
lerin ayarını bozuyor. 
Ayarları daha da 
bozulacak. Güneş 
doğudan doğuyor. 
Batıdan hayır gel 
mez" dedi.
433 kilometrelik İs
tanbul Bursa otoyo 
lunun Gemlik ile 
Bursa arasındaki 25 
kilometrelik kısmının 
açılışını yapan . 
Başbakan Binali

Yıldırım, "Çarşamba 
günü aynı otoyolun 
26 kilometrelik 
Kemalpaşa-İzmir 
kısmını açmıştık. 
Daha önce Osman 
gazi köprüsü ile 
Gemlik arasını 
açmıştık. İstanbul 
Bursa İzmir oto yolu
nun bu açılışla bir-

likte 100 kilometrelik 
kısmını tamamlamış 
oluyoruz. Üçte biri 
bitti. En önemlisi 
köprü. Dünyanın en 
uzun üçüncü köprü 
sünü ülkemize 
kazandırdık. Bugün 
açtığımız 25 kilomet 
re var ya, bu yolun 
tamamına bedel.

Arazisi en zor, 
tünelleri ile viyadük
leri ile birlikte çok 
güzel bir yol oldu. 
Maliyet 2 milyar 250 
milyon. Bir servet. 
Helal hoş olsun. 
Gemlik, Orhangazi, 
İznik, Bursa'ya, 
Türkiye'ye helal 
olsun" dedi.

s

GÜNLÜK TAZE BALIK ÇEŞİTLERİ J

benizden ydkitı tkzzet&ız...
I ' GÜKİ. ÜK :

i* t .

1 Cumhur GÖRÜCÜ BALIK

CUMHUR BALIK
** ÇİĞ VE PİŞMİŞ -*K

F?

îumhurGORUCU dhlia w

05324074324 ÇORBASI ft-
® HAMSİ tSALATAt SU+EKMEK10*cumhurbalık

Demirsubâşı Mah.Fırın Sok.No: 1/1A GEMLİK

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Balıkpazarı’nda yaptığı konuşmada referandumda HAYIR oyu kullanılmasını istedi

M Mitt 'Mİ İnil IİMII İM iıhııf

Cumhuriyet Halk 
Partisi Artvin Mil
letvekili Uğur Bay 
raktutan, 16 Nisan 
günü yapılacak olan 
Anayasa Değişikliği 
halk oylaması için 
CHP ilçe merkezin 
de ve Bahkpazarı 
Kahvehaneleri önün 
de yaptığı konuşma 
da, Anayasa deği 
şikliğinin tek bir 
adamın ülkeye dikta 
törlüğünû geffrece 
ğini söyledi. 
Cumartesi günü 
saat 15.30 da 
Orhangazi’de CHP 
Yalova milletvekili 
Muharrem İnce’nin 
mitingine katılan 
Uğur Bayraktutan, 
buradan ilçe 
başkanlığına geldi. 
Bayraktutan burada 
yaptığı konuşmada, 
kendisinin parti 
disiplin kurulu 
üyeliği ve Anayasa 
Komisyonu üyesi 
olduğunu ve 3 
dönemdir milletve 
killiği yaptığını 
hatırlatarak, "16 
Nisan günü yapıla 
cak referandumda 
herkesin iradesiyle 
değişikliğe Evet 
veya Hayır diyecek
tir. Bu gidişata dur 
diyemezsek par- 
lementer demok 
rasimizi tarihe 
gömeceğiz. Bunu 
kabul etmiyorum. 
Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk 1923 de 
egemenliği saray
dan almış millete 
vermiştir. Türkiye 
Büyük Millet Mecli 
sinin arkasında 
"Egemenlik Kayıtsız 
Şartsız milletindir” 
yazıyor. Bizi er, par
lamentoda sizlerin

milletvekilleriyiz.
15 yıldır bizi yöne 
ten bir iktidar var. 
Anayasa değişikliği 
ile halkın parlamen
toya verilen yetkiyi 
alalım bir tek kişiye 
verelim deniyor. 
Ben çiftçi bir aile 
nin çocuğuyum, 
3 dönemdir Artvin 
milletvekilliği 
yapılıyorum. Mil
letvekilinin okulu 
yok. Bir çiftçi baba 
nın çocuğuyum. Bu 
parlamento beni 
aldı milletvekili 
yaptı. Milletvekilli 
ğini öğrendim.” 
dedi.
Uğur Bayraktutan, 
burada Artvin 
kökenli Gemlikliler 
tarafından sevgiyle 
karşılandı.
Bahkpazarı halkına 
seslenen Bayraktu
tan, “Parlementoda 
bizim ortak 
paydamız Türkiye 
cumhuriyetidir.
Onun ne bölünme 
sini, ne bekasını 
tartışırız, ne de 
geleceğiyle ilgili 
tehlikelerde Türkiye 
ne olur diye 
kaygıları tartışırız. 
Türkiye Cumhuriye 
tinin olduğu yerde 
önce Türkiye diye 
ceğiz, önce parti

demeyeceğiz. Önce 
ülkem diyeceğiz. Bu 
getirilen düzenleme 
ile parlementonun 
yetkilerini alıyoruz 
bir kişiye veriyo 
ruz.” dedi.
Bunun 1945’li 
yıllarda Almanya’da 
yapıldığına dikkat 
çeken CHP millet 
vekili, Hitler’in mil 
yonlarca insanın 
ölümüne neden 
olduğunu, dünyayı 
felakete sürükle 
diğine dikkat çekti. 
Anayasa değişikli 
ğinin hakimlerin 
bağımsızlığının 
sona ereceğini, 
HYK’nun 4 hakimi 
nin atama yetkisi 
nin Cumhurbaşka 
nına verileceğini, 2 
tanesini ise Adalet 
Bakanı ve Müste 
şan olduğunu be

lirterek, “Bu du
rumda parlemento 
da çoğunluk kendi 
partisinde olduğun 
da bütün hakim ve 
savcıları kontrol 
edebilecek ve 
siyasallaştıracaktır. 
Bir ülkede et kokar 
sa tuz vardır. Tuz 
kokarsa ne var? 
Hakim partili ola
maz, hakim evren 
sel hukuk kuralla 
rina bağlıdır ve 
onun gereğini 
yapmalıdır. Bu 
düzenleme geçerse, 
avukat tutmanıza 
gerek yok. İktidar 
partisinin ilçe başka 
nına gidin, deyin ki 
benim haklarımı 
savunun deyin, 
hakime de bir pusu 
la yazsın, gereğini 
yapsın. Kendini 
yargılayacak bir

Anayasa Mahkeme 
sinin 12 üyesini bir
den ataması dünya 
nın hiçbir demokra
sisinde böyle bir 
olay yok. ABD de 
başkanlık sistemi 
var diyorlar. Ama 
öyle değil. ABD de 
en güçsüz olan baş 
kandır. Göründüğü 
gibi değil. Başkan 
bir büyük elçiyi 
atayamıyor kongre 
onay vermeden. Biz 
de ne olacak, bütün 
bakanları Cumhur 
başkanı atayacak. 
Bütün hakimleri, 
valileri atayacak. 
Cumhurbaşkanının 
yakasında parti 
rozeti olsun diyor
lar. Olmasın. Cum 
hurbaşkanı bütün 
ülkenin cumhur 
başkanı, bir partinin 
cumhurbaşkanı 

değil. Bu gerçekle 
şirse partili bir cum 
hurbaşkanı ülkeyi 
ortadan bölecek bir 
yapıyı getirecektir. 
Çok tehlikeli bir 
oyun. Bu herhangi 
bir partinin alan 
seçimi değil. 18 
yaşındaki çocuklara 
seçme, seçilme 
ha kkı vererek 
demokrasiyi getiri 
yoruz diye değil. 18 
yaşındaki çocuklar
dan milletvekili olur 
diyorlar ya Gem
lik’te bir ailenin 18 
yaşındaki çocuğu 
nun milletvekili 
olması, zeytin 
yapraklarının dö 
külme ihtimaliyle 
aynıdır. Yok öyle 
birşey. Bu sistemde 
kimin milletvekili 
olacağını bellidir. 
Sayın Gemlikliler 
parlamentonun 
bütün yetkilerini 
bir tek kişiye de
vretmek doğru 
mudur? Getirilmek 
istenen sistemin 
ne olduğunu, 
bugün iktidar par
tisi istediği kanunu 
çıkarıyor, iste diği 
kararnameyi 
çıkarıyor, isteyip 
te yapamadıkları 
bir şey yok.” 
dedi.
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Gemlik ficik Cezaevinden kaçan iti Kaladar yakalandı
Gemlik'teki açık 
cezaevinden firar 
eden ve çaldıkları 
kamyonetle mem
leketleri Gaziantep'e 
gitmeye çalışan iki 
kardeş, Konya'da 
polis ekiplerinin 
kovalamacası so
nunda yakalandı 
Konya II Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
Bursa'dan çalınan 
16 F 5714 plakalı

kamyonetin, merkez 
Selçuklu ilçesinde 
seyir halinde oldu 
ğu ihbarı üzerine 
harekete geçti. 
Bir polis ekibinin 
gördüğü kamyo 
nettekiler, "dur" 
ihtarına uymayarak 
kaçtı. Kısa süren 
kovalamaca sonra 
sında kamyonet Se
fahattin Eyyubi Ma- 
hallesi'ndeki boş

arazide terk edilmiş 
halde bulundu. Böl
geyi güvenlik çem
berine alan polis, 
Orhan A. (47) ile 
kardeşi İbrahim A'yı 
(33), yakınlardaki 
bir ağaçlık bölgede 
gizlenirken yakala 
dı.lncelemeler so
nunda iki kardeşin, 
farklı suçlardan tu
tuklu bulundukları 
Gemlik Açık Ceza

evi'nden firar ettik
leri, çaldıkları kam 
yonetle, memleket
leri Gaziantep'e git
mek için yola 
çıktıkları öğrenildi. 
Asayiş Şube 
Müdürlüğüne götü 
rülen şüphelilerin 
ilk ifadelerinde, 
Gaziantep'e ailele 
rini görmeye gittik
lerini söyledikleri 
bildirildi.

lınltM'IhimI'nanisl lnralolda hittl Parkta bıçaklı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde ilçe Em
niyet Müdürlüğü'ne 
bağlı ekipler bir 
evde bonzai kul
lanan 4 kişiyi 
yakaladı. 
Buzdolabına zu- 
lanan 100 gram 
bonzai bulan polis 
zanlıları gözaltına 
aldı.
Yapılan bir ihbarı 
değerlendiren İn
egöl İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Kaçak 
cılık ve Organize 
Şubesi ekipleri, Os
maniye Mahallesin
deki bir evde genç 
lerin bonzai içtiğini 
tesbit etti.

Bursa'da 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Bursa'da Yunuslar 
suçlulara göz 
açtırmıyor. 
Motosikletli Polis 
Timleri tarafından 
şüphelenilerek 
durdurulan araç 
tan bir kilogram 
uyuşturucu çıktı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa'nın 
merkez Osman 
gazi ilçesine 
bağlı Çırpan Ma
hallesinde Bursa 
Emniyet Müdür 
lüğü Asayiş Şube 
Müdürlüğüne 
bağlı motosikletli 
Yunus ekipleri 
şüphelendikleri 
aracı durdurdu. 
Durdurulan 
araçta bulunan 
H.K(25), I.F(36) 
ve H.Y.(34)'nin üze 
rini arayan ekipler

Savcılıktan alınan 
izin ile bu eve yapı 
fan baskı nta uyuş 
turucu kullanan 
O.O., M.Ö., Ö.M ve 
V.E. suçüstü yaka 
fandı. Evde yapılan 
aramada 

şüphelilerde bir 
adet ruhsatsız 
tabanca ve 2 
bin 200 lira para 
olduğunu tespit 
etti. Ekipler 
tarafından araçta 
yapılan aramada 
ise bir kilogram 
paketlenmiş 
uyuşturucu madde 

buzdolabına saklan 
mış 100 gram bon
zai ele geçirildi. 
Gözaltına alınan 4 
kişi arasında bulu
nan O.O.'nun bir 
süre önce açık 
cezaevinden kaçtığı 

ele geçirildi. 
Şüphelilerin 
uyuşturucu ticareti 
yapmak için bir 
arada oldukları tah
min ediliyor. Ekipler 
şahısları gözaltına 
alarak, ele geçirilen 
uyuşturucuyu ve 
diğer materyalleri 
incelenmek üzere

ÖğreniTdı.Sorgulam 
alan tamamlanan 
zanlılar "uyuştucu 
kullanmak" ve 
"uyuştucu ticareti 
yapmak" suçların 
dan adilyeye 
çıkartıldı.

Uyuşturucu ile 
Mücadele Şube 
Müdürlüğüne 
teslim etti.
Şüphelilerin 
emniyetteki 
işlemlerinin 
tamamlanmasının 
ardından adliyeye 
sevk edilmeleri 
bekleniyor.

dehşet!

Bursa'da kız 
arkadaşıyla parkta 
oturan genç, yan 
bakma meselesi 
yüzünden tartıştığı 
kişiyi bıçaklayarak 
ağır yaraladı. 
Olay, merkez Os- 
mangazi ilçesi 
Zafer köprüsü 
yanında bulunan 
parkta meydana 
geldi. Edinilen bil
giye göre, I.U (18), 
parkta sevgilisi ile 
otururken Abdu 
Alhalik (23) ile yan 
bakma meselesi 
yüzünden tartış 
maya başladı. 
Tartışmanın büyü 
mesi üzerine I.U. 
yanında taşıdığı 
bıçağını çıkartarak 
Suriye uyruklu

KflŞ€D€ B€KL€M€K VOK 
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

Abdu Alhalik'i 
bıçakladı. Kavga 
çevredeki vatan 
daşların müdaha 
leşi ile son bulur 
ken, Suriye uyruk 
lu vatandaş ağır 
yaralandı. Olay 
yerine çağrılan 112 
sağlık ekiplerince 
ilk müdahalesi 
yapılan yaralı genç 
hastaneye kaldı 
rıldı. Zanlı İ.U. polis 
ekipleri tarafından 
olayda kullandığı 
suç aleti ile birlikte 
göz altına aldı. 
Suriye uyruklu 
şahsın durumunun 
ağır olduğu 
öğrenildi. Kavga 
nın ise yan bakma 
meselesi yüzünden 
çıktığı belirtildi.
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Güne Bakış
Bursa Büyükşehir Belediyesi Yerleşke önündeki Barınakta zemin incelemesi başlattı

BahkcıBarmajııaYatliıııanıgirisinıl
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Siyasette ayar çekmek...
Türk maslahatgüzarı ve danışmanları 5 

kişilik ekip gözaltına alındı.
Bu tam bir siyasi skandaldir.
Avrupa’daki demokratik ülkelerin Türkiye 

ye karşı tavırlarında belirgin bir tepki var.
Bence bunu iyi irdelemek gerekir.
Hollanda da Çarşamba günü yapılacak 

seçimlerle ilgili olarak böyle bir tavır alınması 
bence çok hafif değerlendirme.

Dünyada milliyetçi akımlar giderek güç 
lenirken, sanki Türkiye de farklı mı oluyor.

Ancak şunu söylemek gerekir, Türkiye 
Cumhuriyeti kurulduğundan beri diplomat 
larımız ve bakanlarımız böyle kötü muame
leyle belki ilk kez karşılaşıyor.

Bunun nedenlerini iyi araştırmak gere 
kiyor.

İktidar ve Cumhurbaşkanı, batının Türkiye 
ye karşı tavrını Türkiye’nin yaptığı köprülere, 
hava alanları bağlıyor. Güçlü Türkiye’den 
korktukları için böyle davranışların içine 
girdiklerini söylüyorlar.

Almanya’yı ve Hollanda’yı uygulamalardan 
dolayı faşizmle suçluyorlar.

Türkiye’nin AB ülkeleri arasında gerilim 
artıyor.

Türkiye’de yapılacak olan halk oylaması 
için Almanya ve Hollanda yerel yönetimleri, 
kendi ülkelerini, Türkiye’nin iç sorunları için 
propaganda alanı yapmayı istemiyor.

Son zamanlarda, Türk siyasetçilerinin ve 
cumhurbaşkanının ölçüsüz konuşmaları, 
diplomatik dilin çok üstünde afra ve tafraları, 
meydan okumaları, Türkiye ye karşı yeni bir 
cepheleşmenin doğmasına neden oluyor.

Bunun en somut örneğini dün yine 
gördük...

Bakın, bırakın 15 yıllık AKP iktidarını son 
yıllarda bilhassa Büyük Ortadoğu Projesinin 
esbaşkanlığını kabul etmemizden sonra 
yaşananlarla görüyoruz ki, çevremizde bir 
tane dostumuz kalmadı.

Doğuda Iranla papazız, kuzeyde Rusya ile 
Rus uçağının düşürülmesinden sonra ?><»""* 
bozuldu, şimdi düzeltmek için dönüp duru 
yoruz.

Güney komşumuz Irak ile aramız nahoş.
Suriye ile yaşananlar ortada.
Suriye ye giren askerimiz sınır güvenliği 

mizi sağlarken, ilerlemesi ABD ve Rusya 
tarafından kesildi.

Şimdi bir de AB ülkeleri ile sorunlar yaşa 
maya başladık.

Dış siyasetin afra ve tafra ile yürümediğini 
görüyoruz ama ders çıkaramıyoruz.

Almanya ve Hollanda’nın tavırları iyi değil 
de, ülkemizde MHP muhaliflerine uygulanan, 
sivil vatandaşların demokratik haklarını 
ararken karşılaştıkları baskılar nedir?

Bir de bunu düşünmek gerekir.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın 
dan Gemlik Sunği 
pek Asım Kocabıyık 
Meslek Yüksek 
Okulları ve Hukuk 
Fakültesi girişi 
yanında bulunan 
Balıkçı Barınağı’n 
da Yat Limanı 
yapılması için 
girişim başlattı. 
Cumartesi günü, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Sahiller 
Daire Başkanlığı 
tarafından yürütü 
len proje kapsa 
mında, 1984 yılında 
Bakanlar Kurulu 
kararıyla işletilmesi 
Gemlik Belediyesi 
ne tahsis edilen 
Balıkçı Barınağı’n 
da Yat Limanı yap
mak için girişim 
başlattığı görüldü. 
Balıkçı Barınağına 
gelen teknik ele
manlar, liman için 
de zemin araştır 
ması için sondaj 
yaptılar. Bu konuda, 
Gemlik Belediye 
Başkanlığı ile 
Büyükşehir Beledi 
yesi arasında bir 
protokol ile devir 
yapılmadığı öğreni 
lirken, konu Gemlik 
Belediye Meclisi’n 
de de ele alınmadığı 
belirtildi.

BALIKÇILAR 
TEPKİLİ

Gemlik Dersindiler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayhan Işık, yaptıkları değerlendirme toplantısında 
Anayasa değişikliğinin tek adam rejimini getireceğini, sorunlarına çözüm olmayacağını söyledi.

Gemlikli Der- 
simlilerin 16 Nisan 
günü yapılacak olan 
Anayasa Değişikliği 
Halk oylamasında 
Hayır diyecekleri 
açıklandı.
Gemlik Dersimliler 
Kültür ve Dayanış 
ma Derneği Başkanı 
Ayhan Işık, yönetim 
kurulu üyeleri Şah 
İskender Güler ve 
Zeki Koçum, önceki 
gün gazetemizi 
ziyaret ettiler.
Gazetemiz Sorumlu 
Müdürü Kadri Güler 
ile görüşen dernek 
yöneticileri, dernek 
üyeleri olarak 
yaptıkları değerlen

S.S. Gemlik Merkez 
Su Ürünleri Koope 
ratifi Başkanı Zeki 
Hazer gazetemize 
yojjûyi açıriı'diııaua, 
Büyükşehir Beledi 
ye Başkanlığının 
balıkçılara ait barı 
nağı yat limanına 
dönüştürmek için 
çalışmalar başlat 
tığına dikkat çeke 
rek, “Büyükşehir 
den gönderilen bir 
grup, liman içinde 
sondaj çalışmaları 

dirme toplantısında 
16 Nisan günü yapıla 
cak olan referan
dumda, ülkeyi tek 
adam tarafından 
yönetilmesine, 
parlamentonun 
işlevsiz hale getiril 
meşine, yargının 
tek kişiye bağ

başlattılar. Biz balık 
çılar olarak buna 
karşıyız. Gemlik 
Balıkçılarına hizmet 
vermesi'gereken 
Balıkçı Barınağı’na 
bu güne kadar bir 
tek çivi bile çakıl 
mazken, önce barı 
nak içine kaçak 
Deniz Uçağı çekek 
yeri yapıldı. Bunun 
la mücadele ettik. 
Bu limanın bize 
verileceği sözü de 
tutulmadı. Kayıkha

■anmasına karşı 
olduklarını belirttiler. 
Dernek Başkanı 
Ayhan Işık şunları 
söyledi:
“Anayasa değişikliği 
bizim sorunlarımıza 
çözüm getirmeye
cektir. Farklılıklarımı 
zı gidermeyecektir. 

ne Barınağında 
şimdi de kanun dışı 
bir işlem başlatılı 
yor. Balıkçı Barına 
ğı bir kaç zengin 
için yat limanına 
dönüştürülmek 
isteniyor. Bu konu 
yu Bakan Faruk 
Çelik ile görüştük, 
bir sonuç alamadık. 
Durumu Başbaka 
na ileteceğiz. 
Ayrıca, üst koope 
ratife durumu 
bildirdim. Türkiye 
genelindeki 380 
kooperatif olarak 
ortak tavır alarak 
haklarımızı koruya 
cağız. Gemlik 
Balıkçı Barınağı, 
Türkiye de sayısı 
az olan ‘Balık 
Çıkış Noktası’dır. 
Balıkçılara birşey 
yapmayanlar 
şimdi zenginlerin 
yatlarına liman 
yapmanın 
peşindeler. ” dedi

Daha da artmasına 
neden olacaktır. 
Bu sistem 
Cumhurbaşkanlığı 
makamının taraf 
sizliğinin yitirilme
sine ve partili bir 
cumhurbaş kanlığı 
nın o partiden yana 
taraf olmasına 
neden olacaktır. 
Cumhurbaşkanının 
çıkaracağı kanun 
hükmündeki 
kararnamelerle 
ülkeyi yönetme 
sinin önü açıla 
çaktır. Bunun 
için Gemlikli 
Dersimliler olarak 
referandumda HAYIR 
diyeceğiz.’*
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Türk zeytinyağı Japon solralarmm has tacı
Zeytinyağı üreti
minde dünya ikinci 
ligini hedefleyen 
Türkiye, zeytinya 
ğını katma değere 
dönüştürmek için 
tanıtım atağını 
kesintisiz 
sürdürüyor.
Zeytin ve Zeytinyağı 
Tanıtım Komitesi 
(ZZTK) Türk zeytin 
ve zeytinyağını 
tanıtmak ve ihracat 
pazarlarını genişlet 
mek amacıyla 
yürüttüğü tanıtım 
çalışmalarına Japon 
ya'yı da ekledi.
7-10 Mart 2017 tarih
leri arasında Chiba/ 
Japonya'da 42.'si 
düzenlenen ve 
Türkiye Milli Katılım 
organizasyonu EİB 
tarafından gerçek 
leştirilen Foodex 
Japan 2017 Fuan'n

da, stant açarak 
Türk zeytin ve 
zeytinyağını tanıtan 
Zeytin ve Zeytinyağı 
Tanıtım Komitesi, 
ziyaretçilere Türk 
zeytinyağı tadımı 
yaptırdı.
2017 yılının geride 
kalan diliminde 
Rusya ve Birleşik 
Arap Emirlikleri'n- 

deki gıda fuarlarında 
Türk zeytin ve zey 
tinyağının tanıtımını 
gerçekleştirdiklerini 
belirten Zeytin ve 
Zeytinyağı Tanıtım 
Komitesi Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Mehmet Kadri Gün 
deş, Uzakdoğu'da 
zeytinyağı tüketi
minin hızla arttığını 

büyüyen pastadan 
Türk zeytinyağı sek
törünün daha büyük 
dilim alması için 
çaba gösterdiklerini 
kaydetti.
Türkiye'nin 2015/16 
sezonunda 
Japonya'ya 3 milyon 
825 bin dolarlık 
zeytinyağı ihraç 
ettiğini ifade eden

Gündeş, "Japonya 
130 milyon nüfuslu, 
gıda ihtiyacının 
büyük bölümünü, 
zeytin ve zeytinyağı 
ihtiyacının ise 
tamamını ithalatla 
karşılayan bir ülke. 
Japonya yıllık 60 
milyon dolarlık 
zeytinyağı ithal eden 
bir ülke. Japonya'ya 
ihracatımız, 2015/16 
sezonundazeytinyağ 
ı rekoltemizin azlığı 
nedeniyle bir önceki 
döneme göre geri 
leşe de, önümüzdeki 
dönemde Türki 
ye'deki zeytinyağı 
rekoltesi artışıyla 
birlikte ihracatımızın 
katlanarak artabile 
ceği, çok yüksek 
potansiyele sahip 
bir ülke konumun 
da" diye konuştu. 
ZZTK Başkanı

Gündeş, Türk gıda 
ürünlerinin Japonya 
ve Güney Kore 
pazarlarında 
tanıtılması amacıyla 
2016 yılında Ege 
İhracatçı Birlikleri 
tarafından hayata 
geçirilen Turquality 
Projesi ile Türki 
ye'nin Uzakdoğu'ya 
zeytinyağı ihracatı 
nın önemli artış 
göstermesini bek
lediklerini sözlerine 
ekledi.
Foodex Japan 2017 
Fuan'nda ZZTK 
standını Tokyo 
Büyükelçisi Ahmet 
Bülent Meriç, 
Ekonomi Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı 
Tarık Sönmez ve 
Tokyo Ticaret 
Müşaviri Süleyman 
Mete Özbalaban 
ziyaret etti.

Üniversitelere 
öğrenci yerleştir 
mek amacıyla 
düzenlenen sınavın 
birinci aşaması olan 
Yükseköğretime 
Geçiş Sınavı (YGS) 
dün yapıldı. 
Bu yıl 2 milyon 265 
bin 902 adayın 
başvurduğu YGS, 7 
bin 646 binada 350 
bin sınav görevlisi 
ile yapıldı 
Erken saatlerden 
itibaren sınava 
girecekleri binalara 
gelen adaylar, 
kimlik kontrolü 
yapılarak ve güven
lik kontrolünden 
geçirilerek sınav 
salonlarına alındı. 
Sınav binalarının 
kapıları saat 
09.45'te kapatılarak, 
bu saatten sonra 
gelenler alınmadı. 
Sınavda, Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından 
belirlenen ortak 
müfredata dayalı 
Türkçe testi, sosyal 
bilimler testi, temel 
matematik testi ve 
fen bilimleri testi 
yer alıyor. YGS'de 
Türkçe'den 40,

tarihten 15, 
coğrafyadan 12, 
felsefeden ö, dm 
kültürü ve ahlak bil
gisi veya ilave 
felsefe sorularından 
5, temel matematik
ten 40, fizikten 14, 
kimyadan 13, bi 
yolojiden ise 13 
soru yöneltiliyor. 
Sınavda adaylara 
160 soru için 160 
dakika süre verildi.

BURSA DA YGS 
TARTIŞMASI

Bursa'da da 
Yükseköğretime 
Geçiş Sınavı (YGS) 

heyecanı yaşandı. 
Oğlu sınava bir 
dakika geç kaldığı 
için içeri alınmayan 
anne, polis ve sınav 
görevlileri ile 
tartıştı. Bursa'da 
YGS'ye girmek için 
okula geç kalan 
öğrenciler sınava 
alınmadı. Bir dakika 
yüzünden bir yılları 
heba olan öğrenci 
lerin yakınları ise 
görevlilere tepki 
gösterdi, 
öğrenciler, bir yıl 
boyunca çalışıp 
hazırlandıkları 
sınava geç kalma
mak için sabah 

eken saatlerde 
yollara düştü.

' imtihana geç 
kalan öğrenciler 
ise kapıdan geri 
çevrildi. Bir dakika 
geç kaldıkları için 
geri çevrilen bazı 
öğrenciler göz 
yaşlarına hakim 
olamazken, okul 
önünde bekleyen 
öğrenci yakınları 
da görevlilere 
tepki gösterdi. Bir 
dakika hk gecikme 
yüzünden bir 
senelerinin heba 
olduğunu söyleyen 
öğrenciler 
isyan etti.

Asgari lise mezunu 
Forklift ehliyetine sahip 

SEÇ-G ve kalite bilincine sahip 
En az 2 yıl forklift 

kullanma tecrübesine sahip 
FORKLIFT OPERATÖRLERİ 

ALINACAKTIR. 
Başvurular şahsen şiı'Ket 

adresine yapılacaktır. 
ADANIR LOJİSTİK A.Ş. 

Limanyolu girişi Gemlik 
Bilgi için: 0530 789 2öh 

Ali Çalışır

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 GEMLİK
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6EMÜK BUSKnBBt 1İDEB
Gemlik Basketbol 
İstanbul 
deplasmanında 
UPS ‘i 82-73 
yenmeyi başardı. 
İstanbul Kadıköy 
Cafer Ağa spor 
salonunda UPS ile 
GEMLİK BASKET
BOL arasında saat 
13:oo'da kalabalık 
taraftar önünde 
başlayan tempolu 
maçın ilk periyotu 
UPS 1 sayı fark ile 
17-16 önde 
tamamladı.
2.çeyrekte Gemlik 
Basketbol iyi mü
cadele etse de 
devre arasına 
36-34 yenik girdi. 
Maçın 3 çeyreğinde 
Gemlik basket
bolün etkili oyu
nuna İstanbul ekibi 
cevap verse de 
periyotu 22-25 
yenik kapattı.
Son çeyreğe 1 sayı 
farkla giren Gemlik 
ekibi UPS'e karşı 
daha daha etkili 
savunma yaparak

maçı 9 sayı 
fark ile 82-73 
kazanmasını bildi. 
Gemlik Basketbol 
aldığı galibiyet ile 
puanını 9 çıkararak 
averaj ile lider 
olarak UPS 2.sırada 
yer aldı Gemlik 
Basketbol ’da 
Gökhan Şenol 19 
sayı, Levent Altan 
14 sayı ve Ersin 
Taşkın 14 sayı ile 
oynarken UPS’ de 
Efe Erk 18 sayı,

Cevahir Sönmez 
12 Sayı ile oynadı. 
Gemlik Basket 
bol 18 Mart 
Cumartesi 
günü Kayseri 
deplasmanında 
Uğur spor ile 
karşılaşacak 
1 periyot 17:16 
2 periyot 36:34 
(19:18) 
3 periyot 58:59 
(22:25) 
4 periyot 73:82 
(15:23)

Atatürk İlkokulu 2. 
Sınıf öğrencileri 
Gemlik İlçe 
Kütüphanesine 
velileri eşliğinde 
ziyarete gittiler. 
Kütüphane 
görevlileri 
öğrencilere öğretici 
ve teşvik edici 
bilgilendirmede 
bulundular.
Ders yaparken 

Gemlik K ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

0

sessiz ortamın 
faydası ve 
araştırmalarını 
çeşitli kaynaklar
dan derleyerek 
yapmalarının 
önemi öğrencilere 
anlatıldı.
Kütüphanedeki 
havayı keşfeden 
minikler ve anneleri 
kütüphaneye üye 
kayıtlarını 

yaptırdılar. 
Çocukların kitap 
okuma sevgi 
lerinin ilerletilmesi 
ve okumaya 
devam etmelerini 
sağlamak için 
"okuma etkinlik
leri” anneler 
eşliğinde Atatürk 
ilkokulu çatısı 
altında devam 
ettirilecek.

TAZİYE
Gemlik’te yapmış olduğum görev süresince 

tanımış olduğum çok değerli

İnan TAMER
Beyefendinin vefat ettiğini büyük bir 
üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. 

Merhumu Gemlik için de büyük bir kayıp olarak 
görüyorum. Kendisine Yüce Allah’tan rahmet, 

ailesine ve tüm sevdiklerine başsağlığı diliyorum.

Ali Kemal KURT
Niğde İl Emniyet Müdürü
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GEMLİKSPOR TAMAM DEDİ

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gelecek sezon 
mücadelesini 
birinci kümede 
sürdürecek olan 
Gemlikspor, zirve 
mücadelesi veren 
Keleş Gençlikspor’a 
3-1 yenildi.
Süper Amatör 
Küme A grubunda 
düşmesi kesinleşen 
Gemlikspor ile play 
off için zirve mü
cadelesi veren 
Keleş Gençlikspor 
karşılaşmasında 
son gülen yeşil 
beyazhlar oldu. 
Maça Gemlikspor 
prestij için başlar 
ken, Keleş Gençlik
spor ise puan 
amacıyla çıktı. 
Karşılaşmanın 
henüz 5. İnci 
dakikasında kırmızı 
beyazhlar sürpriz 
golle öne geçti. Bu 
dakikada Keleş 
Gençlikspor kale
sine gelen topa son 
dokunan Ömral 
kafa golüyle Gem- 
likspor’u 1-0 öne 
geçiren golü 
kaydetti.
Kalesinde gördüğü 
şok golle geriye 
düşen yeşil 
beyazhlar beraber
lik için Gemlikspor 
kalesine daha çok 
gelmeye başladı. 
10. Dakikada 
Yakup’un yakın 
mesafeden sert 
şutunda Arif topu 
kornere çelerek 
gole izin vermedi. 
Keleş Gençlikspor 
forvetleri 
yakaladıkları gollük 
pozisyonlara son 
vuruşlarda başarılı 
olamayınca ilk 
yarıyı Gemlikspor 1- 
0 önde kapadı. 
İkinci yarıya be
raberlik amacıyla

atak başlayan yeşil 
beyazhlar 47. 
dakikada hakemin 
Gemlikspor kalecisi 
Adem’e yapılan 
koldan çekmeye 
düdük çalmayınca 
llyas’ın ayağından 
skoru 1-1’e getire 
rek galibiyet için 
moral buldu.
Rahat geldikleri 
ceza sahası ön
lerinde yapılan 
kötü şutlar gali 
biyet sayısını ge
tirmezken Gemlik

spor’da oyunda 
düşme yaşan 
maya başladı. 
Kaçan gollerin 
ardından 73. 
dakikada Bahadır’ın 
soldan kestiği topu 
sağ direk önünde 
plase vuruşla 
ağlara gönderen 
Samet Çekin 
takımını 2-1 
üstünlüğe taşıdı. 
76. dakikada 
Gemlikspor kalesi 
önünde yaşanan 
karambolda önce

Bahadır’ın dönen 
topa Samet Çekin’in 
kaleye giden 
şutlarında kaleci 
Adem gole izin 
vermedi.
Mağlubiyetten 2-1 
öne geçen ve 
oyunda üstünlük 
kuran Keleş 
Gençlikspor 81. 
Dakikada Yakup’la 
skoru 3-1 yaparak 
iyice rahatladı. 
Kalan dakikalarda 
başka gol 
olmayınca Keleş

Gençlikspor deplas
manda kazandığı 3 
puanla zirvedeki 
yerini korudu.

SAHA:
Gemlik Suni Çim 
HAKEMLER:
Kenan Yabahoğlu 4, 
Melih Uslu 4, 
Ayça Soyutürk 4, 
GEMLİKSPOR:
Adem 6, 
Muhammed 5, Onur 
5, Emre 5, Doğan 5, 
Emrah 6, Yadigar 5, 
Burhanettin 4, Ra

mazan 5. Ömral 5, 
Mert 4, (İsmet 2)

KELEŞ GENÇLİK
SPOR : Melih 4, Ra* 
mazan 5, Şahin 5, 
Samet Güler 6, 
Taner 5, Yunus 6, 
Samet Çekin 6, 
Sedat 5, Bahadır 6, 
Yakup 6, llyas 6, 
GOLLER:
Dk. 5. Ömral, (Gem
likspor) Dk. 47. 
llyas, Dk. 73. Dk. 
81. Yakup, (Keleş 
Gençlikspor)
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Banfcacılık sisteminde mevduat ve krediler arttı
Bankacılık siste* 
minde 3 Mart 
haftasında mevduat 
ve krediler arttı. 
Bankacılık Düzen* 
leme ve Denetleme 

I Kurumu'nun haftalık 
bülteninde yer alan 
bilgilere göre, mevd* 
uat 1 trilyon 592,4 
milyar TL, krediler 1 
trilyon 825,9 milyar 
TL seviyesine geldi. 
Bir önceki hafta 
mevduat 1 trilyon 
568,7 milyar TL,

krediler 1 trilyon 
801,5 milyar TL se
viyesinde bulu 
nuyordu.
Bankaların katılım 
bankaları dahil 
toplam tüketici 
kredileri 344,3 mil
yar TL'den 345 mil
yar TL'ye, taksitli 
ticari kredileri 225,8 
milyar TL'den 229,1 
milyar TL'ye geldi. 
Aynı dönemde 
bireysel kredi kartı 
kullanımı 81,97 mil

yar TL'den 82,34 
milyar TL'ye, taksitli 
bireysel kredi kartı 
kullanımı 38,98 mil

yar TL'den 38,19 
milyar TL'ye 
gelirken, kurumsal 
kredi kartı kullanımı

19,29 milyar TL'den 
19,65 milyar 
TL'ye geldi.
Kredilerde takipteki 
alacaklar net 13,45 
milyar TL, brüt 60,26 
milyar TL oldu. Bir 
önceki hafta 
takipteki alacaklar 
net 12,82 milyar TL, 
brüt 59,45 milyar TL 
seviyesindeydi. 
YABANCI PARA 
POZİSYONU, 
Bankaların bilanço 
içi yabancı para

pozisyonu 129,98 
milyar TL açık 
şeklinde olurken, bi 
lanço dışı yabancı 
para pozisyonu 
127,33 milyar TL 
oldu. Bir önceki 
hafta bilanço içi 
yabancı para 
pozisyonu 127,75 
milyar TL açık, bi
lanço dışı yabancı 
para pozisyonu 
126,78 milyar TL 
seviyesinde 
bulunuyordu.

Telefon üretimine vergi avantajı
Telefon aksam ve 
parçalan nda uygu
lanan Gümrük 
Vergisi, Ar-Ge 
çalışmaları yapılma 
sı ve Ar-Ge Merkezi 
Belgesi'ne sahip 
olunması halinde 
nihai kullanım 
şartıyla kaldırıldı 
Telefon üreticileri, 
Ar-Ge çalışmaları 
yapmaları ve Ar-Ge

Merkezi Belgesi'ne 
sahip olmaları halin 
de nihai kullanım 
şartıyla telefon 
aksam ve parçaları 
için Gümrük Vergisi 
ödemeyecek. 
Ekonomi Bakanlığı 
tarafından hazırla 
nan İthalat Rejimi 
Kararına Ek Kararda 
Değişiklik Yapılma 
sına İlişkin Karar, 1

Ocak 2017'den 
geçerli olmak üzere 
yürür lüğe girdi. 
Karara göre, Avrupa 
Birliği Ortak Güm
rük Tarifesi'nden 
daha yüksek oranda 
Gümrük Vergisi 
uygulanan eşyanın 
Dahilde İşleme Re
jimi kapsamında 
ithal edilerek, işlem 
görmüş ürün olarak

Avrupa Birliği’ne 
ihraç edilmesi 
halinde, telafi edici 
verginin hesaplan 
masında Avrupa 
Birliği Ortak Güm
rük Tarifesi'ndeki 
Gümrük Vergisi 
oranları uygu
lanacak. Telefon 
üretici firmaların 
üretimlerinde kullan 
dıkları telefon

aksam ve parçala 
rında uygulanan 
Gümrük Vergisi, Ar- 
Ge çalışma lan 
yapılması ve Ar-Ge 
Merkezi Belgesi'ne 
sahip olunması 
halinde nihai kulla 
mm şartıyla kaldırıl 
dı. Ayrıca 
ithalatçıların Güm
rük Vergisi artışı 
öncesinde sipariş 

edip yüklemesini 
yaptırdıkları eşyaya 
uygulanan Gümrük 
Vergisi oranı 
artışından dolayı 
mağdur olmalarının 
önüne geçilmesi ve 
bu süre zarfında 
fazla vergi ödeyen
lere iade imkanının 
sağlanması 
amacıyla mevzuat 
değişikliğine gidildi

Emziren anneye ödenek
Anneye ödenen 
emzirme ödeneği 
her yıl artarak öden
meye devam ediyor. 
1 Ocak 2017 
itibarıyla doğan 
çocuklar için SGK 
tarafından emzirme 
yardımı olarak 133 
TL ödeniyor.

Çocuğu olan veya 
çocuk düşünen 
ebeveynlerin merak 
ettiği konulardan 
birisi, çocuk için 
devletten ne 
kadar yardım 
alınacağı konusu. 
Bu yardımlar 
arasında emzirme 

ödeneği de (süt 
parası) bulunuyor. 
İlk olarak 2008 
yılında başlanan 
süt parası ödeneği 
her sene artarak 
devam ediyor. 
Süt parasını almaya 
hak kazandığınız 
andan itibaren 5 yıl 

içinde bu parayı 
bankalardan 
alabilmeniz 
mümkün.
Emzirme ödeneği, 
doğum yapması 
halinde sigortalı 
kadına veya 
sigortalı olma 
yan karısının 

doğum yapması 
halinde 
sigortalı erke 
ğe veriliyor. 
Emzirme ödeneği 
hizmet akdine 
tabi çalışan (4/a'lı) 
sigortalılar ile 
kendi adına ve 
hesabına (4/b'li) 

çalışan sigortalı 
yararlanabildiği bir 
ödeme türü olup, 
kamu görevlisi 
olan sigortalılar 
için 657 sayılı 
Devlet Memurları 
Kanunu gereğince 
kendi kurumlarınca 
ödeniyor.

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL :43 SAYI: 5725 

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 GEMllK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI 
Recep İvedik 5: 

11:30-13:15-14:00- 
16:20-18:40-19:15- 

21:00...
Logan (tr dublaj): 
11:15-13:30-16:00- 

18:30-21:00,.
Karlar kraliçesi 3 
(tr dublaj): 11:30- 

15:30-17:30...
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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18-19 MART 2017
Kayıtlar 

okulumuzda ve bilokullari.com.tr 
adresinde

Arapzade Mahallesi Olukdere Mevkii No:75 16800 Orhangazi / BURSA 
0 224 435 03 24 - 0 553 846 23 24 www.bilokullari.com.tr

BİL OKULLARI
ORHANGAZİ KAMPUSU 

büı,

bilokullari.com.tr
http://www.bilokullari.com.tr


GemlikKHrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

14 Mart 2017 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

İrfan Ünlü 0535 285 42 69
Merkez: Çarşı Meydanı - UMURBEY 

Şube: Dr. Ziya Kaya Mah. Hürriyet Cd. 
Sarışen Sok. Gemlik Tapu Müdürlüğü yanı

l GEMLİK j
irfanunluemlak.sahibinden.com

Pazarcı esnafı aynı gün iki pazarın açılmasını istemiyor “verilen söz tutuisun”diyor

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

? Güne Bakış

Mehmet Taşpınar’a saygı
Pazar günü akşamı, Umurbey Kültür 

Sanat ve Turizm Derneği Asım Kocabıyık 
Kültür Merkezi’nde 21. konserini verdi.

Konser, Derneğin kuruluşunun 10. yılı ve 
koroyu kuran şef Mehmet Taşpınar’a Saygı 
adını taşıyordu.

Mehmet Taşpınar, 1972 yılında Ankara 
Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü’nden 
mezun olarak, müzik öğretmenliğine başladı. 
Değişik okullarda görev yaptıktan sonra 1979 
yılında Gemlik Lisesine atandı. Devamı 4'de

Gemlik Belediyesi 
tarafından yaptı 
rılan Kapalı Pazar 
Yeri’nde sah 
gününden sonra 
cumartesi günü 
de pazar kurulması 
uygulamasının 
başlaması üzerine 
geçtiğimiz haftada 
pazara esnaf ve 
vatandaşın ilgisi

yetersiz oldu. 
Pazarcı esnafı, 
Böyle giderse 
taksitleri ödeme 
m iz imkansız 
olur.
Bu hafta geçen 
hafta yer alan bir 
çok pazarcı arka 
daşımız tezgah 
açmadı." dedi 
Haberi sayfa 2’de

balik^x, GÜNLÜK TAZE BALIK ÇEŞİTLERİ

CUMHUR BALIK EVİ 053240743 24

ii

i ;L—ÎuMHÜRBALIK s
ÇİĞ VE PİŞMİŞ -.*]

te

Mehmet 
Taşpınar’a 

vefa Konseri

Umurbey Kültür 
ve Sanat ve 
Turizm Derneği 
Korosu, 10 yılında 
düzenlenen 
vefa konseri ile 
beğeni topladı. 
Koro, kuruluşu 
nun 10. yıldönü

münde uzun 
süredir rahatsız 
olan Koronun ku
rucu şefi Mehmet 
Taşpınar’a saygı 
konseriyle 
müzik severlerle 
buluştu.
Haberi sayfa 7’de

benizden yeten tezzetteı...

Cumhur GÖRÜCÜ BALIK y ■ 
0 532 407 43 24 ÇORBASI l t 

cumhurbalık HAMSİ+SALATA+SU+EKMEKlOt |
Demirsubaşı Mah.Fırın Sok.No: 1/1A GEMLİK

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Sırası Geldikçe
İnan TAMER

Bu yazı, yazarımız İnan Tamer’in ölümünden 2 gün önce 
hazırlanarak gazetemize gönderilmişti.
İnan Tamer’in anısına okuyucularımızla paylaşıyoruz.

14 Mart Tıp Bayramı

Her çocuk 
günahsız doğar.
Yaradan onun pırıl 

pırıl, tertemiz 
yüreğini merhamet 
duygusu ile 
donatmıştır.
Doğuştan, hastaya 
sıkıntıya düşmüşe 
acıma duygusu 
iledir ki; ülkemizde 
her çocuğa “Büyü 
yünce ne 
olacaksın?” diye 
sorulduğunda 
genellikle “Doktor 
olacağım” cevabını 

alırsınız.
Çocukluğumda 

komşu büyüklerim 
bana “Büyüyünce 
ne olacaksın?” diye 
sorduklarında Dr. 
İnan Tamer olaca 
ğım” diye cevaplar 
dim. Dedim ya, 
Yaradan daha 
çocuk yaşlarda 
merhamet ve acıma 
duygusu vermiş, 
benim de doktor 
olma özlemim, 
safra kesesinden 
muzdarip anneci 

ğimi derdinden 
doktor olarak 
sağlığına kavuştu 
rabilme özlemi.
Bize nasip olmadı 

doktorluk ama rah
metliler Dr. Seyfi 
Arkan, Dr. Abdullah 
Öztemiz başta 
olmak üzere birçok 
doktor annemin 
derdine derman 
olma çabası göster
diler, gece-gündüz, 
kar-kış demeden 
koştular ızdırabım 
dindirmeye. Kendi

lerini her zaman 
ailece rahmetle 
andığımız gibi 
bugünkü 14 Mart 
Tıp Bayramı ne
deniyle iyiliklerle 
anıyoruz.
İnsanlığa hizmet 

için didinip duran 
doktorlarımız 
bugün gerçekte bir 
bayram yapabiliyor 
mu? Doktorlarımız 
hastanelerde bin
lerce hastaya şifa 
sunabilmek, izdi 
rapları giderebil 
mek için gece gün 
düz saat mevhumu 
olmaksızın didinip 
duruyor.
Maddeten yüzleri 

gülebiliyor mu? 
Geçim sıkıntısı 
verim azaltıcı olmaz 
mı?
Bütün bu durum 

yetmezmiş gibi 
doktorlarımız hasta 
yakınlarından 
hakaret görüyor, 
sövülüyor, dövülü 

yor hatta öldürülü 
yorlar.
özellikle acil 

servislerde can 
güvenliği olmaksı 
zın korkmadan 
yılmadan dertli 
hasta halkına 
sağlığı kazandırma 
kutsal görevine 
devam ediyor. 
Doktorlarımızın 
verdikleri hizmet 
her türlü takdirin 
üzerindedir.
Doktorlarımızı en 
iyi tanıyanlar sağlık 
hizmeti alan 
hastalardır. Allah 
eksikliklerini 
göstermesin.
Devlet toplum 

sağlığını koruya
bilmek için ko
ruyucu hekimliğe 
önem vermelidir.
Bugün aile hekim

leri 3000-4000 
vatandaşa bak
makla yükümlüdür. 
Bu kadar yoğunlu 
ğa isabetli tedavi 

ne kadar verile 
bilir? Uygulama 
gözden geçirilme
lidir.
Hastaları tedavi 

ederken her an 
hastalanma riski ile 
görev yapan 
doktorlarımızın 
ücretleri arttırılarak 
ekonomik sıkıntıları 
giderilmeli, perfor
mansa dayalı bir 
hizmetin dikkate 
alınarak maaş 
tespitinin kaliteli 
hizmet verilmesini 
önleyebileceği 
gözden uzak 
tutulmamalıdır.
Doktorum, sizlere 

olan sevgi ve 
saygımız sonsuz
dur. 14 Mart günü 
Tıp Bayramı olarak 
kabul edilmiş, ben 
de bayramınızı 
sizlere olan minnet 
duyguları ile kut
luyor, esenlikler 
diliyorum.

Pazarcı esnafı aynı gün iki pazarın açılmasını istemiyor “verilen söz tutulsun”diyor

Cumartesi Fam a M a a ilgi o Mı
Gemlik Belediyesi 
tarafından yaptı 
rılan Kapalı Pazar 
Yeri’nde salı 
gününden sonra 
cumartesi günü de 
pazar kurulması 
uygulamasının 
başlaması üzerine 
geçtiğimiz haftada 
pazara esnaf ve 
vatandaşın ilgisi 
yetersiz oldu.
11 Mart Cumartesi 
günü 2. kez Kapalı 
Pazar Yeri’nde 
açılan ‘Cumartesi 
Pazarı’nda esnaf 
gün boyu müşteri 
bekledi.
Geçen hafta cumar 
tesi günü açılan 
pazara ilk hafta 
katılan ve yer ki
ralayan birçok 
esnafın katılmadığı 
gözlenirken, tezgah 
açan esnaf da 
halkın ilgisizliği ne
deniyle alışverişin 
olmadığına dikkat 
çekerek, şunları 
söylediler: 
“Gemlik Belediyesi 
cumartesi pazarını 
açarken, ilçedeki 
açık pazarları 
kapatacağı sözünü 
verdi. Ancak, 
bugünde görüldü

ğügıbfpazara hart 
ilgi göstermiyor.
Çünkü Orhaniye ve 
Halitpaşa Mahalle 
sinde açılan 
cumartesi açık 
pazarı, bu 
haftada kuruldu. 
Madem o pazar 
kaldırılmayacaktı, 
aynı gün ikinci 

pazar için neden 
ihale yapıldı. 
Buradan büyük 
paralar ödeyerek 
yer aldık.
Böyle giderse tak
sitleri ödememiz 
imkansız olur.
Bu hafta geçen 
hafta yer alan bir 
çok pazarcı arka 

daşımız tezgah 
açmadı. Çünkü 
masraflarını bile 
karşılayamadılar. 
Esnafa yazık değil 
mi? Bu hafta da 
durum geçtiğimiz 
haftadan farklı 
değil. Tezgahları 
zararına 
kapatacağız"

CHP Milleheklll Irgll, 
Sağlık Bakanı nın 

verdiği sözü 
tutmasını istedi

14 Mart Tıp 
Bayramı nedeniyle 
yazılı açıklama 
yapan CHP Bursa 
Milletvekili Doktor 
Ceyhun İrgil, 
Sağlık Bakanına 
çağrıda bulunarak, 
sağlıkta şiddete 
ceza, hekim 
maaşlarının 
artması, kadrolu 
atama, yıpranma 
payı hakkı ndaki 
sözlerin yerine ge
tirilmesini istedi. 
Bugün kutlanacak 
olan Tıp Bayramı 
nedeniyle hastane 
ziyaretlerinde bulu
narak personelin 
ve doktorların Tıp 
Bayramını kutla 
yan TBMM Milli 
Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor 
Komisyonu üyesi 
Dr. Ceyhun İrgil, 
geçen Tıp Bay ra 
mı’nda Sağlık 
Bakanlığı’nın 

verdiği sözlerin 
yerine getirilme di 
ğini, aradan bunca 
zaman geçmesine 
karşın sağlıkta 
şiddetin devam 
ettiğini, hekimlerin 
maaşlarının 
artmadığına dikkat 
çekerek, “Bu ko 
nuda verilen sözler 
yerine getirilme
lidir. Sağlık perso 
nelinin yıpranma 
payı, kadrosuz 
çalışanların 
kadroya alınması 
gibi konularda bek
lentiler sürmekte
dir. Bu konunun 
takipçisi olacağız. 
Bu Tıp Bayramında 
sözlerin yerine 
getirilmesini 
bekliyor ve 
hatırlatıyoruz." 
dedi. İrgil, OHAL’in 
sağlık personelini 
ve hastayı yıprattı 
ğına da dikkat 
çekti.
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Tartıştığı arkadaşını öldürdü
Bursa'nın Mudanya 
ilçesinde bir kişi 
av tüfeğiyle vuru
larak öldürüldü.
İddiaya göre, 
Orhaniye 
Mahallesi'nde 
çobanlık yapan 
C.T. (40), henüz

belirlenemeyen 
nedenle tartıştığı 
arkadaşı Necmi 
Türkan'ı (53) av 
tüfeğiyle yaraladı. 
Karnından 
yaralanan Türkan, 
112 Acil Servis 
ekiplerince

kaldırıldığı 
Uludağ Üniver 
sitesi Tıp 
Fakültesi 
Hastanesinde 
müdahaleye 
rağmen 
kurtarılamadı. 
İlçe Jandarma

Komutanlığı 
ekipleri kaçan 
zanlı C.T'yi 
yakalamak için 
çalışma başlattı. 
Olayla ilgili 
soruşturma 
sürüyor.

BursaWanoliniillrtfa’jilaiiliettili IMilıinMım
Tedavisi için 
yardımsevelerin 
seferber olduğu 
lösemi hastası 
çocuk, Amerika'da 
hayatını kaybetti. 
Bursa'da yaşayan 
10 yaşındaki Arda 
Adalı'nın tedavi 
edilmesi için sosyal 
medyadan yardım 
kampanyası 
başlatılmış, kısa 
sürede 455 bin 
dolar toplanmıştı. 
Yardımseverlerin 
seferber olduğu 
Arda Amerika'ya 
gitmiş, burada 
tedavisine 
başlanmıştı.

Minik Arda 
Amerika'da 
hayatını kaybetti. 
Arafık ayında 
başlayan yardım 
seferberliğinden 
sonra vize ve

pasaport işlemleri 
tamamlanan Arda 
ve ailesi Amerika'ya 
hareket* efmışt'ı'.
Arda'nın vefatının 
duyulması üzerine 
'Arda için destek' 

isimli sosyal medya 
hesabına da çok 
sayıda mesaj yağdı. 
Arda'nın ne zaman 
ve nerede toprağa 
verileceği henüz 
netleşmedi.

Bursa'da karton 
toplayan şahıs, bir 
iş yerinden 2 bin 
500 lira değerin 
deki gözlükleri 
çaldı. Hırsızlık anı 
güvenlik kamera 
larınca saniye 
saniye kaydedildi. 
Olay, merkez Os- 
mangazi ilçesi 
Reyhan Mahalle
si'nde bir iş yerin 
de meydana geldi. 
Hurda topla yan 
şahıs, bir işyerinin 
kapısında bulunan 
kartonları almak 
istedi. Şahıs, 
kutuların içinde 
gözlük olduğunu 

fark edince, 2 bin 
500 lira değerin 
deki gözlükleri ala 
rak uzaklaştı. 
Güvenlik kamerası 
bu anı kaydetti. 
İşyeri sahibi göz 
lüklerin olmadı ğını 
fark edince güven
lik kamera larını 
izledi. Gözlüklerin 
çalındığını gören 
işyeri sahibi du
rumu polise bildir 
di. Güvenlik karne 
ralarını inceleyen 
ekipler hırsızı yaka 
İamak için hare 
kete geçti. Olayla 
ilgili tahkikat 
devam ediyor.

FETfi'don kirli tezgah! Hamut «e Kahya örgüte para toplamışlar
Bursa Cumhuriyet 
Başsavcılığınca, tu
tuklu sanıklar eski 
emniyet müdürü 
Kahya, eski İl Milli 
Eğitim Müdürü 
Atilla Gülsar, eski 
vergi dairesi 
başkam Saydam, 
Faruk Ö. ve Yusuf 
Ziya L. ile tutuksuz 
sanıklar Kemal B, 
Ahmet Münir A. ve 
Yüksel Y. hakkında 
hazırlanan iddi
aname, Bursa 2. 
Ağır Ceza Mahke 
meşince kabul 
edildi.
Tutuklu sanıklar 
hakkında "Silahlı 
terör örgütü kurmak 
ve yönetmek, terör 
örgütüne üye olmak 
ve Terörizmin 
Finansmanının Ön
lenmesi Hakkındaki 
Kanun'a muhalefet" 
suçlarından otuz 
beşer yıl hapis 
cezasının istendiği 
61 sayfalık iddi
anamede, özellikle 
örgüte para toplama 

konusunda ilginç 
ayrıntılar yer aldı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğünü 
arayan bir kişinin, 
örgüte himmet adı 
altında kaynak 
sağlamaya ilişkin 
detayları aktardığı 
ihbarı iddianameye 
girdi.
Kentin ileri gelen
lerinin para topla
mayla ilgili 
yaptıklarına yönelik 
yapılan ve iddi
anamede yer verilen 
ihbarda, şunlar 
kaydedildi: 
"Eski vali Şahabet 
tin Harput ve Kah 
ya'nın bilgisi dahilin 
de, eski vergi daire 
si başkanı Saydam, 
paralı iş adamla 
rımn tepelerine 
çöküp yüksek meb 
lağlarda para cezası 
kestirdi. Ondan 
sonra kendi adam 
larını gönderip ceza 
kestikleri iş adam 
larından cezayı hal
letme, iptal etme

karşılığında 
500 bin-1 milyon 
lira arasında para 
talep etti." 
İhbar mektubunda, 
Saydam'ın banka 
hesapları ve gayri- 
menkulleri 
araştırıldığında yük
sek meblağlarda 
paralar ve mallar 
çıkacağının görüle 
ceği belirtildi. 
İş adamı F.K'nın, id
dianameye giren 
ifadesinde, eski vali 
Şahabettin Harput, 
emniyet müdürü 
Kahya ve eski 
cumhuriyet 
başsavcısının,

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde bir mo
bilya firmasının 
sahibinin çiftliğine 
gittiği belirtilerek, 
şunlar kaydedildi: 
"Söz konusu iş 
adamıyla yemek 
yemişler ve 
ardından örgüt 
adına himmet adı 
altında para iste 
mişler. İş adamı da 
valiyi kıramayarak 
80 bin lira civarında 
bağışta bulunmuş. 
Ali Osman 
Kahya'nın emniyet 
müdürlüğü 
bünyesinde terörle 
mücadele şube 
müdürlüğü, 
kaçakçılık ve orga 
nize suçlarla 
mücadele şubesi 
müdürlüğü ile bağlı 
amirliklerine, istih
barat ve bağlı amir
liklerine, kritik 
görevlere hep ce
maate yakın müdür 
ve amir 
görevlendirdiğini 
herkes gibi ben de 

biliyorum. Kahya 
döneminde, usulsüz 
dinlemeler, kişisel 
verilerin hukuka 
aykırı ele geçir
ilmesi, sahte rapor 
düzenleme, kişiyi 
hürriyetinden yok
sun kılma gibi 
suçlardan pek çok 
adli soruşturmalar 
yapılmıştır. 
Çoğunlukla bu tip 
usulsüzlükler 
Kahya döneminde 
yaşanmıştır." 
İfadesine 
başvurulan bir gizli 
tanık ise eski vali 
Harput'un "ce
maatin il imamı gibi 
çalıştığını ve kendi
lerine örgüt elebaşı 
tarafından 
methedilen birisi 
olarak tanıtıldığını" 
ifade ederek, şu bil
gileri verdi: 
"Harput ile eski il 
özel idaresi genel 
sekreteri Bilal Ç, 
milli eğitim, sağlık, 
gıda tarım ve 
hayvancılık il 

müdürlüğü gibi 
devlet kurumla 
rında, bayındırlık 
müdürlüğünde, 
ihalelerin cemaate 
yakın iş adamlarının 
almalarını 
sağladıklarını ve 
karşılığında da iş 
adamlarının ce
maate yüksek mik
tarda bağışta 
bulundurduklarını 
biliyorum. İhaleye 
girecek firmalarla il
gili bilgiler önceden 
örgüt mensup 
larınca Harput ve 
ihalelerden sorumlu 
sağ kolu gibi 
çalışan bu kişiye 
bildirilir. Bu 
firmaların cemaate 
bağışta bulunduk 
lan kendilerine 
söylenir. Bağış 
işlemleri yerine 
getirildikten sonra 
Harput ve Bilal Ç. 
tarafından bu 
firmaların önü 
açılır. Her türlü 
kolaylık kendilerine 
gösterilir.



14 Mart 2017 Salı

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Mehmet Taşpınar’a saygı
Taşpınar, Gemlik Lisesi'nde müzik öğret 

menliği yaparken, bilhassa çocuklara müziği 
sevdirmeye başladı.

Özel müzik dersleri verdi, Gemlik Beledi 
yesi Sanat ve Kültür Derneği’nde Çoçuk Koro
sunu rahatsızlanasıya dek yönetti, birçok 
çocuğun müzik bölümlerine girmesini sağla 
dı.

Taşpınar, bir cumhuriyet öğretmeniydi.
Mustafa Kemal’in izinden yürüdü yaşamı 

boyunca.
Öğrencilerine Atatürk sevgisini, onun dev 

timlerini ve çağdaş, laik, demokrat, fikri hür 
bireyler olmasını aşıladı.

Her konserinin sonunda mutlaka Ata 
türk’ün bir sevdiği şarkı veya marşı söyletti.

Kibar kişiliği, saygılı ilişkileri ile herkesin 
sevdiği bir aydın Türk öğretmeni oldu.

Ülkesini çok sevdi, Türkiye’nin büyümesi, 
çağdaşlaşmasında güzel sanatlann, bilhassa 
müziğin önemini hep ön planda tuttu.

Yaşamını müziği, ailesi ve çocuklara adadı.
Benim ve eşimin candan arkadaşımızdı.
Sık sık ziyaret eder, birlikte işyerimde udu

muzu alır, o çalar birlikte şarkılar söylerdik.
Her konser öncesi konser programını bir

likte hazırlardık.
Çok narin ve ince bir kişiliği vardı. Her 

müzik insanında olduğu gibi duyguluydu.
Konserlerinden sonra mutlaka haberlerini 

yaptığımızda mutlu olurdu.
Umurbey de oturuyorduk.
Eşim Serap’ın ud çalmasından mutluluk 

duyuyor ve o’nu da beni de mutlak koroya 
katılmamızı istiyordu.

İşlerin yoğunluğu nedeniyle katılamadık ko. 
roya.

Ama bir köyde başlattığı çalışmalarla 
harika bir koro oluşturdu.

7‘sinden 70’ine, hatta 85’ine koroda ele
manlar yetiştirdi.

Bunu önceki gece gördük.
Mehmet Taşpınar, talihsiz bir şekilde bey

nine giden bir pıhtı nedeniyle uzun süredir 
sevdiği müzikten ayrı kaldı.

O tedavi gördüğü hastanede sevdiği 
insanları düşünüyor, onu sevenler de hergün 
güzel bir haberle O’nun aramıza tekrar dön
mesini bekliyoruz.

Umurbey ’de Türk Sanat Müziği sevenler,
onun şeflıc 
Taşpınar’/ ı 
düzenledi.

jı koro ve dernek Mehmet 
, anısına Saygı Konseri

Hepimiz pazar gecesi onun yetiştirdiği ko
ruyu dinlerken kendisini andık.

Ona sağlık dileklerinde bulunduk.
Eşi sevgili Dilek Taşpınar, annesinin 

rahatsızlığı nedeniyle günü birlik gittiği İzmir’, 
den konser için Gemlik’e geldi.

Yaptığı konuşmada, O’nun kendilerini 
izlediğini düşündüğünü söyledi.

Kendisi için verilen çiçekleri hastaneye 
götüreceğini ve koruyu anlatacağını belirtti.

Topluma güzel eserler bırakanlar unutul
muyor, unutulmazlar.

Mehmet kardeşimin biran önce sağlığına 
kavuşmasını diliyorum.

Omun güzel sohbetlerini ve konserlerini 
özlüyorum.

Gemlik Körfez

SI wiacilai sınınlannı BîlSI ila »nlıtu
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası'nda 
meslek grubu bulu* 
nan sigortacılar, 
sorunlarına çözüm 
aramak adına 
GTSO Meclis Salo
nunda biraraya 
geldiler.
Grup Temsilcisi 
Akın Duman ve 
TSO’da meclis 
yönetiminde bulu
nan Fatih Buluk’un 
öncülük ettiği 
toplantıda, sek
törün yerel, genel 
ve iç sorunları ele 
alındı.
Çözüm toplantı 
sında konuşan 
Akın Duman;

GTSO da Sigortacılar biraraya geldiler,

“Gemlik Sigor 
tacıhkta, mesleki 
ahlak bakımından 
örnek bir ilçe. Bu 
nedenle meslektaş 
tarıma teşekkür edi 
yorum. Biraz daha 
kurumsal olmalı 
yız” dedi.
Fatih Buluk ise;
“önümüzde mesle 
ki olarak önemli bir

süreç var. Sigor 
tacıhk, gerçekten 
çok güzel bir 
meslektir. Birlikte 
ses verirsek, çözül 
meyecek prob
lemimiz olacağını 
düşünmüyorum. 
Genel olarak sorun 
lan masaya yatınr 
sak, çözüm de o 
kadar hızlı olacak

tır. Mesleği güzel 
/eştirecek olan da, 
kötüleştirecek 
olanlar da 
bizleriz. Burada 
aldığımız notları 
TOBB’a ileteceğiz’ 
dedi. Toplantının 
deva mında 
sigortacılar 
sorunlarına 
değindi.

SarilaYaireSanffiuwrwetHslMli
Deniz ve Liman İşletmeciliği Programında yeni öğretim görevlilerinin gelmesiyle kadro güçlendi

Gemlik Asım 
Kocabıyık MYO Öğr. 
Gör. E. Murat Tacar, 
“Türkiye’de Ulaştır 
ma Hizmetleri 
Bölümü bünyesin
deki Deniz ve 
Uman İşletmeciliği 
Programının amacı 
uluslararası ticare
tinin en büyük 
'kısmını öeriız yoiian 
ile gerçekleştirmekte 
olan ülkemizde 
deniz taşımacılığı ve 
limancılık alanların 
da uzmanlaşmış 
nitelikli iş gücüne 
olan ihtiyacı karşıla 
maktır. Program, 
öğrencilere temel

denizcilik bilgisi ve 
liman işletmeciliği 
konusunda hem 
teorik hem de uygu 
lam alı bir eğitim 
sağlamak tadır. 
Ülkemizde uzun 
yıllardır faaliyette 
bulunan köklü devlet

Asgari lise mezunu 
Forklift ehliyetine sahip 

SEÇ-G ve kalite bilincine sahip 
En az 2 yıl forklift 

kullanma tecrübesine sahip 
FORKLİFT OPERATÖRLERİ 

ALINACAKTIR. 
Başvurular şahsen şiı'Ket 

adresine yapılacaktır. 
ADANIR LOJİSTİK A.Ş. 

Limanyolu girişi Gemlik 
Bilgi için : 0530 789 2671 

Ali Çalışır

limanlarının yanı sıra 
son yıllarda atılanlar 
da bulunan ve 
büyümekte olan özel 
limanların ihtiyaç 
duyduğu denizcilik 
ve liman işletmecin 
ği bilgisi ile donatıl 
mış uzmanlar yetiş 
tirmektedir” dedi 
Gemlik Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksekokulu Deniz 
ve Liman işletmeci 
liği Programın da 
daha iyi bir eğitim- 
öğretim uygulan 
ması için ve gelecek 
yıllar itibari ile 
öğrencilere sınırlı 
kaptan yeterliliği 
veya yat kaptanlığı 
yeterliliği eğitimi 
verilmesi için 2 
öğretim görevlisinin 
daha alındığını ve 
göreve başladıklarını 
belirtti.
Göreve yeni başla 
yan öğretim 
Görevlisi Yusuf 
Sankaya İstanbul 
Üniversitesi Deniz 
Ulaştırma İşletme 
Mühendisliğinden 
mezun olduktan

sonra ticari gemiler 
de Vardiya Zabiti 
olarak çalışmış, 
ardından Bartın 
Üniversitesi’nde 
Bartın MYO’da Deniz 
ve Liman işletme 
ciliği Programında 
program başkanı 
olarak hizmet etti 
Doktora öğrencisi 
olarak lisansüstü 
eğitimine devam et
mektedir. Öğretim 
Görevlisi İbrahim 
Sapmaz, Karadeniz 
Teknik Üniversitesi 
Deniz Ulaştırma ve 
işletme Mühendis 
liğinden mezun 
olmuş ticari gemil
erde Birinci Vardiya 
Zabiti olarak çalış 
mış ardından Ordu 
Üniversitesi Fatsa 
MYO’da Deniz 
Ulaştırma ve İşletme 
Programında 
öğretim görevlisi 
olarak çalışmış 
olup yüksek lisans 
öğrencisi olarak 
lisansüstü eğitimine 
devam etmektedir. 
Göreve başlayan 
Sapmaz ve Sankaya 
Gemlik’in gelecekte 
bir denizcilik eğitim 
merkezi olarak 
faaliyetlerine devam 
edebileceğini, deniz 
kenarında kam- 
püsün denizcilik 
eğitimi için uygun 
olduğunu ve daha 
da geliştirileceğini 
ifade etti.
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www.manastiremlakgemlik.com

• DÜKKAN
• İŞYERİ 
• FABRİKA

Û hürriyet 
emlakcom

sahibinden.com

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI
Sabahattin DEMİR Emlak Müşaviri

ATIM SATIM KİRALAMA VE ARACILIK HİZMETLERİ 
YATIRIM DANIŞMANLIĞI & EMLAK MÜŞAVİRLİĞİ

ÖN EKSPERTİZ VE DEĞERLEME HİZMETLERİ _ 
KREDİ YÖNLENDİRME VE TAKİP İŞLERİ'

TAPU TAKİP İŞLEMLERİ & MÜLK YÖNETİMİ

Tel & Fax: O 224 517 33 10 Cep : O 532 744 33 83 - O 532 744 33 93 
www.manastiremlakgemlik.com - manastiremlak@hotmail.com

■ ■

YİĞİT 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: O 224 514 31 64 Fax : O 224 513 90 41 GEMLİK 

www.yigitinsaatgemlik.com

http://www.manastiremlakgemlik.com
sahibinden.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.yigitinsaatgemlik.com
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Serbest Kürsü
ürer KONAK (El Tarih öğretmeni

BOZKIRDA YEŞEREN ŞEHİR: ESKİŞEHİR
Yıllar önce 

çalıştığım ilden, 
ilçeme dönerken 
içinden pek çok 
kez geçerdim. O 
yıllarda Porsuk 
Çayı kokudan 
geçilmezdi. Sapsarı 
bozkırın ortasında 
küçük bir şehirdi. 
Eskişehir... Aradan 
yıllar geçtikçe, 
çalışkan, becerikli, 
aydın belediye 
başkaniarı 
sayesinde büyüdü, 
gelişti... Özellikle 
Prof. Dr. Yılmaz 
Büyükerşen’in 
gayretleriyle 
ülkemin ve hatta 
Avrupa’nın en 
güzel kentlerinden 
biri durumuna 
geldi... Geniş cad
deleri, yemyeşil 
parkları ve özellikle 
çok sayıda kültür 
ve sanata dönük 
müzeleri, restore 
edilmiş tarihsel 
yapıları, iyi korun 
muş camiileri, 
tarihsel eserleriyle 
adeta bir müze 
kente dönmüş...

Bu güzel kente 11- 
12 Mart 2017 gün
leri Gemlik 
ANAÇEV Vakfı bir 
gezi düzenledi. 
Desteklerini esirge
meyen gönüllü 
hayırseverler, sanat 
ve kültür aşığı 
hemşerilerimizle 
bir otobüs dolusu 
yola çıktık... 
Vakıfların ana 
amaçlarından biri 
de yardım kurumu 
olmalarıdır. 
Sağlanan gelirle 
çok sayıda üniver
sitelerimizde 
okuyan gençlerimi 
ze burslar veril 

mektedir. 50'ye 
yakın gencimiz her 
ay vakfımızca be
lirli bir bursla 
desteklenmektedir.

Çalışkan, kendini 
adamış başkanımız 
Meziyet Tunalı ve 
arkadaşları (yöne
tim kurulu üyeleri) 
ve gönüllü 
hemşerilerimizle 
yola çıkıldı. 
Eskişehir 
Öğretmenevine 
varıldı öğle saat
lerinde..
Eşyalarımızı 
bıraktık.... Ver elini 
Odunpazarı Semti... 
Bu bölgeye 
yerleşen Türkmen- 
ler pazara kestikleri 
odunları getirip 
satarlarmış... Âdını 
oradan almış... On
larca eski Osmanh 
sivil mimarisinin 
örnekleri olan evler 
onarılmış, çoğu bir 
sanatevi ve müzeye 
dönüştürülmüşler.

Evler genelde iki 
katlı, ahşap.. Önce 
yeni açılan 
Kurtuluş Müzesi’ne 
gittik. Burası da 
eski bir Türk evi.. 
Tahta merdivenli... 
İkinci katındaki 
odalar çeşitli 
görsellere ayrılmış. 
Bir odasını 
sinevizyon odası 
yapmışlar. Oturma 
yerleri var... İçerisi 
25-30 kişi alabili 
yor.... Güzel 
hazırlanmış, tarih
sel filmlerden 
alınmış bir dizi 
yapılmış... 
Eskişehir temel 
alınarak Mondros’
tan itibaren 
Cumhuriyet’in 
ilanına kadar geçen 

zaman dilimi çok 
güzel anlatılmış. 
İnönü Savaşları, 
Eskişehir-Kütahya 
Savaşları, İç İsyan
lar, Sakarya ve 
Büyük Taarruz o 
günlerde çekilen 
orjinal yapımlarla 
desteklenerek çok 
güzel anlatılıyor... 
İşgaller, yıkımlar, 
yoksulluklar... 
Buna karşılık Türk 
Ulusunun direnişi, 
analar, bacılar, 
çocuklar ve kahra
man ordumuzun 
başarıları çok güzel 
anlatılmış... Büyük 
Önder Atatürk ve 
silah arkadaşlarının 
çalışmaları, karşı 
taştıkları zorluklar 
çok anlamlı bir 
şekilde vurgulan 
mış. Duygulanma
mak elde değil... 
Her Türk vatandaşı 
nın görmesi 
gereken bir yer... 
Özellikle de her 
Türk gencinin...

Diğer odalarda o 
dönemlerde 
yayınlanan gazete 
ler, karikatürler, 
resimler, haritalar 
sergilenmiş. İster 
duvarlardaki 
görselleri inceleye
bilir, ister her oda 
daki büyük bilgisa 
yarların başına otu
rarak oralardan 
izleyebilirsiniz... 
Bence okullar tarih 
derslerini burada 
yapmalı... 
Öğrencilerimize ve 
gençlerimize burayı 
göstermeli, 
tanıtmalı... Bizim 
gezdiğimiz gün 
çeşitli illerimizden 
gelen gençler, 
öğrenciler, vatan 

daşlarımız da vardı. 
Çok kalabalıktı.. 
Onları görüp, 
izledikçe sevindik, 
kıvanç duyduk.

Daha sonra In
giltere’deki 
Madame Tussaud 
Müzesinden esin
lenerek yapılmış 
Balmumu Heykel
leri Müzesini 
gezdik. İçinde 160 
dan fazla balmu- 
mundan yapılmış 
heykeller bulun
makta. Eserlerin 
çoğu Yılmaz 
Büyükerşen’in el
lerinden çıkmış... 
Ülkemizin sanat 
çılan, yazarları, 
politikacıları, 
tarihteki büyük 
lerimize ait 
heykeller var...

Eser sayısı daha 
önce gezdiğimden 
daha da fazlalaş 
mış, yeniler eklen 
miş geldi bana...

Sırasıyla Cam 
Sanatları Müzesi, 
Atlıhan Çarşısı, 
Lületaşı Müzeleri 
gezildi.. Herbiri ayrı 
güzellikte ve ilginç 
eserlerle dolu yer
ler... Eserlere can 
veren sanatçıların 
ellerine sağlık... 
Gezdikçe 
şaşırıyorsunuz... 
Nasıl yaratmışlar, 
nasıl bir emek 
verilerek yapılmış o 
güzelim eserler...

Epeyce yorulduk, 
acıktık... Kurşunlu 
Camii ve Kül- 
liyesi’nin hemen 
yakınındaki Kırım 
Tatarları’nın 
işlettiği yerlerde 
“Çl BÖREK” yiye 
rek karnımızı 
doyurduk. Ucuz ve 
nefisti doğrusu 
çibörekler...

Kurşunlu 
Camisinden aşağı 
inen caddenin iki 
tarafına sıralanmış 
helvacılardan 
Eskişehir’e özgü 
met helvaları, nuga 
heyvalarımızı 
aldık... Oto

büsümüze bindik, 
Öğretmenevine 
geldik. Geç olmuş 
tu, yorulmuştuk. 
Odalarımıza çıktık. 
Karnı acıkanlar 
akşam yemeğini 
buranın lokanta 
sında yediler.
Akşam hafiften 
yağmur şişelemeye 
başlamış, havada 
soğumaya 
başlamıştı. Sabah 
hava nasıl olacaktı 
bakalım? Gezimizin 
ikinci bölümünde 
inşallah ıslanmayız 
dilekleriyle yattık.

Sabah kahvaltısını 
Öğretmenevimizde 
yaparak eşyaları 
mızı alarak saat 
11.oo e doğru 
tekrar yola koyul
duk.

Rotamız Sazova 
Parkı... Burası 
yemyeşil, ferah, 
düzenli yolları, 
ağaçları ve içindeki 
Masal Şatosu, Kor
san Gemisi, Uzay 
evi, Bilim Müzesi, 
Sualtı Dünyası ve 
yapay göletiyle 
harika bir yer.. 
Önce Sualtı Dünya 
sı denilen akvar 
yumu gezdik. 
Dünyanın değişik 
ülkelerinin deniz
lerinden, akarsu 
larından, göl
lerinden getirtilmiş 
yüzlerce balık, mer
canlar, diğer 
canlılarıyla görül 
meye değer bir 
yer...

Seyretmeye 
doyamadığımız 
rengarenk balıklar, 
mercanlar, 
köpekbalıkları, se
menderler ile dolu.. 
Epeyce bir zaman 
geçirdik içerde.. 
Hediyelik eşyalar 
satılan bölümün
den hatıralık süs 
eşyaları alındı... 
Masal Şatosu 
gezildi. Parkın 
içinde dolaşan nos
taljik trene binildi... 
Çok hoş saatler 
geçirdik. Bilim ve

Uzay Merkezi’ne 
giremedik... Neden 
mi? Kalp yetmezliği 
olanlar, tansiyonu, 
şekeri olanlar, 
çeşitli rahatsız 
tıkları olanları 
uyardı yetkililer.. 
Tehlikeli olabile 
ceğini söylediler.. 
Çoğumuz yaşlı 
delikanlılar ve 
hanımlar olduğu 
için bu riski 
gözönüne 
alamadık. Kent 
Park’a doğru yola 
çıktık buradan..

İçinde yapay plajı 
da, kumsalı da bu
lunan bir park 
burası...

Gezilecek, görüle
cek yerlerden birisi 
de burası...

Otobüsteyken 
sözünü ettiğimiz 
Eskişehir’in ünlü 
Toygar Çorbası ve 
Balaban Köftesi’ni 
bu parkın içindeki 
lokantada yiyerek, 
Şelale Parkına 
çıktık...

Eskişehir’i 
tümüyle görebilece 
ğiniz en yüksek te
pelerden birisi 
burası... Birer 
yorgunluk çayı, 
salepler içerek din
lendik, güzel şehri 
seyrettik...

Ve geriye dönüş 
başladı...

Yağmurlu bir yol
culuk başladı 
Eskişehir’den 
çıkarken... 
Bursa’mıza geldiği 
mizde yağmur ke
sildi... Yorgun ama 
ruhumuz dinlenmiş 
olarak ilçemize 
akşam 20.30 
civarında döndük.. 
Çok şey gördük, 
öğrendik...

Küçükte olsa 
vakfımıza 
yardımlarımız 
oldu... Tüm hem 
şehrilerime Eski 
şehir’i görmelerini 
salık veririm... 
Dansı diğer 
gezilere diyerek ev
lerimize dağıldık.

KAŞ€D€ 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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Mehmet Tasmnar'a «ela konseri
Umurbey Kültür ve 
Sanat ve Turizm 
Derneği Korosu’- 
nun ilk şefi Mehmet 
Taşpınar, Derneği 
nin kuruluşun 10 
yılında düzenlenen 
anma konseri ile 
şarkılarla anıldı. 
Pazar günü Asım 
Kocabıyık Kültür 
Merkezi’nde Umur 
bey Sanat ve Kültür 
Demeği tarafından 
2017 yılının ilk 
Türk sanat müziği 
konserini verdi. 
Koro, kuruluşunun 
10. yıldönümünde 
uzun süredir 
rahatsız olan Koro
nun kurucu şefi 
Mehmet Taşpınar’a 
saygı konseriyle 
müzik severlerle 
buluştu.
Mehmet Taşpınar’ın 
eşi emekli öğret 
men Dilek Taşpı 
nar’ın da katıldığı 
gecede duygulu 
anlar yaşandı. 
Belediye başkan 
yekili Ercan 
Barutçuoğlu, Kent 
Konseyi başkanı 
Mukaddes Serim, 
Gemlik Belediyesi 
Kültür Sanat 
Demeği eski 
Başkanı Edip Özer, 
yönetim kurulu 
üyesi Fikri Daniş, 
CHP yönetim kurulu 
üyeleri, Umurbey 
Mahallesi muhtarı 
Mustafa Duran, Girit 
ve Rumeli Türkleri 
Dayanışma Derneği

KÜLT

0.

Başkanı Ahmet 
Çakmak, Hacı Veli 
Bektaş Derneği 
Başkanı Ahmet 
Gazi Memış ve çok 
sayıda dinleyici 
konsere katıldı. 
Dernek Başkanı 
Hüseyin Yurt 
yaptığı konuşmada, 
Mehmet Taşpınar’ın 
bir an önce 
sağlığına kavuşma 
sini dilerken, koro
nun oluşmasında 
kurulduğu günden 
beri büyük emekleri 
geçtiğini belirterek, 
“Onun biran önce 
sağlığına kavuşarak 

aramıza dönmesini 
diliyoruz" dedi.
Belediye Başkan 
vekili Ercan 
barutçuoğlud’a 
konuşmasında, 
Mehmet Taşpınar’ın 
Gemlik Lisesinde 

müzik öğretmeni 
olduğunu, çocukla 
rina ve Gemliklilere 
müziği sevdir 
dıgihi, millî olan 
Türk Sanat müziği 
nin ve müziğin 
sevilmesi veya 

yaygınlaşması için 
bir öğretmen olarak 
yılmadan çalıştığını 
belirterek, “Onun 
biran önce aramıza 
dönmesini ulu Al
lahtan niyaz ediyo 
rum." dedi.
Eşi Dilek Taşpınar 
da konuşmasında, 
eşini her gün gör 
meye gittiğini be
lirterek, “O’na bu 
konseri anlataca 
ğım ve inanıyorum 
ki çok mutlu ola
cak.” şeklinde 
konuştu.
Şef Remzi Çe-
I ikyay’ın sunduğu 

ve yönettiği konser 
iki bölümden 
oluştu. Konserin ilk 
bölümünde sürpriz 
olarak sahneye 
küçük sanatçı Emre 
Yalabık çıkarak 
izleyenlerinin 
beğenisini topladı. 
Konserde Hasan 
Sivri, Elif Yalabık, 
Ali Koksal, Gamze 
Yüksel, Arzu Yurt, 
Veysel Kabataş, Ail 
Rıza Uludağ, 
Gamze Gezgin, Ece 
Yalabık. Mehmet 
Fıçıcı. Kamuran 
Kaya ve Oğuzhan 
Keleş, Öznur 
Hocaoğlu solo 
şarkılar söyledi. 
Ayrıca solo şarkılar 
sırasında dansçı 
Muammer Bozdemir 
ve Çağlayan 
Yıldız’ın dansları 
geceye renk kattı. 
Konser koronun ve 
katılanların 
söylediği Dağ 
Başını Duman 
Almış Marşı ile 
son buldu.
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Başsavcı Omer Mete, öğrencilere mesleğini anlattı
Gemport Gemlik 
Anadolu Lisesi 
Meslek Tanıtım 
Günlerini 
Devam Ettiriyor 
Okul konferans sa
lonunda öğrenci 
lerle bir araya gelen 
Gemlik Cumhuriyet 
Başsavcısı Ömer 
Mete gençlere 
Türkiye'deki adalet 
sistemi ve savcılık 
mesleği hakkında 
bilgiler verdi.
Gemlik Cumhuriyet 
Başsavcısı Ömer 
Mete'nin konuşmacı 
olarak katıldığı 
Meslek Tanıtım 
toplantısını İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran, 
Şube Müdürü 
Burhan İnan,Okul 
Müdürü Hayrettin 
Arıcı, Okulun 
Meslek Tanıtım 
Kulübü rehber 
öğretmeni Sevgi

Sayın ve çok sayıda 
öğrenci takip etti. 
Hukuk fakültesi 
mezunlarına her 
zaman ihtiyaç duyu 
lacağını ifade eden 
Sacı Mete, "Çünkü, 
sürekli değişen ve 
gelişen bir sisteme 
sahip. Kanunlar 
sürekli gelişiyor ve 
her zaman ekleme 
ler oluyor. 1986 da 
siber suçlar yoktu. 
Siber diye bir terim 
de yoktu. Yeni 
suçlar üretmeye 
başladı insanoğlu. 
Bu sebeplerle hep 
okumalı, öğrenmeli 
ve uygulamalısınız" 
dedi.
Öğrencilere meslek 
seçimleri hususun 
da tavsiyelerde bu
lunan Mete, bir 
öğrencinin sorusu 
üzerine, mesleğine 
severek yaptığını 
ifade etti.

Savcı Mete, Mahke 
me kuruluşu bulu
nan her il merkezi 
ve ilçede o il veya 
ilçenin adı ile anılan 
bir Cum huriyet 
başsavcılığı bulun 
duğunu ifade ede 
rek şunları söyledi: 
"Cumhuriyet 
başsavcılığında, 
bir Cumhuriyet 
başsavcısı ve yeteri 
kadar Cumhuriyet 
savcısı bulunur. 
Gerekli görülen 
yerlerde Adalet

Bakanlığı'nın öner
isi üzerine Hakimler 
ve Savcılar Yüksek 
Kurulunun kararı ile 
bir veya birden 
fazla Cumhuriyet 
başsavcı vekili 
atanır.
Kanunlarda Cumhu 
riyet Savcılığının 
görev yapacağı il 
belirtilen mahke 
melerdeki duruş 
malara Cumhuriyet 
başsavcısının ken
disi veya görevlen 
direceği Cumhuri 

yet başsavcı vekili 
veya Cumhuriyet 
savcısı katılır. 
Gerektiğinde 
duruşmalara birden 
çok Cumhuriyet 
savcısı katılabilir. 
Kamu davasının 
açılmasına yer olup 
olmadığına karar 
vermek üzere 
soruşturma yapmak 
veya yaptırmamak,- 
Kanun hükümlerine 
göre yargılama 
faaliyetlerini kamu 
adına izlemek, bun

lara katılmak ve 
gerektiğinde kanun 
yollarına başvur 
mak,-Kesinleşen 
mahkeme kararları 
nın yerine getir
ilmesi ile İlgili 
işlemleri yapmak ve 
izlemek,Kanunlarla 
verilen diğer görev
leri yapmakla 
yetkilidirler." 
Seminerin ikinci 
bölümünde öğren 
çilerden gelen çok 
sayıda sorulara ce
vaplar veren Gemlik 
Cumhuriyet Başsav 
cısı Ömer Mete 
öğrencilere disiplin 
li ve düzenli çalış 
maları tavsiyesinde 
de bulundu.
Okul Müdürü Hay 
rettin Arıcı öğren 
çilere vermiş oldu 
ğu bilgilerden Gem 
lik Cumhuriyet 
Başsavcısı Mete'ye 
teşekkür etti.

Barsa 15, mm Fuarı mh Prcaramı açıklandı
Türkiye Yayıncılar 
Birliği işbirliği 
beraberinde 
hazırlanan Bursa 
15. Kitap Fuarı 
etkinlik programı ve 
imza günleri listesi 
açıklandı. 
Kuruluşumuz 
Tüyap Bursa Fuar 
cıhk Anonim Şirketi 
tarafından, Türkiye 
Yayıncılar Birliği 
işbirliği beraberin 
de, Bursa Büyükşe 
hir Belediyesi, 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası, 
Bursa İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve 
Uludağ Üniversite- 
si’nin destekleri ile 
hazırlanan Bursa 
15. Kitap Fuarı, 18- 
26 Mart 2017 tarih
leri arasında Tüyap 
Bursa Uluslararası 
Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde 
düzenlenecektir. 
Bu yıl 300 yayınevi 
ve sivil toplum 
kuruluşunun katilı 
mıyla gerçekleşe 
cek. Bursa Kitap 
Fuarı, söyleşi, panel 
ve çocuk etkinlik
lerinden oluşan 80 
kültür etkinliğine ev 

sahipliği yapacaktır. 
Aralarında Türkan 
Şoray, Cemil 
Kavukçu, Doğan 
Hızlan, Deniz 
Kavukçuoğlu, Gül- 
ten Dayıoğlu, Mu- 
rathan Mungan, 
Ayşe Kulin, Hasan 
Ali Toptaş, Canan 
Karatay, Üstün Dök
men, Doğan 
Cüceloğlu, Zafer 
Algöz, llber Ortaylı, 
İrfan Değirmenci, 
Haydar Ergülen, 
Mazhar Alanson, 
Can Yılmaz, Ahmet 
Şimşirgil, Sinan 
Meydan, Zeynep 
turan, İbrahim 
Kaboğlu, İsmail 
Saymaz, Nihat 
Sırdar, Kahraman 
Tazeoğlu, Aret Var
tanyan ve Nuray 
Sayarı’nın da 
bulunduğu pek çok 
değerli yazar 
okurlarıyla 
buluşacak.
Bu sene on beşinci 
yaşını kutlamaya 
hazırlanan Bursa 
Kitap Fuarı’nın ilk 
onur konuğu öykü 
yazarı Cemil 
Kavukçu olarak be
lirlendi. Fuar

süresince düzen
lenecek panel ve 
söyleşilerde Cemil 
Kavukçu’nun 
edebiyatı, öyküleri 
ve yaşamı ele 
alınırken bir de 
TÜYAP tarafından 
editörlüğünü Enver 
Ercan’ın üstlendiği 
armağan kitap 
hazırlandı. Onur 
Konuğu Cemil 
Kavukçu, 18 Mart 
Cumartesi günü 
Enver Ercan ile bir
likte “Zamanın 
Aynasında” başlıklı 
söyleşide, 19 Mart 
Pazar günü Semih 
Gümüş ve Turgay 
Fişekçi ile birlikte 
“Cemil Kavukçu ve 
Öykücülüğü” pan
elinde konuşmacı 
olarak yer alacak. 
20 Mart Pazartesi 
günü ise “Cemil 
Kavukçu ile Çocuk

larla Masal Kurma 
Oyunu” söyleşi 
sinde genç okur 
larıyla buluşacak. 
Bursa Kitap 
Fuarı’nın 15. yılı 
kapsamında fuar 
süresince “15. Yıl 
Özel Söyleşileri” 
düzenlenecek. Bu 
başlık altında 
düzenlenecek okur 
ve yazar 
buluşmalarında 
Ahmet Ümit, Tarık 
Tufan, Blogcu Anne 
Elif Doğan, Hüsnü 
Arkan, Çelil Oker, 
Nihat Sırdar ve Ce- 
malnur Sargut farklı 
konu başlıklarında 
söyleşecekler. 
Nazım’ı Yazanlar 
Sergisi 
Nilüfer Belediyesi 
tarafından Nazım 
Hikmet’in 115. yaşı 
için hazırlanan 
“Nazım’ı Yazanlar” 

sergisi TÜYAP’ın ev 
sahipliğinde kitap 
fuarının ziyaretçi
leriyle buluşacak. 
Sergide, Ara 
Güler’den Orhan 
Pamuk’a, Fazıl 
Say’dan Zülfü Li- 
vaneli, Ayşe Kulin, 
Mehmet Aksoy ve 
Genco Erkal’a 
uzanan geniş bir 
yelpazede sanatçı 
ve yazarlardan 
toplam 121 ismin 
eserlerinden 
alıntılar ve 
fotoğraflar yer 
alıyor. Serginin 
sanat yönetmenliği 
Atilla Durak; 
fotoğraf çekimleri 
Atilla Durak, Kemal 
Aslan ve Ersin İleri; 
editoryal konsept 
ise Murat Gülsoy ve 
Zeynep Uysal 
tarafından üstle
niliyor. Sergi fuar 
kapsamında ücret
siz olarak 26 Mart 
Pazar akşamına 
kadar ziyaret 
edilebilir.
Bursa Kitap Fuarı’n 
da hafta içi gün
lerde fuarın genç 
okurlarına yönelik 
söyleşi, dinleti ve 

atölye çalışmaları 
prog rama alındı. 
Aralarında Bur 
sasporlu futbol 
cular ve Abdullah 
Avcı’nın yer aldığı 
interaktif söyle 
şi, Büyükşehir 
Karagöz Müze 
si’nin düzenleye 
ceği Karagöz ve 
Hacivat gösterisi, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından “UN
ESCO Dünya 
Mirasları” sunu 
mu, BUYAZ Çocuk 
Yazın atölyesi gibi 
farklı içeriklerde 
etkinlikler 
düzenleniyor. 
Söyleşilerde ise 
Gülten Dayıoğlu ve 
Hacer Kılcıoğlu 
genç okurlarıyla bir 
araya gelecek.

Fuar Ziyaret 
Saatleri 
Girişin ücretsiz 
olduğu Bursa Kitap 
Fuarı her gün 10.00- 
19.30, kapanış günü 
olan 26 Mart Pazar 
günü ise 10.00- 
19.00 saatleri 
arasında ziyaret 
edilebilir.
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Türkiye hır yılda 153 hin yeni mükellef kazandı
Türkiye'nin faal 
mükellef sayısı 
2016'da bir önceki 
yıla göre 153 bin 415 
artışla 5 milyon 330 
bin 936'ya ulaştı. 
Gelir İdaresi 
Başkanlığı (GİB) 
verilerinden derle 
diği bilgilere göre 
mükellef sayısı, 
2016'da bir önceki 
yıla oranla yüzde 3 
artış gösterdi.
Geçen yıl 2015'e 
göre birçok ilin faal

mükellef sayısı arttı. 
Bu kapsamda 1 
milyon 503 bin faal 
mükellefle toplam 
faal mükellef 
sayısının dörtte 
birinden fazlasını 
oluşturan İstanbul, 
liderliğini sürdürdü. 
İstanbul'u 466 bin 
faal mükellefle 
Ankara izledi. Daha 
sonra 355 binle 
İzmir, 197 binle 
Antalya, 195 binle 
Bursa sıralamada

yerlerini aldı. 
FAAL 
MÜKELLEFLERİN 
YÜZDE 83'Ü

GERÇEK KİŞİ 
2016'da faal 
mükellef sayısının 
yüzde 83'ünü

oluşturan 4 milyon 
431 bin 388'i gerçek 
kişilerden oluştu. 
Faal mükellefler 
içerisindeki 594 bin 
limited şirket, 
toplam faal mükellef 
sayısının yüzde 
11,1'ini oluşturdu. 
Kalan yüzde 6'lık 
bölümün büyük 
kısmında ise "adi 
ortaklık", "anonim 
şirket", "kooperatif 
gibi kuruluşlar yer 
aldı.

Geçen yıl 
Türkiye'de faal 
mükellef sayısının 
en fazla olduğu 
iller şöyle: 
İl Adı 2015 2016 
Ankara 450.599 
466.255
Antalya 193.918 
197.480
Bursa 189.308 
195.098
İstanbul 1.438.482 
1.503.626
İzmir 346.604 
355.604

HESAP NASIL 
YAPILIYOR

İşten çıkartıldıktan 
30 gün içinde 
İŞKUR'a başvuru 
yapanlara ikinci 
maaş geliyor 
Türkiye'de 
çalışanların 
güvencelerinden 
birisi de işsizlik 
maaşı. IŞKUR kendi 
istek ve kusuru 
dışında işten 
çıkartılan, ya da 
haklı fesihle ayrılan 
çalışanlara son 3 
yıldaki prim gün 
sayılarına göre 10 
aya kadar maaş 
ödüyor.

30 GÜNLÜK KRİTİK 
SÜRE
Bu maaşın sınırları 
geçerli asgari ücrete 
göre belirleniyor ve 
en düşüğü brüt as
gari ücretin yüzde 
4O'ı en yükseği ise 
yüzde 80'i kadar 

oluyor. Bu yıl 
rakamlar 711 lira 
ile 1.422 lira olarak 
belirlendi.
Bundan sadece 
damga vergisi 
kesiliyor. Bu 
parayı almak için 
mutlak surette 
İŞKUR'a baş 
vurmak gerekiyor. 
Başvurular 
eskiden doğrudan 
yapılırken şimdi 
internet ortamında 
da oluyor. Ancak 
burada çalışan 
için 30 günlük kritik 
bir süre var.

NE KADAR 
GEÇ, O KADAR 
AZ PARA

İşten ayrıldıktan 
sonra en geç 30 gün 
içinde İŞKUR'a 
müracaat şartı var. 
Bu süreyi 

geçirmemek hak 
ettiğiniz parayı tam 
olarak almanız 
demek. Bu süreyi ne 
kadar geçirirseniz 
alacağınız para o 
kadar azalacak.

Örneğin bir çalışan 
son üç yılda 900 
gün prim 
biriktirmişse ona 8 
ay maaş verilecek. 
Eğer 30 gün yerine 
60 gün sonra 
başvurursa maaşı 
7 aya düşecek.

Burada bazı mücbir 
sebepler, (hastalık, 
yakının vefatı gibi) 
kurumca geçerli 
sayılıyor.

İKİNCİ MAAŞ 
İMKANI

İşsizlik maaşı 
alırken iş bulu 
nursa bu kez 
sistem değişiyor. 
İş bulan sigorta 
linin işsizlik 
ödeneği kesiliyor. 
Bulduğu işten de 

çıkartılırsa bu 
kez kalan kısmı 
almaya devam 
ediyor. İşsizlik 
ödeneği almak 
için söylediğimiz 
gibi haksız veya 
sebepsiz yere 
işten çıkmak ya da 
haklı fesih 
şartlarıyla kendi 
ayrılmak gerekiyor. 
Bunun dışında, 
Son üç yıl içinde 
en az 600 gün 
sigortalı olarak 
primin ödenmiş 
olması ile işten 
ayrıldıktan önceki 
120 gün içinde 
primin ödenmiş 
olması 
isteniyor.

KAÇ AY MAAŞ 
ALINIYOR

Alınacak işsizlik 
maaşının süresini 

de ödenen primler 
belirliyor. Buna göre 
son 3 yıl içinde 600 
gün prim ödeyene 6 
ay, 900 gün prim 
ödeyene 8 ay ve 
1080 gün prim 
ödeyene 10 ay maaş 
ödeniyor

İşsizlik maaşı 
hesaplanırken 
son 4 aydaki brüt 
maaşınızın 
ortalaması alınıyor. 
Bunun yüzde 40'ı 
işsizlik maaşı 
olarak ödeniyor. 
Ancak işsizlik 
maaşı geçerli 
asgari ücretin 
yüzde 80'inden 
fazla olamıyor. 
Bu yıl için rakam 
1.422 lira.
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GEREKLİ TELEFONLAŞ

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

KAYMAKAMLIK
i Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Mûd.

513 10 51
513 10 53
513 29 54
51310 28

ULAŞIM
Pamukkalf
DENİZ UÇAĞI
Ptgııuı Akmlı Seyahat 
METRO
Aydın Turizm
Süzer Turizm
Kanberoglu-Eaaday

Kamil Koç

«12 OO 26
6*13 66 13
613 12 12
613 20 77
612 1O 72

612 O1 63

HASTANELER
Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast. 
Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

517 34 00
513 23 29
513 10 08
513 65 29
280 44 44

TAKSİLER_________

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gsmllk Taksi 
Manastır Taksi

51318 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
517 33 94

RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef.

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23B4

Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayollan 
Liman Baş.

513 11 74
513 13 53 VAPUR-FERİBOT
513 10 57
513 13 08
513 11 33

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

Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük

513 10 95
513 37 42 OTOBÜS
513 15 07
513 14 14
513 13 64

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

Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md.
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd
İŞ-KUR

524 85 86 DAĞITICILAR

513 10 45
513 77 73

I. 513 18 46
513 71 66

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58

BELEDİYE__________
Ergaz 513 88 43
Milangaz 513 22 59

Santral 
Başkanlık

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

513 45 21 -23 
51345 20

514 57 96
513 23 25

513 45 21-182

Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

513 45 21-111 
Yalnız 185

Akcan Petrol o13 1O 7O
MAR-PET 013 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 013 01 03

Gemlik Karfez
OEMLİK'İN İLK «ÖNLÜK SİYASİ OAZITISİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 5726 
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)

lEHlUlKlltM
VENÜS SİNEMASI
Recep İvedik 5: 

11:30-13:15-14:00- 
16:20-18:40-19:15- 

21:00...
Logan (tr dublaj): 
11:15-13:30-16:00- 

18:30-21:00...
Karlar kraliçesi 3 
(tr dublaj): 11:30- 

15:30-17:30...
5133321
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Kurşunlu Mahallesine Bursa’ya hizmet verecek 5 bin metrekare büyüklüğündeki tesisi yerinde inceledi.

IMMHaWIrtBliiliMiliiW
3? Güne Bakış

I KadriGULER 
’] kadri_guler@hotmail.com

Ey Hollanda, Ey Almanya!
Cumhurbaşkanının sağı solu belli ol

muyor.
Önüne geleni fırçalıyor.
Kendine ters karar alanları, muhalefet 

partilerini, Anayasa Mahkemesi Başkanın/, 
Türkiye Barolar Birliği Başkanın/, TUSIAD 
Başkanlannı, yabancı ülkelerin 
başkanlannı siyasetin ve diplomasinin 
kurallarına uymayan şekilde azarlıyor.

Asnn lideri olmak böyle bir şey demek 
ki. Devamı sayfa 4’de

Büyükşehir Belediyesi, 
‘Sağlıklı bir Bursa?hede
fiyle sürdürülen çalışmalar 
kapsamında, Kurşunlu 
sahilinde bulunan yaklaşık 
5 bin metrekarelik alanda, 
‘Gençlik ve Aile Danışma 
Merkezi’ni oluşturuyor. 
Büyükşehir Belediye Başka 
nı Recep Altepe, Danışma 
merkezine dezavantajlı 
kişilerin başvurabileceğini 
belirtti. Haberi sayfa 2’de

Sertaslan,‘Ülfce bif 
lıisiMe devredilenler

CHP Gemlik ilçe yönetimi, Ağrılılar ve Urfalı 
lar Derneği’ni ziyaret ederek 16 Nisan’da 
yapılacak anayasa değişikliği Referandumu 
ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.
CHP İlçe Başkanı Mehmet Sertaslan, kuruluş 
lan oy istemek için ziyaret etmediklerini, 
referandum ile halka iki seçeneğin sunul 
duğuna ve bunun bir parti meselesi olmadığı 
na dikkat çekmek olduğunu söyledi. 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Kurşunlu Mahallesine Bursa’ya hizmet verecek 5 bin metrekare büyüklüğündeki tesisi yerinde inceledi.
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Büyükşehir Beledi 
yesi, ‘Sağlıklı bir 
Bursa’ hedefiyle 
sürdürülen çalış 
malar kapsamında, 
Gemlik’in Kurşunlu 
sahilinde bulunan 
yaklaşık 5 bin 
metrekarelik 
alanda, ‘Gençlik ve 
Aile Danışma Merke 
zi’ni oluşturuyor. 
Bursa’nın daha 
yaşanabilir bir kent 
olması amacıyla 
çalışmalarına hızla 
devam eden Büyük 
şehir Belediyesi, 
Gemlik İlçesi’nin 
Kurşunlu Mahalle 
si’ne ‘Gençlik ve

Aile Danışma Merke 
zi’ni kazandırıyor. 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Gençlik ve Aile 
Danışma Merkezi ile 
ilgili çalışmaları 
yerinde inceledi ve 
Bursa’nın kalite 
kenti olması yolun 
da fiziki çalışma 
ların yanı sıra 
toplum sağlığına 
yönelik projeleri de 
hayata geçirdik
lerini söyledi. 
‘Sağlıklı bir Bursa’ 
hedefiyle çalışma 
larına devam ettik
lerini kaydeden

Büyükşehir Beledi 
ye Başkanı Recep 
Altepe, "Bursa’da 
özellikle ailelere ve 
dezavantajlı grup 
lara yönelik ihtiyaç 
duyulan tesisleri 
hızla gerçekleştin 
yoruz. Gemlik’te 
Kurşunlu sahilinde 
bulunan yaklaşık 5 
bin metrekarelik 
alanda, ‘Gençlik 
ve Aile Danışma 
Merkezi’ni oluştu 
ruyoruz. Burayı 
bir kamp yeri ve 
rehabilitasyon 
merkezi olarak 
kullanacağız” 
dedi.

TESİS KOMPLE 
YENİLENİYOR 
Danışma merke 
zine dezavantajlı 
kişilerin başvura 
bileceğini belirten 
Başkan Altepe, 
"Vatandaşlarımız 
burada güzel vakit 
geçirebilecekler. 
Tesis gayet uygun 
yerde, Kumsaz 
bölgesinde deniz 
kenarında. İçinde 3 
İdari binası ile 5 
adet 2’şer katlı ve 
toplam 8 binası bu
lunan 5 bin metre 
kare alanda güzel 
bir tesis. Verem 
Savaş Derneği’nden 

alınan bu tesisi 
artık komple Büyük 
şehir Belediyesi 
olarak yeniliyoruz. 
Çatısından zemi
nine kadar bina 
elden geçiriliyor. 
Yaklaşık 1 ay sonra 
tamamlanarak güzel 
bir merkez olacak" 
diye konuştu.
Başkan Altepe, 
merkezde bağım 
lılıkla mücadele 
konusunda çalış 
malar yapılacağını 
da ifade ederek, 
"Sağlıklı bireylerle 
sağlıklı bir toplu 
mu oluşturmak 
için atılan güzel bir 

adım. Önemli bir 
eksikliği daha 
tamamlamış olu 
yoruz. Kurşunlu 
bölgesine açılan 
bu kamp yeri ve 
rehabilitasyon 
merkezi, Bursa’ya 
da toplum sağlığına 
da büyük katkı 
sağlayacak" 
ifadesini kullandı. 
Merkezdeki çalış 
malar kapsamında 
binalardaki ısı 
yalıtımları, iç ve dış 
boyaları ile tüm 
mekanik ve elektrik 
tesisatlarının bakım 
onarım işlemleri 
yapılıyor.

Sertaslan, “Ülke bir kişiye devredilemez”
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan, meclis 
ve yönetim kurulu 
üyeleri Ağrılılar ve 
Urfahlar Derneği’ni 
ziyaret ederek 16 
Nisan’da yapılacak 
anayasa değişikliği 
Referandumu ile 
ilgili fikir ahşveri 
şinde bulundu. 
Referanduma kadar 
sürecek ziyaret
lerinde CHP ’liler 
Anayasa değişikliği 
ile getirilmek iste
nen sistemi masa 
ya yatırıyor.
CHP ilçe başkanı 
Mehmet Sertaslan, 
katıldığı ziyaret
lerinde dernek 
başkanları ve yöne
timiyle fikir ahşve 
rişinde bulundular. 
Kuruluşları oy iste
mek için ziyaret 
etmediklerini, 
referandum ile 
halka iki seçeneğin

sunulduğuna ve 
bunun bir parti 
meselesi olmadığı 
na vurgu yapan 
Sertaslan, Anaya 
sanın değiştirilmesi 
teklif dahi edilemez 
maddelerini oyla 
manın büyük bir 
vebal olduğuna 
dikkat çekti. 
Türkiye Cumhuri 
yeti’nin rejiminin 
94 yıldır bu ülkeyi 
dimdik ayakta tutan 
en önemli sistem 
olduğunu hatırlatan 
Sertaslan, gele
cekte de cumhuri 
yet rejiminin dim 
dik ayakta kalması 

gerektiğini belirtti. 
Türkiye’nin yöneti
minin bir kişiye 
devredilemeyeceği 
ni vurgulayan 
Sertaslan, "Biz bu 
ülkenin,bu Cumhu 
riyetin nasıl kurul 
duğunu iyi biliyo 
ruz. Cumhuriyetin 
kurucu değerlerine 
sahip çıkmak isti 
yoruz. Laik, parla
menter, hukuk dev 
leti olan Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 
yaşaması için, 
insanların barış 
içinde yaşaması 
için, tek adam 
yönetiminin olma

ması için çalışaca 
ğız. Bu herkim 
olursa olsun, güzel 
ülkemiz bir kişiye 
devredilmeyecek 
kadar kıymetli. 
Bu ülkenin yöneti
minde herkes söz 
sahibi olmalı, parla
menter sistemden 
asla vazgeçmemeli 
yiz.” dedi 
Samimi sohbetlerin 
ardından, ortak 
paydada buluşula 
cağına inancının 
tam olduğunu ifade 
eden Sertaslan, 
ziyaretlerini 16 
Nisan’a kadar sür 
düreceğini, halkın 
nabzını yokladık 
larını, oylanacak 
olan anayasa 
değişikliğinin 
ülkenin geleceği 
açısından büyük 
bir öneme sahip 
olduğunu vurgula
mak istediklerini 
dile getirdi.

ELEMAN
GEMLİK’TE FAALİYET 

GÖSTEREN FİRMAMIZDA 
PANEL ÜRETİMİNDE 

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 
30-40 YAŞ ARALIĞINDA 

BAYAN İŞÇİ 
ALINACAKTIR.

TERA FOTOVOLTAİK ENERJİ 
TEKNOLOJİLEİ VE MEKATRONİK 

SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

0 224 513 05 88

GemlikKjfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Bnrsa'da ruhsatsız silah operasyonu!
Bursa polisi, 
ruhsatsız silah ve 
mühimmat ticareti 
yaptıkları belirlenen 
kişilere operasyon 
düzenledi.
Eşzamanlı operas 
yonda 21 adresten 
15 kişi gözaltına 
alındı.
Bursa Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 

ruhsatsız silah ve 
mühimmat ticareti 
yapan kişilere göz 
açtırmıyor. Bugün 
sabah saatlerinde 
daha önceden belir
lenen 21 ayrı adrese 
eşzamanlı operas 
yon düzenleyen 
ekipler, 15 kişiyi 
gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan 
aramalarda ise 2 
adet ruhsatsız ta

banca, 1 adet 
namlu, 3 adet av 
tüfeği ile bu tüfek
lere ait çok sayıda 
fişek ele geçirildi. 
Yakalanan şahıslar 
dan Y.A.'nın ise 
yaralama suçundan 
arandığı ve hakkın 
da kesilmiş 3 yıl 
hapis cezası olduğu 
belirlendi. 5 şüphe 
linin ise aranması 
devam ediyor.

Enimle uyuşlurucu ele geçirilen Mâ tutuklandı
Bursa polisinin 
gerçekleştirdiği 
uyuşturucu operas 
yonunda üzeri
lerinde ve evinde 
çıkınlar halinde 
bonzai ele geçirilen 
6 kişiden 1'i tutuk 
landı, 5'i serbest 
bırakıldı.
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa Em
niyet Müdürlüğü 
Uyuşturucu ile Mü

cadele Şube 
Müdürlüğü Sokak 
Suçları ile Müca 
dele Büro Amirliği 
(NARKOTİM) ekip
lerince Yıldırım 
ilçesinde yapılan 
operasyonlar 
kapsamında 
yakalanan A.Y., 
M.A., E.E. veA.B.B. 
isimli şahısların 
üzerinden 7 çıkı 
halinde bonzai adı 

verilen sentetik 
uyuşturucu, İ.Ç. ve 
G.D. isimli kişilerin 
de evlerinde yapılan 
aramada bir miktar 
bonzai ele geçirildi.
Yapılan işlem 
lerin ardından 
şüphelilerden 5'i 
serbest bırakılırken, 
İ.Ç. isimli kişi 
tutuklandı. Olayla 
ilgili tahkikatın 
sürdüğü bildirildi.

MwiiiiFniiiiiww imınBilanııııtıııiM

Bursa'da KHK ile 
ihraç edilen 
3 infaz koruma 
memuru, FETÖ 
üyesi oldukları 
ve Bylock 
kullandıkları 
gerekçesiyle 
gözaltına alındı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü 
ekipleri, Kanan 
Hükmünde

Facebook sayfamız; Gemlik Körfez ■ Güler Ajans

Kararname (KHK) 
ile açığa alınan 
infaz koruma 
memurlarına 
yönelik operasyon 
düzenledi.
M.A.K., I.A. ve
S.E, isimli üç infaz 
koruma memuru, 
"FETÖ/PDY terör 
örgütüne üye 
olmak ve 6415 
sayılı terörizmin 
finansmanın 
önlenmesine 
dair kanuna 
muhalefet etmek" 

suçlarından 
gözaltına alındı. 
Yapılan 
sorgulamalarında 
üç şahsın, 
örgütün kriptolu 
haberleşme 
uygulaması 
ByLock programını 
kullandıkları da 
tespit edildi. 
Şüpheli infaz 
koruma me 
murları, ifade 
lerinin ardından 
adliyeye sevk 
edildi.

Bursa'nın İnegöl 
İlçesi'nde kontrol 
den çıkan kamyo
net enerji nakil hattı 
direğini devirip 
Bedre Deresi'ne 
uçtu. Yan yatan . 
araçtaki sürücü İs
mail Coşartekin, 
çevredekiler tarafın 
dan sıkıştığı araç
tan çıkartılıp has
taneye kaldırıldı. 
Sürücünün 
kurtarılma anı bir 
amatör kamera 
tarafından görün
tülendi.
İnegöl'deki kaza, 50 
yaşındaki İsmail 
Coşartekin yöneti
mindeki 16 F 4408 
plakalı kamyonetin 
kontrolden çıkması 
sonucu meyda 
na geldi. Yol 
kenarındaki enerji 
nakil hattı taşıyan 
beton direği de
viren kamyonet 
Bedre Deresi'ne 
yuvarlandı. Suyun 
fazla olmadığı 
derede yan yatarak

durabilen kamyo
netin sürücüsü 
araç içerisine 
sıkıştı.
Kazada yaralanan 
Coşartekin çevre
dekiler tarafından 
araç içersinden 
çıkartılıp İnegöl 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Kurtarma 
anı amatör bir 
kamera tarafından 
görüntülendi. Olay 
sonrası kaza yerine 
gelen UEDAŞ ve 
itfaiye ekipleri, 
yıkılan direkteki 
kabloların çevreye 
zarar vermemesi 
için önlem aldı.
Kaza ile ilgili 

soruşturmaya 
başladı.
Kazada yaralanan 
Coşartekin çevre
dekiler tarafından 
araç içersinden 
çıkartılıp İnegöl De
vlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Kurtarma 
anı amatör bir 
kamera tarafından 
görüntülendi. Olay 
sonrası kaza yerine 
gelen UEDAŞ ve 
itfaiye ekipleri, 
yıkılan direkteki 
kabloların çevreye 
zarar vermemesi 
için önlem aldı. 
Kaza ile ilgili 
soruşturmaya 
başladı.
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AKP’liler Referandum gezilerinde Muhtarlar Derneklerini ziyaret etti

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler(g)hotmail. com

Ey Hollanda, Ey Almanya!
Bir devletin üst kuruntudur Cumhurbaşkanlığı.
En önemli özelliği ise ülkesinde barışın ve 

birliğin sembolü olmasıdır.
Bu özelliğe bir de tarafsızlığı ekleyebiliriz.
Anayasamız da da böyle yazıyor.
Ancak, Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşka 

nı ülkesinin birliğini sağlayamıyor.
Cumhurbaşkanlığı makamına gelmeden önceki 

partinin genel başkanı gibi hareket ediyor, kendi 
partisinden başka parti liderleri ne karşı aşırı tepki 
gösteriyor, aşağılıyor, kavga ediyor, agıza 
alınmayacak söyler söylüyor.

Bu ülkede birliği sağlamaz.
Sağlamıyor da.
Siyasi istikrarı da sağlamıyor.
Sürekli gerilim politikaları ile çalkalanıp duru 

yoruz.
Türkiye durup dururken iç ve dış sorunlarını 

bitirmişçesine bir Anayasa değişikliğine 
götürüldü.

Burada aktif rolü her zamanki gibi MHP oynadı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli AKP ile 

nerede anlaştı, ülkenin gündemini değiştirdi ve 
AKP’yi yine istepne oldu.

Ülke Anavasa değişikliği ile tek adamın eline 
bırakılmak isteniylor.

Parlamento etkinsiz/eştırilirken. birikişinin 
güçü sınırsız artırılıyor.

Bu bana 1933’li yılların Almanya’sını anımsattı.
Başçavuş Adolf Hitler, 1929 dünya Ekonomik 

Krizi sonucu kurduğu Nazi Partisi iktidarı ele 
geçirdi. Halkın oylarıyla dünyayı kana bulayan bir 
faşist İktidara geldi.

Sonrası malum.
Tek adam yönetimi Almanya da faşizmi getirdi, 

Iran da Humeyni rejimini getirdi, bunun birçok 
örnekleri mevcut.

Türkiye böyle bir yolda.
Referanduma sayılı günler kala birden ülke 

gündemi değişti.
İç politikanın önüne, Almanya ve Hollanda 

olayları geçti.-
Birden bire ne olduysa, AKP’li Bakanlar Al

manya da ve Hollanda da referandum oylamaları 
için toplantılar yapmaya kalktılar.

İki devlet de buna izin vermedi.
Bizim yasalarımızda izin vermiyor aslında.
Almanya, Dışişleri Bakanı’na ‘Gelme’dedi. O 

gitti ama Almanya uçağını indirmedi.
Bu kez kadın bakanımızı Almanya’dan, aynı tip 

4-5 araçla Hollanda ya yolladılar.
Hollanda, ‘Gelmeyin bizim seçimlerimiz var’ 

dedi, dinlemediler.
Gizlice gittiler.
Sonucu malum.
Kadın Bakan Türk Konsolosluğuna sokulmadı 

ve Hollanda’dan kovuldu.
İnci İtici bir durum, bir siyasi ve diplomatik 

skandal.
Şimdi Cumhurbaşkanı Almanya ve Hollanda 

başbakanına kükrüyor.
“EyAlmanya... Ey! Hollanda..”, “Yazıklarolsun, 

“Çibiliyetsiz” gibi hoş olmayan sözlerle 
kabadayılık taslıyoruz.

Oldu olacak Avrupa ülkelerine savaş açalım.
Bu durum milliyetçilik duygularını kabartarak 

referandumda sonuçlan evete dönüştürmenin yeni 
yöntemlerinden başka bir şey değildir.

Daha neler göreceğiz?

Gemlik Ak Parti 
İlçe Teşkilatı, 
referandum 
çalışmalarına 
devam ediyor. 
Çalışmalar 
kapsamında, 
Bursa Gemlik 
Muhtarlar Derneği 
ve Türkiye Muhtar 
lar Derneği Gemlik 
Şubesini ziyaret 
eden AKP’liler, 
Mahalle temsilcileri 
ile muhtarların da 
ha irtibatlı ola ca 
ğını dile getirdiler. 
Ziyaretlere Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, AKP 
İlçe Başkanı Zafer 
Işık, İlçe Yönetici
leri ilk olarak 
Türkiye Muhtarlar 
Derneği Gemlik 
Şubesini, ardından 
Bursa Gemlik 
Muhtarlar Derneği 
ni ziyaret etti.
Ziyaretin genelinde 
toplu konutlar 
konuşulurken, 
bununla ilgili 
açıklama yapan 
Gemlik Belediye

»ılı Satan l ıııstfl ı ah mu»
Simit Sarayı’nın Bursa da 11. Mağazası, Manastır Bulvarpark ta hizmete girecek

21 Ülkede 408 
mağazasıyla 
Türkiye’nin lider 
gıda zinciri olan 
Simit Sarayı; 
Gemlik’te Bursa'nın 
11. şubesini açmaya 
hazırlanıyor. 
Simit Sarayı Gem
lik’te tercihini Fran
chise sistemiyle 
Manastır Bulvarpark’ 
ta açacak.
10.500 çalışanı ile 
günlük ortalama 1 
milyon kişiye hizmet 
veren Simit Sarayı 
iki aydan beri süren 
fizibilite ve lokasyon 
değerlendirmeleri 
sonrasında 
Manastır’da Bulvar 
park’ta mağaza 
açma kararı aldı. 
Mağaza, Cadde 
Konsepti ile açılacak 
ve işletmesini 
Kafe ve Restoran 
işletmeciliğini de 
Burak Akyol 
yapacak.
Konu hakkında 
açıklamalarda bulu

Başkanı Refik 
Yılmaz inşaatına 
başlanan toplu 
konutlarla alakalı 
olarak; “Yüzde 
1O’hk bölümü ev 
sahibi olmayan 
emeklilere verile
cek. Diğer yüzde 
10 şehit aileleri ve 
gazilerimizin 
önceliğinde olacak.

nan Vizyon Yapı 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hamza 
Ay gün: “Gemlik her 
şeyin en iyisine 
layık. Özellikle 
Manastır bölgesi 
taşıdığı potansiyele 
rağmen uzun 
yıllardan beri ihmal 
edilmiş, işlenmeyi 
bekleyen bir cevher. 
Vizyon Yapı olarak 
İbrahim Reis ile 
başladığımız Kentsel 
Dönüşüme Günay 
din Sitesi ardından 

Ardından yarısı 
satılacak yeni 
yatırımlar için 
kullanılacak, diğer 
yarısı da dönüşüm 
için takasta kulla 
nılacak” dedi.
Işık; "Muhtarlar 
bilirkişidir” 
Gemlik İlçe 
Başkanı Zafer Işık 
ise; “Türkiye’nin

Avcılar Sitesi ile 
devam ediyoruz. 
Sadece binaların 
dönüşümünü değil 
Kentsel Dönüşümün 
ruhuna uygun olarak 
ilçemizin gelişimine 
de katkı sağlamayı 
hedefledik. Bu 
doğrultuda ticari 
alanlar oluşturduk. 
Ticari hayatın oldu 
ğu yerde hayat daha 
canlı hale gelmekte
dir. Ticari alanları 
mızı Manastır’a 
yakışacak firmalara 

gelişimi adına 
vesayeti kaldırma 
mız ve işleyişi 
hızlandırmamız 
gerekiyor. Bu 
nedenle referan
dum, daha çok 
önem arz ediyor. 
Referandum 
çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. 
Bu anlamda, 
muhtarlarımıza 
da konuları 
anlatmak, neden 
Anayasa değişikliği 
gerek tiğini 
açıklamak istedik. 
Bilindiği gibi 
muhtarlar vatan 
daşlar için bilir 
kişidir” dedi.

vermeyi tercih ettik.
Migros, Peynirci 
Baba, Tedi, Ergenler, 
Pizza Pizza ve Çiğ 
Köfteci Erkan Usta 
ile Günaydınpark’ı 
cazibe merkezi 
haline getirdik.
Bulvarpark’ta da 
aynı düşünce ile 
dünya markası Simit 
Sarayı ile franchise 
sözleşmesi imzala
yarak başladık.
Daha önce hem 
yerel cafe ve 
restoran işletmeci 
liği hem de fran
chise tecrübesi 
bulunan Burak 
Akyol kardeşimizle 
ortak olarak Simit 
Sarayı’nı Gemlik’e 
kazandırmaktan 
dolayı çok mut
luyuz.” dedi.
Mayıs ayı başında 
açılması planlanan 
Simit Sarayı 
eski Avcılar Sitesi 
yeni adıyla Bul
varpark’ ta hizmete 
girecek.
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ALIM SATIM KİRALAMA VE ARACILIK HİZMETLERİ 
YATIRIM DANIŞMANLIĞI & EMLAK MÜŞAVİRLİĞİ 

ÖN EKSPERTİZ VE DEĞERLEME HİZMETLERİ 
KREDİ YÖNLENDİRME VE TAKİP İŞLERİ 

TAPU TAKİP İŞLEMLERİ & MÜLK YÖNETİMİ

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 
Sabahattin DEMİR Emlak Müşaviri

Tel & Fax: 0 224 517 33 10 Cep : 0 532 744 33 83 - 0 532 744 33 93 
www.manastiremlakgemlik.com^ manastiremlak@hotmail.com

emlak.com
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12 MflBT İSTİKLAL MARŞI MIZIN KABULÜ VE MEHMH 
AKİFERSOrUANMAGÜNÜETKİHÜĞİGERCEKLESTİ
İlçe çapında Çınar 
İlk ve Ortaokulu* 
nun organize ettiği 
program; Gemlik 
IML. Konferans 
Salonunda 
yapıldı. 
Sunuculuğunu 
Çınar İlkokulu 
Müdür Yardımcısı 
Feride Sunar ve 
Çınar Ortaokulu 
Müdür Yardımcısı 
Sinan Sevinç’in 
yaptığı program; 
Okul Müdürü İlkay 
Erdem’in açılış 
konuşmasıyla 
başladı. Çınar 
İlkokulu Anasınıfı 
öğrencisi Esmanur 
Şahinoğlu İstiklal 
Marşı’mızın 10 
kıtasını ezbere 
söyledi, Müzik 
Öğretmeni Sevda

Koç ve Sosyal Bil- Özlem Gürkan’ın
giler Öğretmeni birlikte hazırla

diktan koro, 
ardından kısa bir 
oyun gösterisi 
ve şiir sunumu 
yapıldı.
"Birlikte Söyle 
yelim Projesi” 
kapsamında çekilen 
video gösterisi 
sunumu yapıldı.
Şiir, kompozisyon 
ve resim dalında 
ödül alan öğren 
çilere ödüllerinin 
dağıtımından sonra 
program sona erdi.

Bursa'flakarsiirnrizi!

Kış sezonunun 
Mart ayı sonuna 
kadar uzatıldığı 
Uludağ'da kar 
yağışı yeniden 
başladı. Hava sıcak 
lığının eksi 7 dere 
ce olarak ölçüldüğü 
Ulu dağ'da kar 
kalınlığının 95 san
timetre olduğu 
bildirildi. 
BursalIlar baharın 
gelmesini bekler 
ken soğuk ve yağış 
h hava geri döndü. 
Şehir merkezinde 
hava sıcaklığı 5 
dereceye kadar 
düşerken, kış tur
izminin en önemli

merkezlerinden 
Uludağ'da kar 
yağışı yeniden 
başladı.
Kar seviyesinin 
elverişli olması 
nedeniyle kış 
sezonunun Mart 
ayı sonuna kadar 
uzatıldığı Uludağ'da 
bu duruma en çok 
sevinen kayak 
meraklıları oldu. 
Gündüz hava 
sıcaklığının eksi 
7 derece olarak 
ölçüldüğü Ulu 
dağ'da devam eden 
yağış sebebiyle 
kar kalınlığı 95 san
timetreye ulaştı.

Kaptan Umur Zamanoğlu'ndan 
Deniz ve Hawa Arama Kurtarma Semineri

Gemlik Denizcilik 
Topluluğu Kariyer 
Limanı Seminerler
ine bu hafta Genç 
Denizciler Dayanış 
ma Derneği Kuru
cusu Kpt. Umur 
Zamanoğlu, Arama 
ve Kurtarma Ek
ibinden 4 kişi, 
Öğr.Gör. E. Murat 
Tacar, Öğr. Gör. 
İbrahim Sapmaz 
Öğr. Gör. Yusuf 
Sarıkaya, Deniz ve 
Liman İşletmeciliği 
1.Sınıf Programı ve 
2.Sınıf Programları 
katılım gerçek 
leştirdi.
Seminerin başında 
Kurucusu ve

Başkanlığını Yaptığı 
Genç Denizciler 
Dayanışma Derneği 
‘den bahseden 
Umur Zamanoğlu, 
derneği ilk kurduk 
larında 1.5 metrelik 
bir botları olduğunu 
ve bununla eğitime 
başladıklarını ve 
geçen yıllar itibari 
ile derneğe İstanbul 
da bir Arama Kur

tarma Hareket 
Merkezi kazandır 
dıklarım ve bu süreç 
içerisinde 1 he
likopter 2 Cesna tipi 
uçak ve arama kur
tarmada kullanılan 
botlar aldıklarını bir 
çok gönüllü çalışan 
ile İstanbul da İç 
İşleri Bakanlığından 
almış oldukları yetki 
ile Deniz ve Hava

Arama Kurtarma 
hizmetleri verdik
lerini anlattı. 
İngilizce, İspanyol 
ca ve Arapça bilen 
Kpt. Zamanoğlu 
hale hazırda birçok 
ulusal ve uluslara 
rası basın yayın 
organı ile Kaza 
sonrası değerlen 
dirmeler ve Eğitim 
noktasında Denizci

lik ve Havacılık 
Alanında çalışma 
larına devam et
mekte ulusal ve 
komşu ülke sınırla 
rında süre gelen 
deniz kazaları ve su 
baskınları harekat 
larını yönetmektedir. 
Hali hazırda Arama 
Kurtarma Alanında 
eğitmenlik ve kaza 
risk değerlendir 
mesi faaliyetlerini 
icra eden Zaman 
oğlu Uluslararası 
yayın kuruluşlarında 
kaza/kırım değerlen 
dirme faaliyetleri ve 
UlKernizm iferî gelen 
Devlet Kuruluş 
larında Eğitim

faaliyetleri icra 
etmektedir.
Seminerin sonuna 
doğru öğrencilerden 
yöneltilen soruları 
cevapsız bırakma 
yan Zamanoğlu, 
Gönüllü olarak 35 
yaşı geçmemek 
üzere herkesin 
başvuru yapabile 
ceğini dile getirdi. 
Gemlik Denizcilik 
Topluluğu Başkanı 
Zeki Şimşek Gem
lik'te gerekli desteği 
bulabilirsek bizlerde 
Gemlik'te bir Arama 
ve Kurtarma 
Merkezi kurulması 
için çalışabiliriz 
dedi.

KAŞ€D€ B€KL€M€K 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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Gemlikspor Basket
bol A Takımı EBBL 
Eleme turundaki 
F Grubunda ilk 
yarının son 
maçında, deplas
manda oynadığı 
Eskişehir Genç 
Ufuk Spor*u, çok 
çekişmeli geçen 
mücadele sonu
cunda, uzatma 
periyodun da 
yenerek grubunda 
ki ikinciliğini 
perçinledi. Her 
dakikası büyük 
heyecan içinde 
oynanan karşılaş 
mayı Gemlik'ten 
gelen taraftarlar 
ile Eskişehir 
taraftarlarının 
oluşturduğu bas
ketbol severler 
tarafından ayakta 
alkışlandı.
Maça Kaptan Olcay, 
Enes, Gökhan, 
Samet Cem beşiyle 
başlayan takımımız 
ilk periyotta raki 
bine karşı üstünlük 
kuramadı ve ZZ-Zü 
geride tamamladı, 
kinci periyoda 

sert savunma ile 
başlayan temsil
cimiz devre arasına 
39-40 önde girdi. 
Üçüncü periyotta 
da heyecan hiç 
durmadı ve temsil
cimiz rakibine karşı 
üstünlük kurdu 
ve 56-61 önde 
tamamladı.
Final periyotuna 
temsilcimiz çok

etkili başladı ve 
periyodun başında 
skoru 58-68 e geti 
rerek farkı on 
sayıya çıkardı. 
8-0 hk seri ile 
karşılık veren 
Eskişehir temsilcisi 
maçın sonlarında 
farkı azaltarak 
maça ortak oldu. 
Son saniyeleri 
büyük çekişme 
içinde geçti. Son 
dakikaya 73-73 
berabere girilirken 
bu dengeyi Cem 
Han'ın bulduğu üç 
sayılık basket ile 
bozan taraf Gemlik
spor oldu ve 73-76 
öne geçti. Yapılan 
faul sonrası iki 
serbest atış kul
lanan Eskişehir 
temsilcisi iki de iki 

atarak skoru 75-76 
ya getirdi. Hücumda 
etkili olamayan ve 
boş dönen temsil
cimiz son dokuz 
saniyede rakibine 
faul yaptı ve iki 
serbest atıştan 
ilkini atan rakip 
skoru 76-76 ya 
getirdi. Son ser 
best atışı kaçıran 
Eskişehir temsilcisi 
maçı kazanma 
şansını geri tepti. 
Faul sonrası riba 
untu alan Samet ile 
son dokuz saniyede 
hücum bulan tem
silcimiz, Kamer'in 
attığı şut ile maçı 
kazanma şansı 
yakalasa da, çem
berden dönen top 
basket olmayınca 
maç uzatmaya gitti.

Uzatma periyoduna 
ev sahibi etkili 
başladı ve bulduğu 
basketler ile 81-76 
öne geçti. Hemen 
toparlanan temsil
cimiz üst üste attığı 
basketler ile tekrar 
maça ortak oldu ve 
son 50 saniyeye 82- 
82 berabere girildi. 
Hızlı hücum da 
Enes Abay'ın pota 
altı basketi ile 
82-84 öne geçen 
temsilcimiz oldu. 
Son 30 saniyede 
rakip 2 serbest atış 
hakkı kazandı ve 
ilkini atıp İkincisini 
kaçırınca skor 83-84 
oldu. Hücumda 
Tolga'nın bulduğu 
üç sayı ile skoru 83- 
87 ye getiren taraf 
Gemlikspor oldu.

Son faul atışını sayı 
ya çeviren Tolga 
maçın da skorunu 
belirledi ve 83-88 
Gemlik Sporumu 
zun galibiyeti ile 
tamamlandı. Bas
ketbol Şube Sorum
lusu İbrahim 
Tokgöz, "Zorlu de
plasmanda, uzatma 
sonucunda da olsa 
galibiyetle dönmek 
bize güç ve moral 
verdi. Galibiyet 
serimizi 4 maça 
çıkardık. İnşallah 
sezon sonunda 
hedefimize ulaşa 
cağız. Tek rakibimiz 
maddiyat. Basket
bolü seven ve 
maddi gücü olan 
herkesi Gemlikspo- 
rumuza destek ol
maya davet 

ediyorum. Bırakın 
oyuncularımıza 
ödeme yapmayı, de
plasmanlara bile 
gidecek bütçemizin 
olmadığını her 
defasında dile ge
tirmeme rağmen, 
fedakarca oynayan 
ve ilçemizi en iyi 
şekilde temsil eden 
bu 12 dev adama 
destek olmayan 
herkes bir gün 
gelecek hangi 
yüzle bu gençlerin 
elini sıkacaklar ve 
o günler çok 
yakında gelecektir. 
Bütün kurumlan 
bu gençlere 
destek olmaya 
tekrar tekrar davet 
ediyor saygı ve 
sevgilerimi sunu 
yorum" dedi.

Asgarî lise mezunu 

Forklift ehliyetine sahip 

SEÇ-G ve kalite bilincine sahip 

En az 2 yıl forklift 
kullanma tecrübesine sahip 
FORKLİFT OPERATÖRLERİ 

ALINACAKTIR. 
Başvurular şahsen şirket 

adresine yapılacaktır. 

ADANIR LOJİSTİK A.Ş. 
Limanyolu girişi Gemlik 

Bilgi için: 0530 789 2671 

Ali Çalışır

KilŞ€D€ B€KL€M€K 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

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez ■ Güler Ajans

IHIP
03/07/2015 tarih ve 20150020594 yevmiye nolu 1062,75 ve 

03/07/2015 tarih ve 20150020593 yevmiye nolu 2.184.00 TL. 
ecrimisil ödendi makbuzlarını kaybettim. Hükümsüzdür.

RAMAZAN DEMİROGLU



15 Mart 2017 Çarşamba Gemlik KMrfez Sayfa 8

IisiwiwfiSHaltasHuial^siiMievaiieitcrt
Meteoroloji'den 
alınan verilere göre, 
hafta sonuna kadar 
yağışlı ve soğuk 
hava Bursa'yı terk 
etmeyecek. 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğünden 
alınan tahminlere 
göre, hafta sonuna 
kadar yağışlı ve 
soğuk hava yurdu 
terk etmeyecek,

hava sıcaklığı batı 
ve iç kesimlerde 2 
ila 6 derece 
azalacak.

BURSA'DA 
YAĞMUR ETKİLİ 
OLUYOR 
Bursa'da tüm 
yurtta olduğu gibi 
sağanak yağışın 
etkisi altına girdi. 
Sıcaklılklar da

düşüyor. 
Bursa'da 
hava sıcaklıkları 
6 derece civarında 
olacak.
Gece ise soğuk 
hava etkisini 
oldukça hisset 
tirecek.
Yağışlı hava kenti 
Cumartesi günü 
terk edecek...

lonfloz ormanları turizme Mınlııot
Bursa'nın Kara
cabey ilçesindeki 
longoz ormanları 
turizme kazan 
dırılacak.
Dünyada eşine çok 
az rastlanan ve 
'subasar' olarak da 
bilinen longoz 
ormanlarının tur
izme kazandırılması 
adına önemli bir 
adım atıldı. Kara
cabey Belediyesi ve 
Orman Bakanlığı 
yetkilileri ile gerçek 
leştirilen toplantıda, 
Karacabey longozu- 
nun benzerleri 
arasında en önem
lisi olduğuna vurgu 
yapılırken, 
hazırlanacak pro
jenin 1 yıl içerisinde 

hayata geçirilmesi 
kararlaştırıldı..
Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı 2. Bölge 
Müdürlüğü Bursa 
Şube Müdürü 
Ekrem Terzioğlu, 
Biyolog ve Kuş 
Uzmanı Prof. Dr. Ali 
Uzun, Hidrojeolog 
Prof. Dr. Hatim El 
Hatip. Biyolog ve 
Memeli Uzmanı 
Prof. Dr. Nuri yiğit, 
Biyolog ve Bitki 
Uzmanı Doç. Dr. 
Mehmet Sağırolu, 
Çevre Mühendisi 
Doc. Dr. Nusret 
Karakaya, Sürün
genler Uzmanı Prof. 
Dr. Abdu.lmuttalip 
Akkaya, İçsu Balık 
lan Uzmanı Doc. Dr.

Şerife Gülsün 
Kırantaya, Şeftir ve 
Bölge Plancısı ve 
GIS Uzmanı Burçak 
Altun ve Ziraat 
Mühendisi Sevgi 
Altunhazır'ın 
katıldığı toplantıda, 
longozun dünyada 
eşine az rastlanır 
özellikte olduğu ve 
şimdiye kadar her
hangi bir müdahale 

edilmemesinin son 
derece önemıT 
olduğu ifade edildi. 
Karacabey longozu- 
nun mevcut özellik
lerinin, dünyadaki 
en zengin turistleri 
çekebilecek özellik
lere sahip olduğu 
nun dile getirildiği 
toplantıda, proje 
hazırlık çalışma 
larına başlandığı ve 

yaklaşık 8 aylık bir 
gözlem ve araştır 
ma sürecinin 
ardından projeye 
son hali verilerek 
uygulamaya geçile 
ceği açıklandı. 
Karacabey Belediye 
Başkanı Ali Özkan, 
longoz ormanlarının 
Bursa ve ülke tur
izmine yeni bir 
boyut kazandıra 
cağına vurgu ya
parak, Yeniköy'deki 
sahil düzenleme 
çalışmalarının da 
bu hedefin adeta 
perçinleyicisi 
olduğunun altını 
çizdi.
Tüm çalışmalarında 
ilgili kurumlarla 
ortak çalışma ve 

planlamaya büyük 
önem verdiklerini 
ve bu amaçla 
akademisyenlerle 
birlikte dünya 
çapında bir 
projeyi hayata 
geçirmeyi 
çalıştıklarını, 
anlatan Ali Özkan, 
"İlçemiz gerçek 
ten büyük doğal 
güzelliklere ve 
eşsiz ekonomik 
imkânlara sahip. 
Bu potansiyel 
kaynakları gün 
yüzüne çıkarma ve 
projeleri hayata 
geçirme 
çalışmalarımızı 
kararlılıkla 
sürdürüyoruz" 
şeklinde konuştu.

Bursa’da yollara dikkat!
Bursa. Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından yapılan 
açıklama şöyle: 
Gebze-Orhangazi- 
Bursa Otoyol İnşaat 
Yapım Çalışmaları 
Nedeniyle Bursa- 
Yalova Yolunda 
Bazı Kesimlerde 
Trafik Servis Yolun
dan Kontrollü 
Olarak Sağlan 
maktadır.
Karayolları 14. 
Bölge Müdürlü 
ğü'nce, inegöl- 
Bozöyük Ayrımı 
Domaniç Yolunda 
Sanat Yapıları Ve 
Üst Yapı Çalışmaları 
Yapdığından Oylat 
Ayrımına Kadar 
6750 Mt.'LİK Kesi

minde Trafik Servis 
Yolundan Sağlan 
maktadır.
Bursa- Eskişehir D- 
200 Karayolu İnegöl 
Çıkışında Karayol 
lan 14. Bölge 
Müdürlüğü'nce, 
Avarlar Köprülü 
Kavşağı Yapım 
Çalışmaları Ne
deniyle Trafik 
Servis Yolundan 
Sağlanmaktadır. 
Kent Meydanı - Ter
minal Arasında 
Sürdürülen T2 Hafif 
Raylı Sistem Hattı 
Çalışması Nedeni. 
İle İstanbul Yolu Üz
erinde Şerit Dar
altma Uygulan 
maktadır.
Kent Meydanı T2

Hattı Çalışması 
Kapsamında Kent 
Meydanı Alt 
Yollarıtrafik Akışına 
Kapatılacaktır. 
(GECE Çalışması) 
Bursa-Orhaneli İl 
Yolu Güzergahında 
Yol Genişletme 
Çalışmaları Ne
deniyle Trafik 
Bölünmüş Yolun 
Diğer Kesimden 
Kontrollü Olarak 
Sağlanmaktadır. 
Fuat Kuşçuoğlu 
Caddesi, Mehmet 
Akif Köprüsü, 
Soğukkuyu Caddesi 
Ve Avrupa Konseyi 
Bulvarına Bağlanan 
Yollarda Fen 
İşleri Dairesi 
Başkanhğunca

Yapılan Yol Yapım 
Çalışmaları Nedeni 
İle Alternatif Güzer
gahlar Kullanıla 
çaktır.
Acemler Köprülü 
Kavşağı İle Bademli 
Köprülü Kavşağı 
Arasında Yol İşleri 
Şube Müdürlü 
ğü'nce Yapılan 
Çalışma Nedeni İle 
Şerit Daraltma 
Ûygulanmaktadır. 
Nilüfer İlçesi 
Beşveler Mahallesi 
Beşevler Caddesi 
Ve Bilginler Cad
desi Üzerinde 
Buski Genel 
Müdürlüğünün 
Çalışması Nedeni 
ile Şerit Daraltma 
Veya Kısmen

Kapatma Uygula 
nacaktır.
Osmangazi İlçesi 
Hüdavendigar Ma
hallesi Dikkaldırım 
Caddesi Mihraplı 
Parkı Önünde 
Buski Genel Müdür 
lüğü'nün Çalışması 
Nedeni İle Trafik 
Akışı Alternatif Güz
ergahlardan 
Sağlanmaktadır. 
Osmangazi İlçesi 
Çekirge Mahallesi 
Armutlu Meydanı 
Düzenleme 
Çalışması Nedeni 
İle Trafik Akışı Al

ternatif Güzer
gahlardan 
Sağlanacaktır. 
Sürücülerimizin 
Kent İçi Hız Limit
lerine Uymaları Ve 
Kontrollü Seyir Et
meleri, Çalışma 
Yapılan Güzer
gahlarda Dikkatli Ve 
Duyarlı Olunması, 
Trafik işaret Ve 
İşaretçilerine 
Uymaları, Bilgi 
Levhaları ile 
Gösterilmiş Alter
natif Güzergahları 
Tercih Etmeleri 
Gerekmektedir.
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Genel Sağlık Sigortası değişiyor!
SGK Başkanı Selim 
Bağlı, milyonlarca 
kişi ilgilendiren 
Genel Sağlık 
Sigortası ile ilgili 
önemli açıklama 
larda bulundu.
SGK Başkanı Selim 
Bağlı, "Gelir testi 
yapma zorunluluğu 
kalkıyor. 1 Nisan'- 
dan itibaren tüm 
vatandaşlarımızı 
başvurmalan için 
bekliyoruz. GSS 
borçları ya tamamen 
silinecek ya da faiz
leri silinip ana para 
12 taksite bolüne 
cek" dedi.
Sosyal Güvenlik 
Kurumu Başkanı 
Mehmet Selim 
Bağlı, Genel Sağlık 
Sigortası (GSS) 
hakkında açıkla 

malarda bulundu. 
SGK Başkanı Bağlı, 
yeni düzenlemenin 
neler getireceğine 
ilişkin, 8 Mart’ta 
Resmi Gazete’de 
yayınlanan Kanunun 
1 Nisan’da yürürlü 
ğe gireceğini 
hatırlatarak, 10 mil 
yonu aşkın vatan 
daşın 10 yıl boyunca 
sistem hakkında dile 
getirdikleri, problem 
olarak gördükleri ve 
tespit edilen bütün 
sorunların yeni 
düzenlemede 
çözüme kavuşturu 
lacağına vurgu 
yaptı.
Genel Sağlık 
Sigortası’nın önceki 
sisteminin çeşitli 
kademelerden 
oluştuğunu, her

hangi bir sigorta 
koluna dahil ol
mayan ve gelir 
tespit yapmayan 
vatandaşların sis
teme otomatikman 
dahil edildiğini ifade 
eden Bağlı, geliri as
gari ücretin üçte 
birinden az olanların 
ise eski sistemde 
yeşil kartlı denilen 
statüde sağlık 
hizmetlerinden 

faydalandığını dile 
getirdi.
Yeni düzenleme de 
sistemi basitleştir 
diklerini belirten 
Başkan Bağlı, 
“Prim oranını yüzde 
12’den yüzde 3’e in
dirdik. Re’sen tescil 
yapıyoruz. Vatan 
daşlara diyoruz ki, 
53,33 lira ödemek 
şartıyla sizi Genel 
Sağlık Sigortası 

kapsamına dahil 
ediyoruz. Türkiye 
Cumhuriyeti vatan 
daşlarına sağlanan 
bütün Genel Sağlık 
Sigortası imkân 
lanna sahipsiniz” 
şeklinde konuştu. 
Başkan Bağlı, 
geçmişte oluşan 
borçlarla ilgili de şu 
açıklamayı yaptı: 
“Sistemin en önemli 
avantajlarından 
birisinin bu borcu 
düzeltmiş olmasıdır. 
1 Nisan 2017 tarihi 
itibariyle sistemden 
dolayı oluşmuş 
borçların bütün 
gecikme zamları 
otomatikman 
siliniyor. Borçların 
tamamını 53,33 lira 
üzerinden hesaplı 
yoruz. Borcu geriye 

dönük bu şekilde 
hesaplıyoruz. Bor
cunuzu güncelledik, 
gecikme faizini 
sildik ana borçta 
yüzde 3’e göre he 
saplandı. İsterseniz 
bunu 12 ay olarak 
taksitlendirebilir 
siniz. Bunun altını 
özellikle çiziyorum, 
herkesten 53 lira 
ücret almıyoruz. O 
53 liralık ücret, 
bütün aileyi kap 
samaktadır. Genel 
Sağlık sigortası 
kapsamına alınan 
kişiler, üniversite 
hastaneleri, en 
pahalı ilaçlar olmak 
üzere, yurt dışı te
davileri dahil 
vatandaş sistemin 
her imka nından 
yararlanabilir.”

Saglıfc Bakanlığı güvensiz ürünleri açıkladı
Sağlık Bakanlığınca 
geçen yıl denetle
nen bin 198 
kozmetik ürünün 
379'unun güvensiz, 
606'sının "Teknik 
düzenlemeye 
aykırı" olduğu 
tespit edildi 
Sağlık Bakanlığı 
tarafından geçen yıl 
denetlenen bin 198 
kozmetik üründen 
379'unun güvensiz 
olduğu belirlendi. 
Türkiye İlaç ve 
Tıbbi Cihaz Kuru- 
___ «a (TİTCK) 2016 
yılında yapılan 
kozmetik ve tıbbi 

cihaz denetimlerine 
ilişkin sonuçları 
açıklandı.
Edinilen bilgiye 
göre; Denetimlerde 
bin 198 kozmetik 
ürün mercek altına 
alındı. Söz konusu 
ürünler arasında 
cilt-saç bakım 
malzemeleri, 
fondötenler ile 
tüy dökücüler 
yer aldı.

ŞEKER ÖLÇÜM 
CİHAZLARI 
BİLE VAR 
Denetlenen bin 198 
kozmetik üründen

606'sı "Teknik 
düzenlemeye 
aykırı", 379'u ise 
"Güvensiz" olarak 
kayıtlara geçti. Bu 
ürünler için teknik 

düzenlemeye 
aykırılık gerekçesi 
ile 227 bin 696 lira, 
mevzuata uygun 
olmadığı gerekçe
siyle 10 bin lira, 

toplam da ise 237 
bin 696 para cezası 
uygulandı.
Öte yandan, geçen 
yıl ekim-kasım- 
aralık aylarını kap

sayan tıbbi 
cihaz denetim
lerinde, bin 325 
üründen 742'sinin 
"Uygunsuz", 61'inin 
ise "Güvensiz" 
olduğu tespit 
edildi. Güvensizlik 
gerekçesi ile toplam 
1 milyon 79 bin 
700 lira para 
cezası uygulandı. 
Denetlenen ürünler 
içerisinde eldiven
ler, glukometreler 
(şeker ölçüm 
cihazı), nasır 
bantları, ev tipi 
oksijen konsantra 
törleri yer aldı.

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

Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt Md. 
Halk Kütüphane

121
186

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

KAYMAKAMLIK 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

Askerlik Şb. 
Karayolları 
Uman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
özel İd. Md.ULAŞIM 513 15 07

Pemukkele
DENİZ UÇAÖI
Pagasua Akmls Seyahat
METRO
Aydın Turizm 
8Özer Turizm
Kanbarofilu-Esada»
Anıtur
Kamil Koç

812 OO 28
814 03 82
813 20 77

812 O1 83

Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md.

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

HASTANELER
nam cgıuııı muu. a ıo 10
İŞ-KUR 513 71 66

Devlet Hastanesi 
Sahil Dav. Hast

517 34 00
513 23 29 BELEDİYE

Mer.Safi.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 10 88
513 85 29
280 44 44

Santral
Başkanlık

5134521-23
513 45 20

TAKSİLER BUSKİ 514 5796
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

DENİZ OTOBÜSÜ

Bursa 25a 77 84
Mudanya 544 30 eo
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
Ido İmam Aslan
Dinlenme Tas. 5132394

VAPUR-FERİDOT
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

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz______________514 17 00
Akcan Petrol s13 1O 7O
MAR-PET 013 3O 33
Tuncay Otogaz ai3 16 48
Boyza Petrol 813 O1 03

Gemlik Karfez
OIHLİK’İN İLK OOüLOK SİYASİ 0AZETI1I

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL :43 SAYI: 5727 
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 
Istiklaf Cad? Bora* Sok.No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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VENÜS SİNEMASI 
Recep İvedik 5: 

11:30-13:15-14:00- 
16:20-18:40-19:15- 

21:00...
Logan (tr dublaj): 
11:15-13:30-16:00- 

18:30-21:00...
Karlar kraliçesi 3 
(tr dublaj): 11:30- 

15:30-17:30...
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikKSrfez

BİL OKULLARI
ORHANGAZİ KAMPUSU

Arapzade Mahallesi Olukdere Mevkii No:75 16800 Orhangazi / BURSA 
O 224 435 03 24 - O 553 846 23 24 www.bilokullari.com.tr

http://www.bilokullari.com.tr


TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

İrfan Ünlü O 535 285 42 69
Merkez: Çarşı Meydanı - UMURBEY 

Şube: Dr. Ziya Kaya Mah. Hürriyet Cd. 
Sarışen Sok. Gemlik Tapu Müdürlüğü yanı 

. GEMLİK j
irfanunluemlak.sahibinden.com

Petrol İş Sendikası üst düzey yöneticileri ve çalışanlar biraraya gelerek durum değerlendirmesi yaptı

Gemlik Gübrede greve devam karan alındı
Güne Bakış

1 Kadri GÜLER
J kadri_guler@hotmail.com

umsal Sokak...
Geçtiğimiz günlerde, Kumsal Sokak gibi 

Gemlik sahillerindeki işyerlerinin keyfi 
tutumlarını yazmama karşın, başta belediye 
hiç bu konuda hiçbir önlem almadı.

Önümüz bahar.
Havaların ısınmasıyla Gemlik’in en göz 

de yerleri olan Emin Dalkıran ve Atatürk Kor 
donu Gemliklilerin en çok uğrayacakları 
alanlar olacak.

İnsanların keyif ile gezebilecekleri bu 
nadir alanlar maalesef işgal altında. 4’de

Petrol İş Sendikası 
üst düzey yönetici
leri, Gemlik Gübre 
işçileriyle biraraya 
gelerek greve 
devam karan aldı. 
Önceki akşam, 
Pırıltı Düğün Sa- 
lonu’nda yapılan 
değerlendirme 
toplantısına, 
Petrol İş Sendikası 
Genel Başkanı Ali 
Ufuk Yaşar, Genel 
Sekreteri Ahmet 
Kabaca, Genel Mali 
Sekreteri Turgut Düş 
ova, Genel Örgütlen 
me ve Eğitim Sekre 
teri Mustafa Mesut 
Tetik, Genel Yöne 
tim Sekreteri Ünal 
Akbulut, 6 ayı aşkın

süredir grev 
sürecinde olan Gem
lik Gübre işçileri ile 
biraraya geldiler. 
Durum değerlendir 
mesi yapan sendika 
yöneticileri ve işçi 
ler, fabrikada greve 
devam kararı aldılar. 
Petrol İş Genel Baş 
kanı Ali Ufuk Yaşar, 
Merkez Yönetim ku
rulu adına yaptığı 
konuşmasında;

Gemlik Gübre'de 
toplu iş sözleşme 
sürecinde (TİS) 
başından itibaren 
üyelerimizin hak ve 
menfaatleri doğrultu 
sunda bir sözleşme 
stratejisi geliştirdiği 
ni, müzakereden ve 
uzlaşmadan yana 
olduklarını, 22 
Ağustos 2016 tari
hinde çıktıkları Gem
lik Gübre Grevinin, 

TIS imzalanıncaya 
kadar aynı kararlı 
hkla sürdürüle 
ceğini vurguladı. 
Genel Başkan Yaşar; 
Grevin tüm kararlı 
lığıyla sürdüğünü 
belirterek, “Petrol-İş 
Bursa Şubesi'ne 
bağlı 335 üyemizle 
başlattığımız grevin 
başarıya ulaşması 
noktasında sendika 
mızın 40 bine yakın 
üyesiyle dayanışma 
içerisinde olacağız. 
İşverenin tutarsız, 
gerçekleri çarpıtan 
ve basına yansıtılan 
açıklamalarının birli 
ğimizi ve beraberli 
ğimizi bozamaya
cak.” dedi.

irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Belediyesi 
Fen İşleri ekipleri 
işletme binalarının 
karşısında bulunan 
iki odun deposunun 
önüne toprak 
dökerek, esnafın 
iş yapmasını 
engellendi.
Gemlik Belediyesi 
kendi ihtiyacı için 
kullanmak istediği 
odun depolarının 
sonunda bulunan 
Kozan Odun* 
Kömür ve Sami 
Kaynak Odun- 
Kömür’e ait 
işyerine sabah 
saatlerinde toprak 
dökerek, esnafın 
alışveriş yapma 
sına engel 
oldular.
Odun depo sahip
leri, belediye ile 
yaptıkları kira 
kontratlarında 

sürelerinin bitme 
mesi nedeniyle 
belediyenin ticari 
faaliyetlerine engel 
olduklarını be
lirterek, haklarını 
arayacaklarını 
söylediler. 
Bir yandan da 
konuyu Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İsmail 
Beki’ye götürdüler. 
Beki, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avcı 
arayarak durumu 
anlatınca 
birlikte Odun 
depolarına 
gittiler.
Belediye Fen İşleri 
Müdürü Hasan 
Tahsin Aydın’ı da 
yanlarına alarak, 
işyerlerinin önüne 
toprak dökülen 
esnafı dinleyerek

soruna çüzüm 
arayışına gittiler. 
Odun depolarının 
çevresinde bulunan 
kum satış deposu 
civarında bulunan 
boş arazilerinin 
düzeltilerek esnafa 
verilmesi sözü 

alınınca sorun 
tatlıya bağlandı.

ODUNCU
ESNAFI AZALDI

Gemlik’e doğal 
gazın gelmesinden 
sonra odun ve 

kömür satışlarında 
düşüşler yaşandı 
ğını söyleyen esnaf, 
“Gemlik in nü
fusuna göre odun 
kömür satıcılarının 
sayısı çok azaldı. 
Doğalgaz alama 
yan veya doğal gazı 

kesilen vatan 
daşlar odun kömür 
alarak durumu 
idare ediyor. Bu yıl 
kış şiddetli geçti. 
Bir eve 300-400 
liradan az aylık 
doğalgaz 
parası gelmedi. 
Bu nedenle dar 
gelirliler yine odun 
kömür kullanıyor. 
Çünkü odun 
doğalgazdan çok 
ucuz” dediler. 
İşyerlerinin önleri 
kapatılan esnaf, 
Başkan Yamdımcısı 
Ahmet Avcı ve
Oda Başkanı 
İsmail Beki’ye 
teşekkür ettiler. 
Belediye odun 
depolarının 
boşaltılacağı yere 
yeri Fen İşleri 
ardiyesi olarak 
kullanacak.

Eski binaların yıkımına devam ediliyor
Gemlik Belediyesi 
Fen İşleri Müdür 
lüğü ekipleri, 
Cihatlı Mahalle 
si’n de bulunan 
4 metruk binanın 
yıkımını gerçekleş 
tirdi. Son üç yıl 
da 300’e yakın 
metruk bina 
yıkımını gerçekleş 
tiren ekipler 
Cihatlı Mahallesi 
merkezinde bulu
nan 94, 96,179 ve 
181 numaralı 4 adet 
metruk binanın 
yıkımını da 
tamamladılar.

Fen İşleri Müdürü 
Hasan Tahsin 
Aydın’ın gözeti
minde yapılan 
yıkım çalışmaları 
başarıyla 
tamamlandı. 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’m talimatları 
doğrultusunda, 
metruk bina 
yıkımlarını devam 
ettirdiklerini ifade 
eden Hasan Tahsin 
Aydın, tehlike 
saçan ve madde 
bağımlılarının 
uğrak yeri haline

dönüşen metruk 
binaların yıkımı ile 
mücadelenin 
süreceğini bildirdi. 
Encümen kararı 
sonrasında 
yıkımları ivedilikle 
yaptıklarını 
anlatan Hasan 
Tahsin Aydın, 
Gemlik Merkezinin 
yanı sıra Cihatlı 
gibi köy statü 
sünden mahalle 
statüsüne dö 
nüşen mahalle 
lerde de 
çalışmaların 
süreceğini söyledi.
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Kwitultlei cıkaı TİR eleHrik dir etine camtı
KBursa'nın İnegöl 
ilçesinde kontrol den 
çıkan TIR elektrik 
direğine çarptı. Direk 
devrilince 25 
megavatlık ana hat en
erjisiz kaldı. Olaya 
anında müdahale 
eden UEDAŞ ekipleri 
hatlardan besleyerek 
kesintisinin yaşandığı 
büyük bir bölüme en
erjiyi yeniden verdi. 
Edinilen bilgiye göre, 

kaza sabaha karşı 
04:00 sırala rında 
Ankara yolu Avarlar 
kavşağında meydana 
geldi. Yağışlı hava ne
deniyle kontrolden 
çıkan 33 BCJ 02 dorse 
plakalı TIR yol 
kenarındaki ana hattın 
bağlı olduğu direğe 
çarptı.
azada şans eseri 
sürücü yaralan- 
mazken, devrilen direk

nedeniyle 25 
megavatlık hat 
enerjisiz kaldı. 
Olayın ardından 
alarm durumuna 
geçen UEDAŞ 
ekipleri kaza yerine 
çok sayıda ekip 
yönlendirdi. Kısa 
sürede besleme 
yapılarak enerji 
yeniden verildi ve 
vatandaşların mağ 
duriyeti giderildi.

Dolanaırıcıyı emekli Rolls Racasına ııakalattı
Bursa'da ev hanımı 
kadının emekli polis 
kocasına yakalattığı 
dolandırıcıya 3 yıl 
4 ay hapis ve 8 bin 
880 lira para cezası 
verildi.
Geçtiğimiz ocak 
ayında meydana 
gelen olayda ken
disini polis olarak 
tanıtan telefon 
dolandırıcısı Fırat 
K. (28) kocası 
emekli polis olan 
A.Ü.'yü (47) ara
yarak FETÖ 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. 
Emekli kadının du
rumu fark etmesi ve 
kocasına anlatması 
üzerine dolandın 
cıyı yakalatmak için 
buluşmayı kabul 
etti. Şüphelinin 
buluşma yerine 
gelip, parola bulut 
ismini söylemesiyle 
kadının kocası 
dolandırıcıyı 
suçüstü yakala
yarak emniyet ekip

lerine teslim etti. 
Güvenlik kamera 
sına yansıyan 
olayın şüphelisi 
tutuklandı.
Bursa 3. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 

sanık Fırat K. 
hakkında 'dolan 
dincilik' suçundan 7 
yıla kadar hapis 
cezası talebiyle 
dava açıldı. Duruş 
mada konuşan 

sanık, "Beni Bur- 
sa'ya Adana'dan bir 
emanet almak için 
Mustafa isimli kişi 
yönlendirdi.Bur- 
sa'ya geldikten 
sonra beni yön
lendirdikleri yere 
gittim. Orada peçeli 
kadını gördüm. 
Yanına gidip bulut 
diye söyledikten 
sonra beni yakala 
dılar" dedi. 
Müşteki A.Ü., sanı 
ğın ailesine zarar 
verebileceğini ve 
korkması sebebiyle 
yüz yüze gelmek 
istemediğini 
söyledi. Mahkeme 

öncesinde ifadesi 
alınan A.Ü., "Beni 
telefonla arayarak 
kimliğimin terör 
örgütleri tarafından 
kullanıldığını 
söyledi. Kandırıl 
mak sureti ile evde 
bulunan 8 bin lira 
paramı istedi. Eşim 
de emniyeti 
aramıştı. Buluşma 
esnasında sanık 
yakalandı" dedi 
Mahkeme heyeti 
ifadelerin ardından 
sanığa 3 yıl 4 ay 
hapis ve 8 bin 880 
lira para cezası 
verip tahliyesine 
karar verdi.

MIiWmiisi
Bursa'da 2 
arkadaşın taksi 
şoförünün boynuna 
aracın emniyet ke
merini dolayıp ve 
boğazını sıkıp 250 
lirayı gasp etmesi 
kameraya yansıdı. 
Görüntülerde, 
taksinin durması ve 
birkaç dakika sonra 
şüphelilerin 
Koşarak uzaklaş 
ması yer aldı, 
öte yandan, güven
lik kamerasına 
yansıyan görün
tülerde seyir 
halinde ilerleyen 
taksinin bir anda 
yolda durduğu 
görülüyor.
Birkaç dakika 
sonra 2 şüphelinin 
taksiden inip, 
koşar adımlarla 
kaçtığı kameraya 
yansıyor.

Emniyetteki 
sorgularının 
ardından adliyeye 
sevk edilen 2 
şüpheliden G.A. 
görüntü alan 
gazetecilerin 
neden yaptın 
sorusuna, "Atar 
yaptı yaraladım. 
Sen de yap seni 
de yaralarım"

dedi.
G.A. ayrıca taksi 
şoförünün 
kendisine ait 
sigarayı izinsiz 
aldığı için kemerle 
boynunu 
sıktığını söyledi. 
Şüpheliler 
çıkarıldıkları 
nöbetçi mahke
mece tutuklandı.

Illillllt timtttl İli HİM
I■! W -■■III I İL IJ _ till L ,1—1_ I _ J

Mudanya da 
av tüfeğiyle 53 
yaşındaki Necmi 
Türkan'ı öldüren 
katil zanlısı C.T. 
yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 
Orhaniye Mahalle
sinde önceki gün 
tartıştığı köy 
bakkalı Necmi 
Türkan'ı (53) av

tüfeğiyle vurup 
kaçan 40 yaşın 
daki çoban C.T., 
Hançerli Mahal 
lesi'nde bir vatan 
daştan ekmek 
istedi. Vatandaşın 
şüphelenip ihbarda 
bulunması üzerine 
harekete geçen 
jandarma ekipleri, 
sıkı takip neti 

cesinde zanlı C.T.'yi 
mahalleden 200 
metre dışarıda 
ağaçlık alan 
içerisinde yakaladı. 
İşlemlerinin 
ardından adliyeye 
sevk edilen zanlı, 
çıkarıldığı mahke
mece tutuklanarak 
cezaevine 
gönderildi
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CHP Referandum çalışmalarını esnaf ziyaretleriyle sürdürüyor

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kumsal Sokak...
Geçen yazımda da belirttiğim gibi Belediye 

Kordondaki işyerlerine bir çeki düzen yermek 
zorunda.

Bu konuda biri birlik vçk.
Bir düzenleme vaojlnıadı.
Bu olunca her işletme işyerlerinin önündeki 

al anlan keyiflerine göre kullanıyorlar.
Halka ait araçlara ait yollan işgal ediyorlar.
İşyerlerinin önündeki çıkmaları kullan 

diki arı yetmiyormuş gibi, bir de yaya 
kaldırımlara ve yollara masa atarak veya 
çiçekliklerle kapatarak, kendi alanları içine 
alarak kullanım alanlarını genişletiyorlar.

Bu alanlar trafiğe kapalı bölgeler olsa 
anlarım.

Ama, hem trafiğe açık olacak, hem işyer 
lerin önüne masa çıkarılacak, araçlar park 
edecek, kimse de bunlara ne olur demeyecek.

Olur mu?
Gemlik bir özel çiftlik mi?
Bir turizm kenti olan ilçemiz, böyle düzen 

sizlikler nedeniyle gözden düştü.
Daha önce de yazdım.
Belediye tüm sahil bandını içine alacak bir 

proje yaparak, işyerlerini bu projeye 
uymalarını sağlamalı.

Ülkenin turistik yerleşim yerlerinde böyle 
oluyor.

Bilhassa, Kumsal Sokak’ta sorunlar yaşam 
yor.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası önünden, Tekel 
Apartmanına kadar olan bölgede bulunan 
işyerleri havalar ısınınca, işyerlerinin önün
deki yola yayılıyorlar.

Buraları babalarının malı sanıyorlar.
Kiraladıkları işyerleri dışına taşarak, hem 

trafiğe, hem de halkın rahatlıkla gezmesine 
engel oluyorlar.

Araçlar ise işyerlerinin önüne gelişi güzel 
park ediliyor.

Bunları denetlemek çok mu zor?
Gemlik Belediyesi’nde kaç tane zabıta 

memuru var.
Bunlar ne işe yarar
Gece saat 24’e kadar görev yaparak sahil

lerin düzenin sağlanmasına katkı koymalılar.
Trafik polisleri de gelişi güzel park yapan 

araçlara engel olnıaılıar-
İşyerlerinin önüne, yola çakanlan engelle 

mel iler, bu yapılamazsa rahatsızlık devam ede
cek.

İsteyen istediği gibi davranacak.
Birkaç kişi para kazanacağım diye halkın 

yoluna, yaya kaldırımına tecavüz ederek, bunu 
bir dur diyen çıkmazsa, vay halimize.

Çıkın sahilleri bir dolaşın.
Buralara bir çeki düzen verin.
‘Biz Belediyeye işgaliye parası veriyoruz’ 

diyen, vatandaşın yoluna tecavüz ederiıen en
gelleyin.

Gemlik’te belediye varsa, sahil bandını 
birkaç kişinin key ine para kazanacağım diye 
değil, halkın yaranna kullandırır.

CHP Gemlik ilçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan, Referan
dum çalışmalarını 
halk pazarında 
sürdürdü.
Halk pazarında esnaf 
ve halk ile sohbet 
eden Sertaslan, 
referanduma ilişkin 
düşüncelerini 
paylaştı, sorulan 
soruları yanıtladı. 
CHP ilçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, 
anayasanın değişti 
rilmek istenen mad
delerini dikkatle 
incelemelerini iste 
yerek, “Bakın 
anayasaya göre 
Cumhurbaşkanı 
tarafsız olacağına 
ilişkin yemin edecek. 
Ama değişiklikle 
aynı zamanda bir 
partinin genel 
başkanı olacak, bir 
kişi Cumhurbaşkanı 
seçilmiş olacak. 
Bütün toplumu, sek
sen mil yonu temsil 
etmesi gereken 
cumhurbaşkanı bu 
koşullarda nasıl 
tarafsız olacak.
Partisini ve par
tililerini temsil ede
cek Cumhurbaşkanı

İlkbahar mevsi
minin gelmesiyle 
sahillerdeki 
işyerleri önlerinde 
keyfi davranışlar 
sürüyor, 
önümüzdeki gün
lerde havaların 
iyice ısınmasın 
dan sonra, Emin 
Dalkıran Kordo
nunda bulunan 
cafe, lokanta ve 
diğer işyerleri, 
kapı önlerinde 
kaldırımları işgal 
etmeleri yetmezmiş 
gibi yollara masa 
ve sandalye çıkara 
rak araç gelişlerine 
engel oluyorlar. 
Son günlerde 
Kumsal Sokak’ta 
bulunan cafelerin 
civarında araçların 
yolun sağ ve sol 
tarafına uygunsuz

hepimizi temsil ede
bilir mi? Yaptığı 
uygulamalarda, ata
malarda tarafsız 
davranabilir mi? 
Bu yüzden tarafsız 
Cumhurbaşkanı mı 
istiyoruz yoksa bir 
partinin taraflı davra 
nacağı çok açık olan 
başkanının cumhur 
başkanı olmasını mı 
istiyoruz? Referan
dumda buna karar 
vereceğiz. Biz taraf 
sız, herkesi temsil 
eden Cumhurbaş 
kanından yanayız. 
Ülkemizin ihtiyacı da 
budur” dedi.
Halk pazarından 
ayrıldıktan sonra 
Trabzonlular ve 
Karadenizliler Derne 
ğini ziyaret eden 
Sertaslan, yaptığı

park yapması ve 
denetimsizlik, 
yolun tıkanmasına 
neden oluyor. 
Zabıta ve trafik 
polislerinin 
görevlerini 
yapmaması 
şikayetlere neden 
olurken, bazı 

sohbetlerde anayasa 
değişikliği ile getiril 
mek istenen tek 
adam rejiminin 
sakıncalarını anlattı.

REFERANDUMDA 
DEMOKRASİ 
KAZANACAK 
Mehmet Sertaslan 
yaptığı konuşmada, 
“Toplumumuzu ikiye 
bölecek bir referan
dum süreci yaşıyo 
ruz. Bu referandum
dan “evet" çıkarsa 
oyların yansından 
bir fazlasını alacak 
bir kişi Cumhur 
başkanı olacak ve 
her şeye o karar 
verecek. Geri kalan 
yüzde elli her şeyin 
dışında kalmış ola
cak. Kendisinden ve 
partisinden yana ol

işyerlerinin ise 
keyfi olarak 
önlerini saksılık 
larla kapatarak 
araçların park 
etmesine engel 
oluyorlar ve yollan 
işgal ediyorlar. 
Belediyenin daha 
önce yolu platform 

mayanlar hep dışla 
nacak. Daha şimdi 
den “hayır" diyecek
leri akıl almaz iddia 
larla suçlayorlar. Bu 
halk artık huzur İs
tiyor. Huzur İçinde 
yaşamamızın yolu 
da parlamenter sis
temden geçmektedir. 
Herkesin temsil 
edildiği meclisten 
geçmektedir. Bu 
değişikliğe “evet" 
diyenlerde “hayır" 
diyenler de bu mem
leketin saygın vatan 
daşlandır. Kimsenin 
onları suçlamaya 
hakkı da, haddi de 
yoktur. Halk her şeyi 
görüyor ve biliyor. 
Referandumda 
Cumhuriyete ve 
demokrasiye sahip 
çıkacaktır. Bir kişinin 
ülkemizi kendi 
mülkü gibi, istediği 
şekilde, denetleme 
ve denge 
mekanizmaları ol
madan yönetmesine 
izin vermeyecektir. 
Referandumda 
sağduyu galip gele
cek ve güzel ülke 
miz sürüklenmek 
istenen felaketi 
atlatacaktır" dedi.

kurarak işgal eden 
ve belediyeden 
ceza yiyen işyer 
leri, bu kez başka 
yöntemlerle yolu 
kapatması, çevre
deki evlerde 
oturanların 
tepkisine neden 
oldu.

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez - Güler Ajans
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MıcM öğrencilerine karhıer limanı semineri
Ahmet Sözen Deniz
cilik Öğrencileri ile 
Kariyer Limanı 
Seminerlerinde 
Buluştu 
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Denizcilik 
Topluluğu Kariyer 
Limanı Seminer 
terine hız kesme 
den devam ediyor. 
Sözen Endüstriyel 
Şirket Sahibi Ahmet 
SÖZEN’in katılımı ile 
Limanlarda Tahmil- 
Tahliye Takibi, 
Lashing Kontrol, 
CSC Kontrol ve 
Diğer kontrol 
hizmetleri hakkında 
seminer gerçek 
(eştirildi. Ahmet 
Sözen özellikle sek
törün bilgili, dürüst, 
planlı, sürekliliği 
olan firmalara ve 
çalışanlara ihtiyacı 
olduğunu belirtti.

Ayrıca sektörün 
Deniz ve Liman 
İşletmeciliği almış 
olan İngilizce bilen, 
iyi yetişmiş 
çalışanlara ihtiyacı 
olduğunun altını 
çizdi. Ahmet Sözen 
sunumunda tahmil 
ve tahliye sırasında 
uygulanan kontrol 
yöntemlerini kargo 
yükleme-boşaltma 
operasyonlarının 
resimleri ile 
açıklayarak 
öğrencilere aktardı.

Her yük türünün 
kendine özgü özel
likleri olduğunu ve 
yükleme boşaltma 
operasyonlarının 
hasarsız olarak 
yapılması 
gerektiğini ve bu 
konuda şirketlerin 
sörveyler ile 
operasyonları takip 
ettiğini dile getirdi. 
Öğr. Gör. E. Murat 
Tacar, “Denizcilik 
sektörünün çok 
geniş bir yelpazesi 
olduğunu ve 

öğrencilerin mezun 
olduklarında 
denizciliğin 
hangi iş alanında 
çalışacakları 
konusunda eğitim 
aldıkları sırada bilgi 
sahibi olmaları için 
“Kariyer Limanı” 
adını verdikleri sem
iner dizisini 
başlattıklarını ve 
yıllardır düzenli 
olarak gerçekleş 
tirdiklerini dile 
getirdi. Kariyer 
Limanı seminerleri 

ile sektörde çalışan 
şirket yöneticilerinin 
okulda öğrenciler ile 
buluştuklarını ve 
yaptıkları işleri 
anlattıklarını ifade 
etti. Gemlik Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksekokulunun 
2009 yılında 
başlayan Kalite 
Yolculuğu 2016 
Yılında Kalite 
Derneği EFQM 
Türkiye Mükemmel
lik Büyük Ödülünü 
aldığını ve bu 
kalitenin her geçen 
gün “Kariyer 
Limanı” gibi projeler 
ile daha da arttığını 
buda daha iyi 
öğrencilerin okulu 
tercih etmelerini 
sağladığını ve daha 
kalifiye öğrencilerin 
mezun olduklarını 
ifade etti.”

Seminere göreve 
yeni başlayan Öğr. 
Gör. İbrahim Sap
maz, Öğr. Gör. 
Yusuf Sankaya, 
Deniz ve Liman 
İşletmeciliği 1. 
Sınıf ve 2. Sınıf 
öğrencileri katıldı. 
Seminer sonunda 
öğrencilerin 
sorularını yanıtlayan 
Sözen tekrar bir 
seminerde daha 
öğrenciler ile 
buluşmak 
istediğini belirtti. 
Topluluk Baş 
kanı Zeki Şimşek 
havaların ısın 
ması ile beraber 
denizcilik festi 
vali yapmayı 
planladıklarını 
ve bu festivale 
Gemlik Halkını da 
davet edeceklerini 
belirtti.

Hisanar, resim yarışmasınıla Gemlik hirineisi oldu
12 Mart İstiklal 
Marşının 96. Yıl 
dönümü dolayısıyla 
resim yarışmasında 
Gemlik İlkokulları 
arasında yapılan 
resim yarışmasında 
okulumuz 3-C sınıfı 
öğrencisi Nisanur 
Yılmaz ilçe Birincisi 
oldu.
12 Mart İstiklal 
Marşının 96. Yıl 
dönümü dolayısıyla 
okulumuzda yapılan 
resim yarışmasında 
Nisanur Yılmaz Bir
inci, Ada Şimal 
Günay İkinci ve 
Nisanur Tamdemir 
üçüncü oldu. 
Öğrencilerin ödül
leri 13/03/2017 
tarihinde sabah 
töreninden önce

verildi. Okul müdürü 
Ali DELÎAK böyle- 
sine anlamlı bir 
konuda yarışmaya 
katılıp dereceye 
giren ve yarış 
maya katılan tüm 
öğrencileri kutladı.

ATATÜRK 
İLKOKULUNDA

İSTİKLAL MARŞI 
HEYECANI 
Atatürk İlkokulunda 
düzenlenen İstiklal 
Marşını güzel 
okuma yarışması 
heyecanlı anlara 
sahne oldu.
Atatürk İlkokulu’nda 
İstiklal Marşının 
kabulünün 96.

Yıldönümü etkinlik
leri kapsamında 
tüm sınıflardan üçer 
öğrencinin katıldığı 
“İstiklal Marşını 
Güzel Okuma 
Yarışması” düzen
lendi. Yarışmada 
öğrencilerden 
bazıları yüksek 
sesle, bazıları 

duygulu bir tonda, 
bazıları da beden 
dilini kullanarak 
okudukları İstiklal 
Marşını jüri üyeler
ine beğendirmeye 
çalıştı.
Seçim yapmakta 
zorlanan jüri üyeleri 
ise öğrencilerin dik
siyon, ezbere 
okuma, vurgu ve 
tonlamayla okuma, 
ses tonunu ve ne
fesini ayarlama, şiir 
diline uygun okuma, 
kelimeleri doğru 
ifade etme, 
sahne ve konuya 
hakimiyet kriter
lerini göz önüne 
alarak puan verdiler.
Yarışmada birinci 

sınıflar ayrı kate
goride yarışırken,

2.3. ve 4. sınıflar 
kendi aralarında 
yarıştılar.
Yarışma sonucunda 
1. Sınıflarda 
birinciliği Ayperi 
Umay Bayram 
alırken, Yağmur 
Güleççi ikinci, Kaan 
Beşer üçüncü oldu. 
2. 3. ve 4. Sınıflar 
kategorisinde ise 
Ada Şimal Günay 
birinci, Buse Özcan 
ikinci, Nisanur 
Yılmaz üçüncü oldu. 
Okul idaresi 
tarafından dere 
ceye girenlere 
madalya ile diğer 
tüm katılımcılar 
da katılım belgesi 
verilerek ödül
lendirildi.

KftŞ€D€ 3€KL€M€K 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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Eylül Misali
Tank TANIŞ

AKŞAMI BEKLEDİK 

küçük bir şehrin artezyen sularında 
üşürken güneş 
mayıs'tı oysa son kibriti sürerken 
acının üstüne

biten hikayenin ayraçları küllenince 
siyahlaştı aşk üzerine yazılmış 
tüm romanlar

Irsî yalnızlıklar tünedi alın terinin 
şakağına
sildik ağladı dediler

bıraktık gökyüzüne aktı efkarımız 
yağdık mor şarap şişesine

hüzzam sarhoşluklar çağırdı isyanımızı 
fevri düşlerimiz oldu

kızılca kıyamet düştük gecenin rahmine 
kızıl ölümler doğurduk günü 
kurşunlarken ve öldürürken zamanı

saten kefenler biçtik kadranlara 
zülfikar misali saplandık kederin 
ciğerine

yelkovana tutunduk
akrebe astık ikindileri

akşamı bekledik boş bir meyhanede 

o mayhoş ten kokusu

io temiz havuz Gemlikte

Gemlik Belediyesi 
Sosyal Yaşam 
Merkezi Yarı 
Olimpik Yüzme 
Havuzu bu yıl 
da en temiz 
havuzlardan 
birisi seçildi. 
Bursa İl Sağlık 
Müdürlüğünün 
yaptığı periyodik 
denetimlerde üst 
üste 4. Yılda da 
istikrarı yakalayan 
Gemlik Belediyesi 
Yüzme Havuzu 
“En Temiz Havuz” 
sertifikası ile 
ödüllendirildi.
Gemlik Belediyesi 
Havuz Sorumlusu 
Mahmut Atış, 
sem rinayı ıı nam

TARH 
TİCARİ İSMİ 
$4*1 
&.£TbSİ
ADRESİ

■ T.C. «V
.bürsavOjgi :

HAl.K5AĞr.lÖf MÛbt'RLVĞO

2016 YTLI TEMİZ HAVUZ SERTİFİKASI 
:5i ...
.'2X022017
: GEMuK BELEDİYESİ SOSYAL «RKEZ YA» 01 M^YlinC HAVUZU
GEMLk 8SEDİYE BAŞKANLlC

! GEMLİK BCLBTYE SAŞKAMJfr
.- HAMİDİ YE MAH. IRMAK OK. N.13D GEMLİKIBURSA

Yakanda *e nyuı beUrlHuı) &unt bavtaunaa MSdOrlAtömdı (draflndaa yapıtao
tkoeilnıkrinde havın htyeul ik btvw ««yu tatlteıı bakımıadan Y»<wmc!lk« bdirtiluu kaille Mamhrtknnı

Sağlığı Müdürü 
Dr. Özcan Akan’ın 
elinden aldı.
10 kişilik ekiple 
oldukça titiz bir 
çalışma yaptıklarını 
ve ilçe halkının 
güvenli ve sağlıklı 
ortamda yüzme 
sporunu yapa

bilmeleri için çaba 
gösterdiklerini 
ifade eden Mahmut 
Atış, üst üste 4 yıl 
boyunca elde 
edilen en temiz 
havuz sertifikasının 
kendilerini mutlu 
ettiğini söyledi. 
Gemlik Belediyesi

Sosyal Yaşam 
Merkezinde bulu
nan yarı olimpik 
yüzme havuzu 
Çarşamba ve Cuma 
günleri bayanlara 
tahsis ediliyor. 
Havuzda Salı ve 
Perşembe günleri 
beyler, Cumartesi 
ve Pazar günleri de 
çocuklar spor 
yapabiliyorlar. 
Havuz Sorumlusu 
Mahmut Atış, 
ekibiyle birlikte 
özverili çahşmala 
rını devam ettire 
rek, 2017 yılında da 
en temiz havuz 
sertifikasını almayı 
hedeflediklerini 
söyledi.

fikirleri kör eden mecbur şiirler
gözlerini çaldık öznenin

yüklemin sağrısına bıraktık vahim 
sancılan
tuz bastık yaralarımıza

güfteleri tökezletirken ezginin

"günün minesi soldu 
benzimizde "

Asgari lise mezunu 
Forklift ehliyetine sahip 

SEÇ-G ve kalite bilincine sahip 
En az 2 yd forklift 

kullanma tecrübesine sahip 
FORKLİFT OPERATÖRLERİ 

ALINACAKTIR. 
Başvurular şahsen şirket 

adresine yapılacaktır. 
ADANIR LOJİSTİK A.Ş. 

Limanyolu girişi Gemlik 
Bilgi için: 0530 769 2G7I 

Ali Çalışır

ELEMAN
GEMLİK’TE FAALİYET 

GÖSTEREN FİRMAMIZDA 
PANEL ÜRETİMİNDE 

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 
30-40 YAŞ ARALIĞINDA 

UYAN İŞÇİ 

ALINACAKTIR.

TERA FOTOVOLTAİK ENERJİ 
TEKNOLOIİLEİ VE MEKATRONİK 

SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

0 224 513 05 88

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

güler ajans
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

Kredi Kartları 
Sanal Alışverişe 

Kapatılıyor
Kredi kartı ile bundan sonra 
sanal alışveriş için 
17 Ağustos'tan 
sonra müşteri 
onayı gerekecek. 
Mevcut kartlar için 
de onay gerekli. 
Türkiye'de 176 
milyon banka kartı 
ve kredi kartı bu
lunuyor.
Türkiye'de 176 
milyon banka 
kartı ve kredi 
kartı bulunuyor. 
Düzenleme ile 
tüm kartlar ve

çıkarılacak 
yeni kartlar, 
internetten 
alışverişe 
kapalı olacak. 
Kullanıcılar, online 
alışveriş için 
kartını kullanmak 
isterse bankası ile 
görüşüp yazılı 
veya sesli yanıt 
sistemi üzerinden 
onay vererek 
kartının e-ticarete 
açılmasını talep 
edecek.

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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“Bursa'nın çarşıları örnek oluyor"
Büyükşehir Beledi 
yesi’nin Bursa’nın 
değerlerini öne 
çıkaran çalışmaları 
kapsamında yenile
nen çarşılar, 
modern yapılarıyla 
dikkat çekiyor. 
Büyükşehir Beledi 
ye Başkanı Recep 
Altepe, kapalı çarşı 
alt kat esnafıyla bir 
araya geldiği 
toplantıda, Bur 
sa’nın çarşılarının 
örnek olduğunu 
söyledi.
Bursa’nın tarihi 
özelliklerini öne 
çıkarırken kentin 
çarşılarını da yeni 
den modern bir 
görünüme kavuştu 
ran Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
kapalı çarşı alt kat 
esnafıyla bir araya 
geldi. Kapalı çarşı 
alt katta 
gerçekleştirilen 
toplantıya, Os
mangazi Belediye 
Başkanı Mustafa 
Dündar ile Bursa 
Esnaf ve Sanatkâr
lar Odaları Birliği 
(BESOB) Başkanı 
Arif Tak da katıldı. 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, çarşı 
esnafının nabzını 
tuttuğu toplantıda, 
Büyükşehir

Belediyesi tarafın 
dan modernize 
edilen çarşıların 
yıllardır beklenen 
eksiklerinin tamam 
■andığını söyledi. 
Tarihe imzasını atan 
çarşıların Bursa için 
değerine işaret 
eden Başkan Al
tepe, “Esnafımızla 
en çok bir araya 
geldiğimiz yerler
den biridir, kapalı 
çarşı alt katı. Bu
rada esnafımızla 
buluşmaktan, atılan 
adımlarla da çarşı 
miza değer katmak
tan mutluyuz. Bur- 
sa’da çarşılarda 
güzel hizmetlerin 
yapılması bizlere 
nasip oldu” dedi. 
Konuşmasında 
Bursa’nın özellikli 
bir şehir olduğuna 
değinen Başkan Al
tepe, “Türkiye ve 
Bursa gelişiyor. Bi- 
zler de üzerimize 
düşeni yapıyoruz. 
Bursa’ya değer 
veriyoruz” diyerek 
çarşıların alışveriş 
merkezleri kalite
sine ulaştırıldığını 
ifade etti.
“Esnaf kazanırsa 
mutlu oluruz” 
Başkan Altepe, UN
ESCO Dünya Kültür 
Mirası Listesi’nde 
yerini alan, evrensel 
değer Bursa’da

kapalı çarşı alt 
katında klima ve 
ses sistemlerinden 
zemine kadar her 
türlü eksiğin gideril 
diğini kaydederek, 
“Esnaf kazanırsa, 
çarşı kazanırsa biz 
de mutlu oluruz. 
Birlik ve beraberlik 
içinde çahşmala 
rımızı sürdüreceğiz. 
Çarşının cazibesi 
nin artması için 
hizmetler yapıyo 
ruz. Bursa’nın 
çarşıları artık örnek 
oluyor” diyerek, 
Bursa’dan Balkan
lara kadar pek çok 
noktada çahşmala 
rın yapıldığına 
değindi.
Çarşının her köşesi 
nin yenilendiğini ve 
artık esnafın da 
üzerine düşeni 
sorumlulukla ve 
özveriyle çalışma 
larına devam etmesi 
gerektiğini belirten 
Başkan Altepe, 

yorgancılar çarşı 
sında gerekli 
düzenlemelerin de 
yapıldığını ve 
Kayhan ile Reyhan 
bölgelerinde ise 
çalışmaların 
sürdüğünü ifade 
etti. Çarşıda halen 
42 derneğin var 
olduğunu ve 
esnafın kenetlen 
diğini anlatan 
Başkan Altepe, 
“Kapalı alt çarşıya 
ben de 47 - 48 yıldır 
geliyorum. Burada 
ömrümüz geçti. Bu 
şehirde yaşamak 
bir şans ve Bur- 
sa’ya hizmet etmek 
bir onur. Bursa için 
ve esnafımız için ne 
yapsak az” dedi 
Osmangazi 
Belediye Başkanı 
Mustafa Dündar da 
Başkan Altepe’nin 
Osmangazi 
Belediye Başkanlığı 
döneminden bu 
yana çarşılarda 

çalışmalarını 
sürdürdüğünü 
ve Osmangazi 
Belediyesi’nin 
de halen bu 
çalışmalara 
devam ettiğini 
ifade etti. Bursa’nın 
değerlerine ve 
tarihine sahip 
çıkıldığını vurgu
layan Dündar, 
“Büyüyen ve 
gelişen şehir 
Bursa, OsmanlI’nın 
temelinin atıldığı 
yer. Değişmeyen 
bir kültürdür, ahilik. 
Esnafımızın 
“Alışveriş merkez
leriyle rekabet ede
meyiz” anlayışı 
artık değişti. 
Bursa’nın çarşıları 
daha da güzelleşti. 
Bursa’nın tarihi 
çarşılarında esnafın 
sorumluluğu 
büyüktür” dedi. 
Dünyanın ilk 
kalite belgesinin 
Bursa’da yazıldığını 

söyleyen Dündar, 
“Yeni dönemin 
alışveriş anlayışı 
yazılacak. 
Yöneticiler, 
esnaflar, bele 
diyeler elbirliğiyle 
çalışmaya devam 
edersek çarşıları 
mız cazibe merkezi 
olacaktır” dedi 
“Çarşılar daha 
konforlu” 
BESOB Başkanı 
Arif Tak, 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
hizmetleriyle 
Bursa’nın her 
köşesine ulaştığını 
ve kente değer 
kattığını belirterek, 
“Bursa’da her 
yerde Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
hizmetlerini 
görüyoruz. Bu 
hizmetlerin hem 
vatandaşlara hem 
de esnafımıza 
olumlu dönüşleri 
oluyor. Artık 
mağazaların kalitesi 
arttı, çarşılar daha 
konforlu hale 
geldi” diyerek, 
Başkan Altepe’ye 
çalışmalarından 
ötürü teşekkür 
etti. Tak, Bursa’nın 
esnafa fayda 
sağlayacak 
sanayi sitesine 
ihtiyaç duydu 
ğunu hatırlattı.

Bursa’ıla Sın 2 Ayda 700 fim Faaliyete Geçti
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO) Yönetim 
Kurulu Başkanı 
İbrahim Burkay, 
kentte son 2 ayda 
700 firmanın 
faaliyete geçtiğini 
belirterek, "Bu 
rakam, Türkiye'deki 
birçok odanın 
toplam üye 
sayısından fazla. 
Bu, Bursa ve 
Türkiye'nin gelece 
ğine duyulan 
güvenin bir sonu
cudur." ifadesini 
kullandı.
Burkay, BTSO 
hizmet binasında, 
2017'de odaya üye 
olan iş dünyası 
temsilcileriyle bir

araya geldiği 
toplantıda, 37 bin 
üyesiyle büyük bir 
aile olan odanın 51 
meslek komitesi ve 
20 sektörel konseyi 
bulunduğunu kay
detti.
Kentin Türkiye'nin 
üretim ve ihracat 
merkezi olduğuna 
dikkati çeken 
Burkay, "Bursa’da 

son 2 ayda 700 
firma faaliyete 
geçti. Bu rakam, 
Türkiye'deki birçok 
odanın toplam üye 
sayısından fazla. 
Bu, Bursa ve 
Türkiye'nin 
geleceğine duyulan 
güvenin bir sonu
cudur. Ülke ve kent 
ekonomimize güç 
katan müteşeb

bisleri yürekten 
kutluyorum." 
değerlendirmesinde 
bulundu.
Bursa’nın ekono
mideki 
performansıyla 
Türkiye'nin lider 
şehirlerinden biri 
olduğunu aktaran 
Burkay, şöyle 
devam etti: 
"Bursa ve Türkiye 
için çok önemli pro
jeleri hayata 
geçirdik. Rekabet 
şartlarının gittikçe 
zorlaştığı dünyada, 
üyelerimizi 
güçlendirecek 
birçok çalışma ve 
proje yürütüyoruz. 
Firmalarımızı 
uluslararası reka

bette söz sahibi ya
pacak bu projeler
den tüm 
üyelerimizin 
yararlanmasını is
tiyoruz. Küresel 
Fuar Acentesi Pro- 
jesi'yle 4 bine yakın 
iş dünyası temsil
cisini 100'ün üz
erinde yurt dışı 
organizasyonuyla 
buluşturduk. Ticari 
Safari Projesi ile de 
9 bin 500'e yakın 
yabancı firma tem
silcisini BursalI fir
malarla bir araya 
getirdik. Küresel 
Fuar Acentesi Pro
jesi kapsamında 
fuarlara katılan her 
firmaya KOSGEB ile 
önemli destekler 

veriyoruz. Bu orga
nizasyonlarla 
firmalarımızın dış 
ticaretini artırarak 
rekabetçi kimliğini 
güçlendiriyoruz. 
Sektörlerimizin 
gündemindeki 
konularını 
rapor halinde 
bakanlarımıza ve 
ilgili kurumlarımızın 
en yetkili isimlerine 
sunuyoruz. Bu 
taleplerimiz, 
Ankara'da hızlı bir 
şekilde karşılık bu
luyor. Bu noktada 
firmalarımızın 
katkıları ne kadar 
güçlü olursa, 
çalışmalarımız da 
o kadar verimli 
olacaktır."
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İhracatta rekor yolda
Ekonomi Bakanı 
Zeybekci “İhracatla 
büyümek zorunda 
olan bir ülkeyiz. 
Mart sonu itibariyle 
ihracatı Cumhuriyet 
tarihinin zirvesine 
taşıyacağız” dedi. 
‘Üreten Türkiye 
Konuşuyor1 
toplantıları için 
Van’da bulunan 
Ekonomi Bakanı 
Zeybekci “İhracatla 
büyümek zorunda 
olan bir ülkeyiz. 
Mart sonu itibariyle 
ihracatı Cumhuriyet 
tarihinin zirvesine 
taşıyacağız” dedi.

SEFERBERLİĞE 
DEVAM 
Toplantının açılış 

konuşmasını yapan 
Bakan Zeybekci, 
mart sonu itibariyle 
ihracatı Cumhuriyet 
tarihinin zirvesine 
taşıyacaklarını be
lirterek “Biz ihra
catla büyümek 
zorunda olan bir 
ülkeyiz. Biz 
vatandaşlarımıza iş 
üretmek zorundayız. 
Hep birlikte bu 
seferberliğe devam 
edeceğiz. Başka 
şansımız ve başka 
Türkiyemiz de yok. 
Bu ülkede başı dik 
aim açık dünyanın 
ilk 10 ekonomisin
den biri olan 
Türkiye’yi mutlaka 
biz yapacağız. 
Bunun için de 

hükümet olarak 
Cumhurbaşkanımızı 
n liderliğinde bunun 
gereğini ortaya 
koyacağız” dedi. 
Zeybekci, Hol
landa’nın skandal 
tavrına ilişkin olarak 
da “Benim bir 
bakanıma veya 
benim bir vatan 
daşıma, atıyla, itiyle 
saldırıp insanlık 
zulmünü yapan, 
her türlü dokunul 
mazlık konumu 
olan bir bakanımın 
korumalarını tutuk
latarak karşısında 
ahlaksız bir polis 
şefini parmak 
sallatarak 
konuşturanlardan 
da bunun hesabını 

mutlaka soracağız” 
diye konuştu.
Tüm adımlarımızda 
vatandaşı dinledik 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent 
Tüfenkci “Ülke 
olarak daha fazla 
üretme irademizi 
göstereceğimiz 
‘Üreten Türkiye 
Konuşuyor’ 
toplantılarımızın 
ilkini gerçekleş 
tirmek üzere Van’da 
bir aradayız. Yatırım 
ve iş ortamının 
iyileştirilmesi 
amacıyla önemli 
reformlar yaptık ve 
bu reformları 
sürdürmeye devam 
edeceğiz. 14 yıl 
boyunca tacirimiz

den sanayicimize, 
esnafımızdan 
üreticimizle iş birliği 
halinde çalıştık. 
İstişare kültürü 
müzün gereği olarak 
attığımız tüm 
adımlarda 
vatandaşlarımızın 
taleplerini esas 
aldık. Ekonomimizi 
büyütmek için tüm 
taraflarla el ele 
verdik. Tüm bu 
çabalarımız sonu
cunda ülke 
ekonomisini 2002 

yılında olduğu se
viyeden çok ileriye 
taşıdık. Son 14 yılda 
yaptığımız köklü 
ekonomik reformlar 
ve yapısal tedbirler 
sayesinde, ülkemiz 
ekonomisi tekrar 
büyüme sürecine 
girecek. Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı 
olarak, ekonomi 
mize hız kazandıra 
cak birçok yeni 
mekanizmayı 
uygulamaya aldık” 
dedi.

0 ödemelerin yüzde 80'ni iade edilecek!
Ekonomi Bakanlığı, 
iş birliği kuruluşla 
nmn üyelerini ön 
onay verilen e- 
ticaret platform 
larına toplu üye 
yapmaları halinde, 
ödemenin yüzde 
80’ini hibe olarak 
iade edecek. 
Ekonomi 
Bakanlığının, iş 
birliği kuruluşlarının 
üyelerini e-ticaret 
platformlarına toplu 
üye yapmalan ve 
bundan doğan 
maliyeti ödemeleri 
halinde, ödemenin 
yüzde 80’ini hibe 
olarak iş birliği 
kuruluşuna iade 

edeceği bildirildi. 
Ekonomi Bakan 
lığından yapılan 
yazılı açıklamada, 
daha fazla firmayı 
ihracatçı yapmak 
ve mevcut ihracat 
çılann rekabet güç
lerini artırmak 
için yoğun çaba 
yürütüldüğü belirtil
erek, ihracatçıların 
e-ticaret platform 
larında daha etkili 
olabilmelerini 
sağlamak amacıyla 
bu sitelere toplu 
üyeliklerin destekle 
neceği yeni bir 
mekanizma oluştu 
rulduğu kaydedildi. 
Böylece daha fazla

firmanın e-ticarete 
entegre olmasının 
amaçlandığı belir 
tilerek, "Fuarlara 
katılım, ticaret 
heyetleri oluşturma 
ve pazar araştırması 
gezileri düzenleme 

gibi konvansiyonel 
pazarlama araçları 
ihracatçılarımız 
tarafından yoğun 
olarak kullanılmakta 
ve Bakanlığımızca 
desteklenmektedir. 
Ancak e-ticaret 

sadece perakende 
ticareti değil 
uluslararası ticareti 
de dönüşüme 
uğratmaktadır." 
ifadeleri kullanıldı. 
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği

(TOBB), Türkiye 
İhracatçılar Meclisi 
(TİM) gibi iş birliği 
kuruluşlarının 
üyelerini, Bakanlık 
tarafından ön onay 
verilen e-ticaret 
platformlarına toplu 
üye yapmaları ve 
bundan doğan 
maliyeti ödemeleri 
halinde, ödemenin 
yüzde 80’i nin hibe 
olarak kuruluşa geri 
verileceği belirtile 
rek, her bir şirket 
için işbirliği kuru 
luşlarına e-ticaret 
sitesi başına yıllık 
en fazla 2 bin 
dolar destek sağla 
nacağı vurgulandı.
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İcaret ve Sanayi Odası ile Gemlik Ticaret Borsası ve Mali Müşavirler Odası’nın müşterek toplantısı ilgi gördü

MsMMİl
Kadri GÜLER
kadri quler@hotmail.com

Güne Bakış

Haçlı-Hilal Savaşı
16 Nisan günü yapılacak olan Anayasa değişikliği 

halk oylaması öncesi çıkarılan yapay olayların yerini 
hamasi söylemler aldı.

Devletin uçağıyla ile Almanya’daki Türk işçileri 
ne propaganda yapmaya giden Dış İşleri Bakanı’ 
mızın uçağına iniş izni verilmemesinden sonra, Al
manya dan gizlice Hollanda ya gönderilen Aileden 
Sorumlu Bakanı’mızın Türk konsolosluğuna girişinin 
engellenmesi sonrası yapılan konuşmalar Hollanda 
daki seçimleri etkilemedi.

İktidardaki liberal demokratlar sandalye kaybetse 
de, birinci parti çıktı seçimlerden. Devamı 4'de

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası, Işkur, Gem
lik Ticaret Borsası ve Bursa Mali Müşavirler 
Odası’nın ortaklaşa düzenlediği program 
da, oda üyelerine ve mali müşavirlere "İşba 
şı ve istihdam Eğitim” ile ilgili seminer 
düzenlendi. Bursa Serbest Mali Müşavirler 
Odası Gemlik Temsilcisi Emir Es, istihdamı 
arttırmaya yönelik teşviklerin sadece işsizli 
ği azaltmak için düzenlenmesinin yeterli 
olmadığını belirtti. Haberi sayfa 2’de

CHPden'Dünden 
Bugüne Çanakkale 
Ruhu" kenferansı

DÜNDEN BUGÜNE
ÇANAKKALE RUHU

Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanlığı, “Dünden 
Bugüne Çanakkale 
Ruhu” konulu konfe 
rans düzenliyor. 
CHP İlçe Başkan 
lığından yapılan 
açıklamada, 
konferansın 
19 Mart 2017

Pazar günü saat 
15.oo’de Gemlik 
Belediyesi Ömer 
Kahraman (11 Eylül) 
Hizmet Binası’nda 
yapılacağı belirtildi. 
CHP İzmir Milletvekili 
Mustafa Balbay'ın da 
katılacağı konferan 
sa tüm Gemlik 
halkı davet edildi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:uler@hotmail.com
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ficaret ve Sanayi Odası ile Gemlik Ticaret Borsası ve Mali Müşavirler Odası’nın müşterek toplantısı ilgi gördü

Is Jümıasına çalışma ne calıstırnıa mevaıatı anlaniılı

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası, 
İşkur, Gemlik 
Ticaret Borsası ve 
Bursa Mali Müşa 
virler Odası’nın 
ortaklaşa düzenle 
diği programda, 
oda üyelerine ve 
mali müşavirlere 
“İşbaşı ve istih 
dam Eğitim” ile 
ilgili seminer 
düzenlendi.
Gemlik Ticaret 
Borsası Sa- 
lonu’nda yapılan 
toplantıya, 
Bursa SGK Müdür 
Yardımcısı Bülent 
Ocak, İş Kur 
Müdürü Volkan 
Yıldırım, SGK Gem
lik Müdürü Nilay 
Solak, Gemlik 
Ticaret Borsası 
Başkanı Özden 
Çakır, GTSO tem
silcisi Pınar Avcı 
oğlu ile çeşitli 
kurum ve işletme 

sahipleri katıldı. 
Bursa SGK Müdür 
Yardımcısı Bülent 
Ocak, İş Kur Müdü 
rü Volkan Yıldırım, 
SGK Gemlik Müdü 
rü Nilay Solak’ın 
konuşmacı olarak 
katıldığı ve soru
lara cevap verdiği 
programda, açılış 
konuşmasını 
Bursa Serbest Mali 
Müşavirler Odası 
Gemlik Temsilcisi 
Emir Es yaptı.
Es konuşmasında, 
meslek örgütleri ve 
uygulayıcılar 
olarak yaptıkları 
tesbitleri dile ge
tirirken, istihdamı 
arttırmaya yönelik 
teşviklerin sadece 
işsizliği azaltmak 
için düzenlenmesi 
nin yeterli olmadığı 
nı belirterek, 
“İş dünyası bölge
sel farklılıklar 
gösteren teşvik

Emir Es

sisteminden mem
nun değildir. En 
bih'ük beklenti 
devam eden mev
cut yatırımları da 
artırmaya yönelik 
teşviklerin hayata 
geçirilmesidir. 
Böyle bir uygula
maya geçilmemesi 
ile mevcut yatırım 
lar hız kazanacak 
hem de istihdam 
artışı sağla 
nacaktır.” dedi.
Emir Es, 6111 
sayılı kanun ile 
getirilen istihdama 

yönelik teşviklerin 
anlaşılmadığından 
ortalama işçi sayısı 
nı tutturamayan bir 
çok firmanın astarı 
yüzünden pahalı 
cezalar ödediğini 
söyledi.
Bu nedenle iş dün 
yası ile meslekdaş 
larının karşı karşı 
ya kaldığını be
lirten Emir Es, 
“Bu durum hem 
iş dünyasının! 
hem de meslek 
camiasını rahatsız 
etmiştir. En son 
çıkan 687 sayılı 
KHK ile getirilen 
teşvikler kanun 
değil, 2017/10 
nolu genelge ile 
geldiğinden buna 
kanun diyemiyo 
ruz. O yüzden 687 
sayılı düzenleme 
demek daha doğru 
bir ifade olacaktır” 
dedi.
Emir Es, karmaşık 

ve dağınık ve 
teşviğe göre 
çeşitlilik arzeden 
şartların daha 
anlaşılır daha basit 
daha uygulanabilir 
ve kalıcı önlemler 
alınarak iş dünyası 
nın pişman olmaya 
cağı bir düzenlen
mesini istedi. 
Türkiye İş Kurumu 
Gemlik Hizmet 
Merkezi Müdürü 
Mustafa Volkan 
Yıldırım yaptığı 
konuşmada; 
işsizliğin ülkemiz 
için hem ekono 
mik, hem de 
sosyal bir kayıp 
olduğunu, 
İşsizliğin 
yansıması olarak 
aile içi sorunlar ve 
yuvarların dağıl 
masına neden 
olduğunu söyledi. 
Üretimin artması ile 
iş gücünü de artıra 
cağını beliriten

Volkan, İşkur’un 
önceliklerinden 
birinin bu 
olduğunu söyledi.
İşsizliği sadece 

devletin çözmesi 
söz konusu 
değildir. Sermaye 
ve iş dünyası 
nın da buna katkı 
sağlaması gerekir. 
Artan iş gücü, 
işletmelerin 
büyümesini de 
hızlandıracaktır. ” 
dedi.
Mustafa Volkan, 
işsizlik prim
lerinden nasıl 
yararlanılacağını 
da aanlattı.
Volkan, “İşbaşı 
Eğitim Programı, 
İşkur’un sürekli 
programlarından 
biridir. Program 
doğrudan istihdam 
ile ülke ekonomi
sine önemli 
katkı sağlamak 
tadır” dedi.

Bursa'da 'S' plakaya sıkı takip
Bursa'da S plaka 
ruhsatı alıp da ait 
olduğu bölgenin 
dışında taşımacılık 
yapan araçların 3. 
bağlamanın 
ardından trafikten 
men edilmesine 
ilişkin karar Büyük 
şehir Belediye 
Meclisi'nce alındı. 
Servis taşımacılı 
ğında hak ihlaline 
kesinlikle geçit ver
meyeceklerini be
lirten Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
"Herkes plakayı 
nereden aldıysa 
orada çalışacak.

Aksi takdirde uyarı 
lacak. 3. uyarıyla 
birlikte hak ihlalin 
de ısrarcı olanlar 
ticaretten men 
edilecek" dedi. 
Büyükşehir 
Belediye Mecli 
si'nin Mart ayı otu
rumu, Ankara 
Yolu'ndaki belediye 
binasında gerçek 
■eştirildi. Başkan 
Altepe'nin yöneti
minde gerçekleşen 
oturumda; S plaka 
larla ilgili yaşanan 
sıkıntılar, son 1 ay 
içerisindeki faaliyet 
ler ve gündem 
maddeleri ele

alındı.Büyükşehir 
Beledi ye Başkanı 
Recep Altepe, Bur
sa'da S plaka soru
nuna kalıcı çözüm 
bulmak istediklerini 
söyledi, ilçelerden 
plaka alıp da kent 
merkezinde 
taşımacılık yapan 
ların bulunduğunu, 

bu şekilde hareket 
edenler nedeniyle 
taşımacılıkta 
sıkıntılar yaşandı 
ğını kaydeden Baş 
kan Altepe, bunun 
önüne geçmek iste
diklerini söyledi. 
'Kim nereden plaka 
aldıysa, orada 
çalışmalı. Hak ih

lalinde bulunmak, 
kimsenin haddine 
değil' diyen Başkan 
Altepe, "Büyükşe 
hir olarak bu konu 
da denetimlerimizi 
sıklaştırarak 
yaşanan mağduri 
yetin önüne 
geçeceğiz. İlçeler
den plaka alıp da 
şehir merkezinde 
taşımacılık yapan 
lan tespit edip, 
gerekeni yapaca 
ğız. Herkes kural
lara uymalı ve 
başkasının hakkına 
tecavüz etmemeli" 
diye konuştu. 
Başkan Altepe, 

servis taşımacı 
lığında kuralları 
ihlal edenler için 
2 kez uyarıda 
bulunacaklarını, 
aynı hatanın 
tekrarlanması duru
munda 3. uyarının 
ardından ilgili 
plakaların lisans 
İarı nı iptal edecek
lerini açıkladı. 
Bu arada meclis 
toplantısında, S 
plakalarda model 
değişikliği için tah
sil edilen bedelin 
500 TL'den 100 
TL'ye indirilmesine 
ilişkin karar da 
alındı.
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Bursa'da uyuşturucuya dev darlıe!
Bursa polisi, İnegöl 
ilçesindeki zehir 
tacirlerine yönelik 
düzenlediği dev op
erasyonda 44 kişiyi 
gözaltına alırken 85 
kişi hakkında ise 
"uyuşturucu madde 
kullanmak" suçun
dan yasal işlem 
yapıldı.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Uyuşturucu ile Mü
cadele Şube 
Müdürlüğü ve İn
egöl İlçe Emniyet 
Müdürlüğü KOM 
Grup Amirliği ekip
leri, İnegöl ilçesinde 
uyuşturucu madde 
ticareti yapan

şahıslara yönelik 
çalışma başlattı. Bu 
kişilerin tespiti ve 
yakalanması için 
yapılan teknik ve 
fiziki takip sonucu, 

düzenlenen planlı 
operasyonda, 44 
kixşinin uyuşturucu 
madde ticareti 
yaptığı tespit edildi. 
Bu kişilerden 24'ü 

tutuklanarak ceza
evine gönderildi. 
Yine yakalanan 85 
kişi hakkında ise 
"kullanmak için 
uyuşturucu madde 

satın almak, bulun- 
durumak" 
suçlarından yasal 
işlem yapıldı. 
Bu operasyonların 
kapsamını 
genişleten ekipler, 
devam eden 
çalışmalar net
icesinde, kent. 
merkezinde 3, İn
egöl ilçe 
merkezinde 14 ve 
Jandarma böl
gesinde bulunan 1 
adres olamak üzere 
18 aderese daha 
baskın düzenledi. 
Narkotik madde 
arama köpeği 
Alfa'nın da katıldığı 
operasyonda, 10 kg 

500 gram esrar, 128 
gram metamfeta- 
min, 11,53 gram 
sentetik kannabi- 
noid, 228 adet ec
stasy, 16 adet cam 
düzenek, 4 adet 
hassas terazi, 2 
adet ruhsatsız ta
banca ve1 adet 
pompalı tüfek ele 
geçirildi. 
Operasyon 
kapsamında belir
lenen adreslerde 
bulunan 16 kişi 
yakalanarak 
gözaltına alındı. 
Emniyetteki 
sorguları tamam
lanan 16 şüpheli, 
adliyeye sevk edildi.

Kınlı kolla hırsızlık yaptı
Bursa'da beyin 
ölümünün ar 
dından organları 
bağışlanan 65 
yaşındaki kişinin 
böbrekleri ve 
karaciğeri 3 kişiye 
nakledilecek 
Bursa'da tedavi 
gördüğü hasta 
nede beyin ölümü 
gerçekleşen 65 
yaşındaki bir 
kişinin 3 böbreği 
ve karaciğeri 3 has
taya umut olacak. 
Bursa Kamu Has
taneleri Birliğinden 
yapılan yazılı 
açıklamaya göre, 
4 gün önce beyin 
kanaması sonucu 
Bursa Yüksek İhti
sas Eğitim ve 
Araştırma Hastane
sine kaldırılan 65 
yaşındaki erkek 
hasta T.K'nın beyin 
ölümü gerçekleşti. 
Hastane yetk
ililerinin yaptığı

görüşme sonucu 
ailesi T.K'nın 
organlarını

ederek, "Beyin 
kanaması sonucu 
hastanemizde te-

bağışladı. Bunun 
üzerine T.K'nın iki 
böbreği ve 
karaciğeri başarılı 
geçen operas 
yonla alındı. 
Bursa Yüksek İhti
sas Eğitim ve 
Araştırma Has
tanesi Yöneticisi 
Doç. Dr. Soner Can- 
der, hastanın aile
sine teşekkür 

davi gören T.K'nın 
beyin ölümünün 
gerçekleşmesinin 
ardından ailesi 
organlarının 
bağışlanmasını 
kabul etti.
2 böbrek ve kara 
ciğeri, Bursa'da 
organ bekleyen 3 
kişiye umut ola
cak." ifadesini 
kullandı.

Bursa'da kırık kolla 
10 dakikada 5 
yazıhaneyi soyan 
şüpheli yakalandı. 
Olay, Bursa 
Şehirlerarası 
Otobüs Terminal- 
i'nde meydana 
geldi. Edinilen 
bilgiye göre, 5 
yazıhaneden 
hırsızlık ihbarı alan 
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü 
Yankesicilik ve 
Dolandırıcılık 
Büro Amirliği 
ekipleri harekete 
geçti. Yapılan 
güvenlik 
kameraları in
celemelerinin 
ardından 
şüphelinin 
Atakan K. (21) 
olduğu belirlendi. 
Şüpheli Gemlik 
ilçesindeki evinde 
gözaltına alındı.

KIRIK KOLLA 
HIRSIZLIK

Öte yandan 
şüphelinin kırık 
kolla ilk olarak 
Bursa'daki özel bir 
hastanede tedavi 
olduğu ve burada 
bir çalışanın cep 
telefonunu çaldığı 
belirlendi.
Ardından ilçeye 
gitmek için 
terminale gelen 
şüpheli burada 
da kırık kolla 10 
dakika içerisin 

de 5 yazıhaneyi 
girdi.
Müşterilerin 
bavullarını ve 
cep telefonlarını 
çalan şüphelinin 
terminalde 
dolaşma anı 
güvenlik 
kamerasına 
yansıdı. 
Şüpheli emniyet
teki işlemlerinin 
ardından adliyeye 
sevk edildi.

Gemlikle
kaçan araçtan 
300 şişe 
kaçak içki çıktı

Gemlik’te açan bir 
aracı durduran polis 
ekipleri, aracın içinde 
300 şişe kaçak içki ele 
geçirdi
Gemlik İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Bürosu ekipleri, 
yapılan asayiş 
uygulamasında kaçan 
bir aracı takibe aldı. 
Uzun süren kovalama 
cinin ardından 
yakalanan araçta 300

şişe kaçak içki ele 
geçirilirken, B.K. ve 
S.C. gözaltına alındı. 
Yapılan sorgularının 
ardından hakim 
karşısına çıkan 
2 kişi, tutuklanarak 
cezaevine gönderildi. 
Gemlik İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri 
kaçak içkilerin hangi 
yollardan temin 
edildiğine yönelik 
çalışma başlattı.
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Zafer Işık, anayasa değişikliğiyle bürokratik oligarşinin kalkacağını söyledi

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

Haçlı-Hilal Savaşı
Sonuçta bu yapay gerginlikten bekle

nen sonuçlar Hollanda açısından 
beklendiği gibi olmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda da 
yaşayan Türklere seslenerek, Başbakan 
Mark Rutte'nin İktidar partisi ile muhale
fetteki ırkçı ve İslam düşmanı Geert 
Wilders’e oy verilmemesini istemişti.

Ama, Hollanda vatandaşları Cum 
hurbaşkanımızı dinlemedi.

Anlaşılan o ki Hollanda ile aramızda 
çıkan diplomatik anlaşmazlıklar karşılıklı 
söz düellosu ile çıkmaza girerken, 
bunun Türkiye açısından bir Anayasa 
değişikliği malzemesi olarak kullanıldığı 
ortaya çıktı.

Çünkü Aileden Sorumlu Bakanımızın 
konsolosluğumuza sokulmaması sıra 
sında ve öncesinde, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ile temas halindeymiş.

Bu da sürecin Cumhurbaşkanı 
tarafından yürütüldüğünü gösteriyor.

Karşılıklı hatalarla dolu olan bir süreç 
yaşandı.

Dün yapılan Hollanda gelen seçimleri 
öncesi bu çıkıştan iki tarafta nemalan- 
mak istedi.

AKP hükümeti ve Cumhurbaşkanı 
referanduma yönelik başlattıkları propa
ganda sürecinde, Hayır oylarını çeşitli 
araştırma şirketlerinden izliyor.

Hayırların önde olduğu tahmini ile 
yapay çıkarılacak olaylarla, milli duy 
guların öne çıkarıldığını görüyoruz. 
Bunun dışarıdaki Türk oylarını etkileye 
ceğini biliyorlar.

İçeride anayasa değişikliği ile ilgili 
maddeleri değil de, neden sürekli PKK 
ve FETÖ terörünün işlendiğine dikkat 
ediyormu sunuz?

Sanki PKK ile FETÖ oylanacak.
Anayasa değişirse Türkiye büyüye 

çekmiş! Bundan korkuluyormuş!
Ne alaka.
Türkiye’yi 15 yıldır AKP yönetmiyor 

muydu?
Muhalefet, AKP’nin icraatlarına engel 

olacak oya sahip mi?
İstedikleri yasayı çıkardılar, 

Anayasayı istediklerinde değiştirdiler, 
birçok yasayı mecliste komisyonlarda 
geçirmeden ‘Torba Yasa’ kapsamında 
çıkardılar.

Türkiye’nin büyük projelerinin AB 
ülkelerini korkuttuğu yalanı sürekli 
pompalıyorlar.

Kardeşim onlar duble yol sorununu 
nu, hava alanı sorununu veya köprü 
sorunlarını çoktan aştılar.

En basit kavgalı olduğumuz Hollan 
damn yıllık ürettiği değer Türkiye’nin 
kinden büyük. Ki Hollanda, bizim Konya 
ilimiz kadar yüzölçümünde ülke.

Şimdi de Cumhurbaşkanı AB ülke 
lerinin haçlı hilal savaşı başlatıldığı 
iddiasını ortaya attı.

Bu söylemlerle bir yere varılmaz.
Biz önce aynaya bakmasını öğren 

meliyiz. Büyük sözler söyleyip sonra 
bunları yalamamalıyız.

Siyasi Partilerin 16 
Nisan günü yapıla 
cak olan Anayasa 
değişikliği Halk 
oylamasına yönelik 
çalışmaları devam 
ediyor.
AKP Anayasa Refe 
randumu ziyaretleri 
kapsamında kahve 
leri ziyaret ettiler. 
AKP’nin kahvehane 
ziyarette konusu 
icraatların hızlan 
ması adına, bürok 
ratik tıkanmaların 
anayasi değişikli 
ğinden sonra 
açılacağı oldu. 
Bunun yolunun ise 
16 Nisan referandu
mundan geçtiği 
belirtildi.
AKP Gemlik İlçe 
Başkanı Zafer Işık 
yaptığı konuşmada 
şunları söyledi: 
“Türkiye’nin önün

HEM öğretmenlerine bütçelerini 
nasıl yönetecekleri öğretildi

Gemlik Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü’nde 
düzenlenen 
toplantıda, 
kurum 
öğretmenlerine 
“Bütçemi Yöneti 
yorum” konulu 
seminer 
düzenlendi. 
Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlü 
ğü’nden yapılan 
açıklamada, 
kurum 
öğretmenlerinden 
Birgül Çürük

Öğrenciler likir üretti, ödülleri kaptı
Uludağ Üniver
sitesi VI. Bilgilen 
dirme ve Ar-Ge 
Günleri kapsa 
mında düzenlenen 
"İyi Fikir İş Pro
jeleri Yarışması" 
sonuçlandı.
Tıp Fakültesi öğren 
cisi Selin Yavuz, 
hidrosefali hastala 
rının beyninde 
oluşan sıvıyı karın 
bölgesine aktaran 
güvenli ve uzun

deki en büyük en 
gel, bürokrasideki 
yavaşlamadır. 
Sorunların uzun 
zaman çözülmeme 
sinin, ülkedeki 
icraatın yavaşlama 
sının ana nedeni 
bürokratik oligarşi 
dir. 16 Nisan’da 
yapacağımız refe 
randumda, etkili 

tarafından Halk 
Eğitim 
öğretmenlerine 
yönelik eğitim 
faaliyetlere kapsa 
mında “Bütçemi 

süre kullanılan 
şant yapımı proje
siyle birinci seçildi. 
Selin Yavuz, 10 bin 
TL'lik ödülün yanı 
sıra Uludağ Üniver
sitesi Bilimsel 
Araştırma Projeleri 
Fonundan da 150 
bin TL'lik destek 
kazandı.
Mete Cengiz Kültür 
Merkezi'nde düzen
lenen İyi Fikir İş 
Projeleri 

icraatın artması adı 
na oy kullanmalıyız. 
Ülkemiz, bürokrasi 
nin ağır işlemesin 
den dolayı çok za 
man kaybetti. Artık 
kaybedecek zamanı 
mız kalmadı” dedi.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz ise, 
Türkiye’nin son 
yıllarda icraat ve

Yönetiyorum” 
konulu seminer 
düzenlendiği belir
tilirken, “Bundan 
sonra kuruntumuza 
devam eden kur

Yarışması'nda 
öğrencilerin iş fikir
leri ve projeleri 
yarıştı.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Kültür 
AŞ. Yönetim Ku
rulu Başkanı Rıfat 
Bakan, Zorlu Tek
stil Grubu Ar-Ge 
Grup Müdürü Mutlu 
Sezen, Uludağ 
Üniversitesi 
Mühendislik Fakül
tesi Endüstri 

yatırım konusunda 
büyük aşamalar 
kaydettiğinin altını 
çizdi. Yılmaz;
“Dünyanın kıskana 
cağı projeleri hayata 
geçiriyoruz. İlçe 
teşkilatlarımızdan, 
il teşkilatlarımızla, 
belediyelerimize ve 
merkezi hükümete 
kadar uyum içinde 
çalışmanın fayda 
sini görüyoruz. 
Bizim dönemimiz 
deki en büyük avan
taj, koalisyon ile 
zaman kaybetmemiz 
oldu. Bundan sonra 
da, Türkiye’nin hızlı 
büyümesi, 2023 
hedeflerimize ulaş 
mak ve dünyada söz 
sahibi ülke haline 
gelmek için, önümüz 
deki engelleri kaldır 
malıyız” şeklinde 
konuştu.

siyerlerimize de bu 
seminere katılan 
öğretmenler 
tarafından bilgi 
verilecektir” 
denildi.

Mühendisliği 
Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. 
Seda Özmutlu, Çe- 
likform GESTAMP 
Otomotiv Genel 
Müdürü Süleyman 
Gökoğlu, Nestle 
İnsan Kaynakları 
Müdürü Özlem Baş 
Bayraktar'dan 
oluşan jüri, finale 
kalan 8 projeyi tek 
tek dinleyerek 
değerlendirdi.
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Öğrenciler, Oıııır Kuriay ile girişimciliği tonusiıı
Gemlik Denizcilik 
Topluluğu “Kariyer 
Limanı’’ Seminerleri 
dizisinde bu hafta 
Gemlikli bir genç 
girişimci olan Onur 
Kurtay ile söyleşi 
vardı. Öğrencilerin 
mezun olduktan 
sonra iş yaşamına 
ışık tutan bir söyleşi 
gerçekleştirildi. 
Onur Kurtay önce
likle Gemlik’te 
başlayan eğitim 
hayatını liseden 
sonra Ukrayna’da 
Rus Dili ve 
Edebiyatı bölümü 
okuyarak ve dış 
ticaret eğitimi alarak 
devam ettiğini, 
Türkiye’ye 
döndüğünde ilk 
İşinin lojistik 
sektöründe 
olduğunu belirtti.

Öğrencilere 
hayatlarının 
özellikle bu döne
minde bir yurt dışı 
deneyimi sahibi 
olmalarını 
belirtti. Onur 
Kurtay aynı za
manda geçtiğimi 
haftalarda 
Bursa’da Hollan 
da - Türkiye Ticaret 
Odasını kurduklarını 
ve bu konuda iler

leme kaydettiklerini 
ancak yaşanan son 
kriz sonrasında ofisi 
kapattıklarını ve 
odadaki göre 
vinden ayrıldığını, 
bundan sonraki 
süreçte Ukrayna 
ile ticari ilişkiler 
konusunda 
çalışmalarına devam 
edeceğini ifade etti. 
Kurtay “ girişimcilik 
konusunda öğren 

çilere önlerine 
çıkacak olan fırsat 
lan iyi değerlendirip, 
özellikle iyi bir 
ekip, çevre ve 
bilgi ile gençlerin 
her türlü işin 
altından 
kalkabileceğini ve 
özellikle kadınların 
girişimcilik 
konusunda son 
yıllarda daha önde 
olduklarını ve 

kadınların istedik
lerinden her işin 
üstesinden 
gelebildiklerini 
söyledi.
Seminere Gemlik 
Asım Kocabıyık 
MYO Öğr. Gör. E. 
Murat TACAR, 
Öğr. Gör. Yusuf 
Şarıkaya ve 
Öğr. Gör. Ebru 
Kapdan ile Deniz ve 
Liman işletmeciliği 

ve Dış Ticaret 
Programı 
öğrencileri 
katıldılar. Öğrenciler 
özellikle yurt dışı 
eğitimi, girişimcilik, 
yeni bir şirket 
açmak konusunda 
yoğun olarak soru
lar sordular. 
Öğrencilerin sorula 
rının yanıtlanması 
ile söyleşi son 
buldu.

MöllEF 3Tinci kez kanılarını açacak
MODEF Fuarcılık 
tarafından bu yıl 
37'ncisi düzen
lenecek olan İnegöl 
Mobilya ve Deko
rasyon Fuarı için 
geri sayım başladı. 
İnegöl'ün en önemli 
organizasyonu olan 
MODEF Fuarı 21/27 
Mart tarihinde 
kapılarını açacak. 
Hazırlıklarla alakalı 
bilgi veren MODEF 
Fuarcılık Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Yavuz Uğurdağ, bu 
sene fuarla alakalı 
çok önemli 
değişiklikler 
yaptıklarını belirtti. 
Başkan Uğurdağ,

"Bildiğiniz gibi 
MODEF kentimizin 
en önemli 
markalarından biri. 
Geçen kasım ayında 
gerçekleştirdiğimiz

fuarda yaptığımız 
değişiklerin se
meresini almaya 
başlamıştık. Bu 
fuarda ilk tarihi 
değiştirdik.

Bundan önce 
nisan ayında 
gerçekleştirdiğimiz 
fuarı bu sene mart 
ayına çektik. 
Maksadımız yurt 

içinde başlayacak 
sezonu daha önce
den yakalayabilmek. 
Yurt içi pazarda 
düğünlerle 
başlayan 
hareketliliği 
inşallah daha önce 
yakalamış olacağız. 
Yaptığımız bir 
başka değişiklik ise, 
çadırın kurulmaması 
olacak. Bildiğiniz 
gibi bundan önce 
ana binamız dışında 
birde portatif fuar 
alanımız vardı. Bu 
sene o alanı da iptal 
ettik. Diğer bir 
değişiklik ise, belki 
de en önemlisi bu 
fuara başta Gana,

Nijerya, Fildişi, 
Kongo, Tanzanya, 
Güney Afrika ve 
Rusya başta olmak 
üzere 20'ye yakın 
ülkeden mobilya 
ithalatçılarını 
getireceğiz. 
Bildiğiniz gibi bu 
uygulamamızı 
sadece MODEF 
Expo fuarımızda 
yapıyorduk.
Yurt içi fuarımı 
za da değer katmak 
ve katılımcımızın 
faydasını arttır 
mak adına bu 
yıl ilk defa yurt 
dışı ziyaretçi organi
zasyonumuz ola
cak" dedi.

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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OlviîipıasporcMlanKıckBoksSaniBivonasınıianıaılalvalarıtoplaılı
Gemlik’te düzenle
nen Bursa Kick 
Boks şampiyo 
nasına Gemlik’ten 
8 sporcusuyla Gem- 
lik’i temsilen 
katılan Olympia 
Spor Merkezi 
sporcuları, 1 birinci
lik 5 ikincilik ve 2 
üçüncülük alarak 
yeni bir başarıya 
imzasını attı.. 
Gemlik’te Kick 
Boks Dövüş 
sporları alanında ilk 
defa eğitim vererek 
ilçemize sporcu 
yetiştirme konusun 
da ciddi katkılar 
yapan Olympia 
Spor Merkezi bir 

yenilik daha ya
parak Kick Boks 
alanında Ahmet 
Çınar Hoca 
eşliğinde sadece 
kadınlara ve cocuk- 
larada özel seans 
açarak eğitimlere 
başladıklarını ifade 
eden Olymıpa Spor 
Merkezi Yöneticisi 
Selçuk Acar, 
cüzi bir fiyat karşılı 
ğında özellikle 
kadınlara yönelik 
kick boks ‘eğitimide 
başlattıklarını bu
rada amaçlarının 
maddi bir çıkar ya 
da kar hırsı olma 
dığını Kadınların 
kendilerini

korumalarını önem 
sediklerini ve maddi 
durumu olmayan 
Kadın arkadaş 
larımızın Spor 
Merkezine başvura 
rak ücretsiz olarak 
bu sporu da yapa
bileceklerini ifade 
etti.
Geçen ay Bursada 
yapılan Bursa Kick 
Boks il teşvik 
müsabakalarında 
8 altın ve 2 bronz 
madalya Gemliğe 
getiren Olympia 
Spor Merkezi, 
geçen Hafta Pazar 
günü ev sahipliği 
yaparak Gemlik’te 
düzenlenen Bursa

Kick Boks 
Şampiyonasında 1 
altın 5 Gümüş ve 2 
Bronz Madalya 
alarak yeni bir başa 
riya imzasını attı.. 
Müsabakalarda 
Başarı Alan 
Sporcuların isimleri 
ise şöyle 
Birinciler 
BERFİN ACAR 
İkinciler 
EFE TEKİN YÜKSEL 
ARDA GUNHAN 
ELİF İLHAN 
EFE ATAŞ 
MUHAMMET ÇE- 
LİKEL 
Üçüncüler 
AYÇAN IŞIK 
YILMAZ GÜNER

’»ularimiz Zeki, 'Çevik, ve Aynı Zamanda
)Ş GEMİNİZ' 
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OOP fliet Bez Betel Priiesilii Kİİtîİ OMlMn 1
Ali Kütük Ortaokulu 
Sosyal Sorumluluk 
Projelerine Devam 
Ediyor. 
Hayallerindeki Bez 
Bebekleri Doğu 
Anadolu’ daki 
Anasınıfı Öğrencile 
rine Göndermek 
İçin Yaptılar.
Ali Kütük Ortaokulu 
geçtiğimiz yıl “Süt 
İçin Süt İçirin’’ pro
jesi ile sağlıklı bir 
nesil yetiştirmek 
adına farkındalık 
yaratmak için ilçe 
mizde bir etkinlik 
düzenlemiş ve 
Gemlik halkı tarafın 
dan ilgi ile

karşılanmıştı.
Sosyal sorumluluk 
projelerine hız 
kesmeden devam 
eden Ali Kütük Or
taokulu bu yıl 
“Çocuklar Oynasın 
Diye 1000 Adet Bez

Bebek Projesi’’ ile 
çalışmalarına 
devam ediyor. Ali 
Kütük Ortaokulu 
müdürü Faruk 
Şaşmaz; “Okulu
muzda , öğrenci ve 
velilerimize sadece 

eğitim öğretim 
hizmeti vermekle 
kalmamakta sosyal 
alanda farkındalık 
oluşturma adına 
projeler hazırla 
maktayız. Barış ve 
kardeşliğe en çok 

ihtiyacımız olan 
bugünlerde toplu 
mun çeşitli kesim
leriyle yardımlaşa 
rak hazırlanan el 
emeği göz nuru 
1000 adet bez 
bebekler Doğu 
Anadolu bölgesin
deki oyuncağa 
ihtiyacı olan anası 
nıfı öğrencilerine 
gönderilecektir. ” 
dedi.
Başta bu projenin 
öncülüğünü yapan 
Ali Kütük Ortaokulu 
Beden Eğitimi 
Öğretmeni Sibel 
Akbaş ve Teknoloji 
Tasarım Öğretmeni

Güngör Şengül’e, 
Ali Kütük 
Ortaokulu’nun- 
velilerine ve 
projeye destek 
veren okullara 
Halk Eğitim 
Merkezi, Şükrü 
Şenol Ortaokulu, 
Çınar Ortaokulu, 
Lale Kemal Kılıç 
Ortaokulu, RODA 
Anadolu İmam 
Hatip Lisesi, Koza 
Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi 
teşekkür eden okul 
müdürü projeye 
destek vermek 
isteyenler okula 
davet edildi.

Asgari lise mezunu 
ForkfİIt ehliyetine sahip 

SEÇ-G ve kalite bilincine sahip 
En az 2 yıl forklift 

kullanma tecrübesine sahip 
FORKLİFT OPERATÖRLERİ 

KufMffiKKTfh. 
Başvurular şahsen şirket 

adresine yapılacaktır. 
ADANIR LOJİSTİK A.Ş. 

Lİmanyolu girişi Gemlik 
Bilgi için: 0530 789 2671 

Ali Çalışır

ELEMAN
GEMLİK’TE FAALİYET 

GÖSTEREN FİRMAMIZDA 
PANEL ÜRETİMİNDE 

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 
30-40 YAŞ ARALIĞINDA 

DAYAN İŞÇİ 

ALINACAKTIR.

TERA FOTOVOLTAİK ENERJİ 
TEKNOLOJİLEİ VE MEKATR0NİK 

SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

0 224 513 05 58

KRŞ€ Dİ B€Kl€M€K 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 GEMLİK
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Ezan okuma yarışması yapıldı
Milli Eğitim Bakan 
lığı Din Öğretimi 
Genel Müdürlüğü 
tarafından yurt 
çapında yapılan 
Kur’anın Genç 
Muhafızları Hafızlık 
ve Genç Bilaller 
Ezan Okuma 
yarışması Bursa il 
finalleri, Bursa 
Nizam Karasu İmam 
Hatip Lisesi orga 
nizasyonu ile Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Mesleki 
Eğitim Kampüsü 
Konferans Salo
nunda yapıldı. 
Kur’an’ın Genç 
Muhafızları Hafızlık 
Yarışma sına Bursa 
genelinde bulunan 
6 Ana dolu İmam 
Hatip lisesinden 
toplam 6 öğrenci ve 
Genç Bilaller Ezan

Okuma Yarışma 
sına da toplam 14 
Anadolu imam 
Hatip Lisesinden 
14 öğrenci katıldı. 
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
Öğrencisi Ali 
Yalçın, Kuran’ın 
Genç Muhafızları 
Hafızlık Yarışma 
sında birinci 
olurken, aynı 
okuldan Hakan 
Makine, Genç Bi
laller Ezan Okuma 
Yarışmasında 
ikinciliği elde etti. 
Her iki yarışmadada 
dereceye giren 
Okul ve Öğrenciler 
şöyle belirlendi. 
KUR’AN’IN GENÇ 
MUHAFIZLARI 
HAFIZLIK 
YARIŞMASI 
1-Ali YALÇIN-Gem-

lik Anadolu İmam 
Hatip Lisesi 
2-Davut DOĞAN - 
Nilüfer Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
3-Abdurrahman 
KEJJEH-Mihraph 
Abdulkadir Can

Anadolu İmam 
Hatip Lisesi 
GENÇ BİLALLER 
EZAN OKUMA 
YARIŞMASI 
1-Alper ÜSKÜPLÜ- 
Bursa Cem Sultan 
Anadolu İmam

Hatip Lisesi 
2-Hakan MAKİNA- 
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
3-Fatih SİNİL- 
Mihraplı Abdulkadir 
Can Anadolu İmam 
Hatip Lisesi

Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
Öğrencisi Ali 
YALÇIN Nisan 
Ayında Sakarya’da 
yapılacak Bölge fi
nalinde Bursa’da 
temsil edecek.

UEDAS'tan uü Tıp Fakültesine destek
Uludağ Elektrik 
Dağıtım A.Ş. 
(UEDAŞ), sosyal 
sorumluluk 
kapsamında Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi'ne 
cihaz yardı 
mında bulundu. 
Güney Marmara'nın 
elektrik dağıtım 
şirketi UEDAŞ 
tarafından kadın 
hastalıkları ve tüp 
bebek hizmet
lerinde kullanılmak 
üzere bir adet Ultra- 
sonografi cihazı, 
Uludağ Üniversitesi

Tıp Fakültesi Has
tanesi Başhekim 
Doç. Dr. Yakup 
Canıtez'e teslim 
edildi. Teslim töre
nine UEDAŞ Genel 
Müdürü Mesut Efe, 
Uludağ Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Has
tanesi Başhekimi 
Doç. Dr. Yakup 
Canıtez ve UEDAŞ 
Kurumsal İletişim 
Müdürü Yusuf Ziya 
Yüce katıldı. 
Başta eğitim 

yatırımları olmak 
üzere kültür, sanat, 
spor ve sağlık 
alanındaki sosyal 
sorumluluk 
çalışmalarına büyük 
önem verdiklerini 
belirten UEDAŞ 
Genel Müdürü 
Mesut Efe, Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesine yapılan 
cihaz bağışları ile 
halka çok daha 
kaliteli sağlık 
hizmeti verilecek 
olunmasından 
duyduğu mem
nuniyeti dile getirdi.

Efe, "UEDAŞ olarak 
bölgemizde 
müşterilerimize 
kaliteli enerji arzı 
sunmak için hizmet
lerimizi aralıksız 
sürdürürken sosyal 
sorumluluk pro
jeleriyle de bölgem
ize faydalı olmaya 
çalışıyoruz. 
Önümüzdeki 
yıllarda da bölgem
ize desteklerimiz 
devam edecek" 
dedi.
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesinin 
ihtiyacı olan bu 

cihazı BursalIların 
sağlık hizmetinde 
kullanılacak 
olmasından dolayı 
büyük bir mutluluk 
duyduklarını be
lirten Canıtez ise, 
cihazı bağışlayan 
UEDAŞ yöneticiler
ine tüm BursalIlar 
adına teşekkür etti. 
Kadın Hasta 
hkları ve 
Doğum Anabilim 
Dalı Tüp Bebek Bi 
rimi hizmetlerinde 
kullanılan cihaz, 
ameliyathaneye 
monte edildi.

Bursa Hallllii'nden Has man!
Bursa Valiliği'nden 
yapılan açıklamaya 
göre Mudanya, 
Kestel ve Harman 
cık ilçelerinin bazı 
bölgeleri insansız 
hava aracı (İHA) ve 
drone uçuşlarına 
yasaklandı.
Bursa Valiliği'nin 
sitesinden edilen 
bilgilere göre, Mu
danya, Kestel ve 
Harmancık ilçelerin 
de insansız hava 
aracı ve drone 
uçularının bazı böl

gelerde 
yasaklandığı 
bildirildi. Konuyla il
gili olaraka Mu
danya İlçe Jandar 
ma Komutanlığı so
rumluluk alanında 
bulunan; Mudanya 
İlçe Jandarma Ko
mutan lığı, Bademli 
Jandarma Karakol 
Komutanlığı, Tirilye 
Jandarma Karakol 
Komutanlığı, Ceza
evi Büro İrtibat 
Amirliği, Mudanya 
Askeri Gazino

Müdürlüğü ve İmralı 
Cezaevi 
Müdürlülüğü'nün 
bulunduğu İmralı 
Adası'nın tamamı 
uçuşa yasak böl
geler olarak ilan 
edildi.
Öte yandan yasakla 
ilgili olarak aşadağı 
daki bölgelerinde 
de uçuşa yasaklan 
ması istenildi.
Kestel ilçesinde Tu- 
ranköy Trafo 
Merkezi, Saitabat 
Şelale Bölgesi ve

Kestel ilçe 
J.K.'lığımn uçuşa 
yasak bölge olarak 
kabul edildiği belir- 
tildi.Ayrıca ilçede, 
güvenliği açısından 
İHA ve drone 
uçuşlarına 
yasaklanması 
gerektiği 
değerlendirilen ilçe 
polis sorumluluk 
alanında bulunan 
yapı ve tesisler şu 
şekilde belirlen 
miştir: İHA ve drone 
uçuşlarına yasak

bölgelerin tespit 
edildiği bir diğer 
ilçede Harmancık 
olarak açıklandı. 
Yapılan 
değerlendirmeler 
sonucunda, ilçede 
polis sorumluluk 
bölgesi olan Ece ve 
Kepekdere mahal- 
lelelerinde herhangi 
bir kamu binası 
bulunmadığından 
yasaklamaya gerek 

olmadığı ifade 
edildi.
İlçede bulunan tüm 
kamu, kurum ve 
kuruluşların Merkez 
Mahallesi'nde 
olmasından dolayı 
mahalleyi içine ala
cak şekilde konut 
ve resmi dairelerin 
üzerinde uçuş 
yasağının olması 
gerektiği ifade 
edildi.
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Çalışanlar dikkat!
İşverenlerin 1 Şubat 
2017'den itibaren işe 
aldıkları sigortalılar 
için uygulanacak 
gelir vergisi stopajı 
teşvikine ilişkin 
usul ve esaslar 
belirlendi.
Maliye Bakanlığı'nın 
"Gelir Vergisi Genel 
Tebliği" Resmi 
Gazete'de yayımla 
narak yürürlüğe 
girdi.
Buna göre, İşsizlik 
Sigortası Kanunu'na 
eklenen geçici 
18'inci maddede 
öngörülen teşvikle 1 
Şubat 2017'den 
itibaren işe alınan 
ve gerekli şartları 
taşıyan ilave 
sigortalılar için as

gari ücret üzerinden 
hesaplanan gelir 
vergisinin, asgari 
geçim indirimi 
uygulandıktan sonra 
kalan kısmının ver
ilecek muhtasar 
beyanname üz
erinden tahakkuk 
eden vergiden terkin 
edilmesi suretiyle 
özel sektör 
işverenlerinin 
desteklenmesi 
amaçlandı. 
İşverenlere 1 Şubat 
2017'den önce işe 
alınanlar için gelir 
vergisi stopajı 
teşviki 
uygulanmayacağı 
hükme bağlandı. 
Üç aylık dönemler 
halinde verilen muh

tasar beyannamel
erde, ilave istihdam 
(özel sektör 
işverenlerinin 2016 
Aralık ayına ilişkin 
olarak verdikleri 
aylık prim ve hizmet 
belgelerinde 
bildirdikleri sigortalı 
sayısına 1 Şubat 
2017'den sonra ilave 
olarak yeni işe 
aldıkları sigortalılar) 
ile ilgili şartların 
varlığı her ay için 
ayrı ayrı 
değerlendirilerek 
terkin edilecek tutar 
belirlenecek. 
HER İŞ YERİ İÇİN 
AYRI AYRI DİKKATE 
ALINACAK 
Birden fazla 
işyerinde faaliyette 

bulunan ve her iş 
yeri için ayrı ayrı 
aylık prim ve hizmet 
belgesi veren 
işverenler, ilave isti
hdamdan dolayı 
gelir vergisi stopajı 
teşvikine ilişkin 
şartları her iş yeri 
için ayrı, ayrı dikkate 
alacak. İşverenin 
birden fazla işyerin 
deki çalışanlarına 
yaptığı ücret öde 
meleri ile ilgili tek 
muhtasar beyanna 
me vermesinin bir 
önemi bulunmaya
cak.
İşverenler, devir 
işlemleri öncesinde 
ilave istihdam 
kapsamında olan 
işçiler için teşvikten

faydalanmaya 
devam edecekler. 
İlave istihdam 
teşvikinden fay
dalanan işverenin 
ölümü halinde, 
aynı işe devam 
eden mirasçıların 
şartları taşımak 
kaydıyla teşvikten 
faydalanmaları 
mümkün olacak. 
Gelir vergisi stopajı 
teşviki 31 Aralık 
2017'ye kadar uygu
lanacak. Dolayısıyla 
en son uygulama,

2017 Aralık ücretleri 
üzerinden hesa
planan gelir vergisi 
için geçerli olacak, 
2018 vergilendirme 
dönemlerinde ise 
söz konusu 
teşvikten 
yararlanılamayacak. 
Gelir vergisi 
stopajı teşviki 
uygulanan 
ücretlerin 
vergilendirilmesinde 
, öncelikle asgari 
geçim indirimi 
dikkate alınacak.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası 
politika faizi, faiz ko
ridorunun alt ve üst 
bandını sabit bıraktı. 
Banka geç likidite 
penceresi borç 
verme faiz oranını 
yüzde 11,75'e 
yükseltti.
ABD Merkez Banka 
sı'nın (Fed) faizi 
beklendiği gibi 
çeyrek puan 
artırması sonrasın 
da toplanan 
Merkez Bankası 
merakla beklenen 
kararını açıkladı. 
Yılın ikinci 
toplantısını yapan 
Merkez Bankası 
Para Politikası Ku

rulu politika faizini 
yüzde 8'de sabit 
bıraktı. Banka faiz 
koridorunun alt 
bandını yüzde 7,25, 
üst bandı da yüzde 
9,25'te tuttu. 
Banka geç likidite 
penceresi borç 
verme faiz oranını 
75 baz puan 
artırarak yüzde 
11,75'e yükseltti. 
Merkez Bankası 
yılın ilk 
toplantısında 
faiz koridounun üst 
bandında 75 baz 
puan artışa gitmişti. 
Geç Likidite 
Penceresi uygulama 
sı çerçevesinde,

TOPLANTI 26 
NİSAN'DA

borç verme faiz 
oranı da yüzde 
10’dan yüzde 
11’e çıkarılmıştı. 
Karar sonrası dolar 
3.63 seviyelerine 
doğru çekildi. 
BİR SONRAKİ

16 Nisan tarihindeki 
referandumdan 
önceki son toplantı 
olacak. Nisan 
ayındaki PPK 

toplantısı 26 
Nisan’da 
gerçekleştirilecek.

HANGİ FAİZ NE 
ANLAMA GELİYOR

Gecelik borç alma 
faizi: MB'nin 
piyasada fazla 
likidite olduğu du
rumda taahhüt ettiği 
asgari faiz. Şu anda 
pratikte neredeyse 
hiç kullanılmayan 
bir oran.
Haftalık repo faizi: 
Normal şartlarda 
MB'nin ana fonlama 
aracı ve faizi.
Geçen hafta içinde 
MB bu orandan 

sağladığı tonlamayı 
sıfırladı.
Gecelik borç verme 
faizi: Bankaların 
tonlamanın yeterli 
kalmaması 
durumunda 
başvurdukları 
gecelik tonlama 
faizi.
Geç Likidite 
Penceresi: 
Piyasadan borç 
bulamayan 
bankaların 
kullandıkları 
tonlamanın faizi. 
MB son 
uygulamaları ile 
bunu da faiz 
koridoruna dahil 

etti.

Gemlik Karfez
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Kurumlar vergisinde Oyak Renault, Gelir Vergisinde ise BursalI işadamı Muharrem Yılmaz birinci oldu.

imııiiMııMııMı Şehitlerimizi 
törenle anacağız

Güne Bakış
Kurumlar Vergisinde Gemlikli firmalardan, 

GEMPORT 2. Gemlik Gübre 3. olurken, 
Aunde Teknik Tekstil A.Ş. ise 5. oldu

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Çanakkale Savaşı Destandır
Her ulusun tarihinde övüneceği olaylar 

vardır.
Biz, Türklerin tarihinde övünecek birçok 

önemli olay yaşanmıştır.
Bunlardan biri olan Çanakkale Savaşı’nda 

askerimizin ve bu savaşı yöneten komutanların 
başarısı herhalde dünya tarihinde önemli bir 
yer tutar.

Birinci Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 
yıllarında Gelibolu Yarımadasında yaşanan 
zamanın en büyük donanmalarının saldırısı 
Türkler tarafından püskürtüldü. Devamı 4’de

Bursa’da kurumlar vergisinde Oyak Re
nault Otomobil Fabrikaları A.Ş birinci 
olurken, gelir vergi rekortmeni ise Muhar
rem Yılmaz oldu. 2015 vergilendirme döne 
minde kurumlar vergisinde; Oyak Renault 
Otomobil Fabrikaları A.Ş birinci, Gemport 
Gemlik Liman ve Depolama İşletmeleri A.Ş 
ikinci, Gemlik Gübre Sanayi A.Ş üçüncü, 
BPlas dördüncü, Aunde Teknik Tekstil 
Sanayi ve Ticaret A.Ş beşinci oldu. 2’de

18 Mart Şehitler Gü 
nü nedeniyle bugün 
tören yapılacak.
Saat 9.00 da Atatürk 
Anıtına çelenk sunu 
muyla başlayacak 
olan anma töreninde 
günün anlamını be
lirten konuşmadan 
sonra saat 10.20 de 
Şehitler Mezarlığı zi
yaret edilecek. Saat 
11.oo de ise Engürü

cük Mahallesi 
Şehit Anıtı açılacak. 
Saat 13.30 da Bursa 
Valiliğinin Şehit 
Aileleri ve gaziler 
onuruna öğle yeme 
ği verilecek. Saat 
10. oo ise Gemlik _ 
İmam Hatip Lisesi 
Kültür Merkezinden 
Şehitler günü ne
deniyle etkinlik 
düzenlenecek.

http://www.genilikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Kurumlar vergisinde Oyak Renault, Gelir Vergisinde ise BursalI işadamı Muharrem Yılmaz birinci oldu.

Bursa vergi rekortmenleri telli oldu
Kurumlar Vergisinde Gemlikli firmalardan, GEMPORT 2.

Gemlik Gübre 3. olurken, Aunde Teknik Tekstil A.Ş. ise 5. oldu

Bursa’da kurumlar 
vergisinde Oyak 
Renault Otomobil 
Fabrikaları A.Ş 
birinci olurken, 
gelir vergi rekort
meni ise Muharrem 
Yılmaz oldu.
2015 yılı vergilen 
dirme döneminde 
kurumlar ve gelirler 
vergisinde ilk 5 
sıraya teşekkür 
belgesi verildi. 
Bursa Vergi Dairesi 
Setbaşı Hizmet 
Binası’nda 
gerçekleştirilen 
törende konuşan 
Bursa Vergi Dairesi 
Başkanı Nuri

Kara kaş, "Türki 
ye’de vergi bilinci 
son yıllarda özel
likle çok baskın 
şekilde bir slogan 
olarak, eylem 
biçimi olarak 
kullanılıyor. 
Temel hedefimiz 
mükelleflerimize 
daha kaliteli hizmet 
vermektir. Bursa 
Vergi Dairesi 
Başkanlığı olarak 
geçmiş yıllarda bir 
takım uygulamaları 
tamamen kaldın 
yoruz ve kaldırma 
ya devam ediyoruz. 
Güçlü, kaliteli alt 
yapımızla, eğitilmiş

insan kaynağı 
mızla doğru ve 
güzel hizmet 
vereceğimize 
inancımız tamdır." 
diye konuştu.

KURUMLAR 
VERGİSİNDE 
GEMPORT 2. 
GEMLİK GÜBRE 
3. OLDU

2015 vergilen 
dirme döneminde 
kurumlar vergisin 
de; Oyak Renault 
Otomobil 
Fabrikaları A.Ş 
birinci, Gemport 
Gemlik Liman ve 
Depolama 
İşletmeleri A.Ş 
ikinci, Gemlik

Gübre Sanayi A.Ş 
üçüncü, BPlas 
dördüncü, Aunde 
Teknik Tekstil 
Sanayi ve Ticaret 
A.Ş beşinci oldu.

GELİR VERGİSİ 
BİRİNCİSİ 
MUARREM 
YILMAZ
2015 vergilendirme 

döneminde gelir 
vergi rekortmen
lerinde; Muharrem 
Yılmaz birinci, 
Hüseyin Özdilek 
ikinci, Şükrü 
Karagül 
üçüncü, Mehmet 
Celal Gökçen 
dördüncü, Erol 
Kıhkçıer de 
beşinci oldu.

Kumla sahil projesi Bakanlıkla
Büyükşehir Bele 
diyesi tarafından 
hazırlanan sahil 
plan ve projeleri 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığına 
gönderildi. 
Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter Yardım 
cısı Bayram Var 
dar, Sahil Hizmet
leri Dairesi Başkanı 
Hakan Bebek ve 
beraberindeki 
teknik ekip, Büyük 
şehir Belediyesi 
tarafından Bursa 
kıyılarında 
hazırlanan plan ve 
projeleri anlatmak 
üzere Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı 
Mekansal Plan

lama Genel Müdür 
lüğü’nü ziyaret etti. 
Mekânsal Plan 
lama Genel Mü 
dürü Y. Erdal 
Kayapınar 
başkanlığındaki 
toplantıda, Çevre 
ve Şehircilik 
Bakanlığı ve Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi ile birlikte 
2015 yılında hazırla 
narak onaylanan 
“Bursa Bütün 
leşik Kıyı Alanları 
Planı” çerçeve 
sinde Bursa ili 
kıyılarında gerçek 
leştirilmesi öngörü 
len projeler ve 
bunların imar 
planlarına ilişkin 
konular ele alındı.

Hazırlanan proje 
ve kıyı planları 
bakanlık

tarafından 
prensipte beğeni 
lirken, onay

süreçlerinin 
hızlandırılması 
için işbirliği ve

koordinasyon 
yapılması 
kararlaştırıldı.
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Huzur operasyonunda aranan 12 kişi yakalandı
Bursa'da jandar 
ma, gece huzur 
operasyonu 
düzenledi.
Üç ilçede düzenle
nen operasyonda, 
her yeri didik didik 
aradı. Aranan 12 
kişi yakalandı. 
Bursa'da huzur 
operasyonları 
aralıksız sürüyor. 
Yıldırım, Gürsu ve 
Kestel İlçe Jan
darma Komutanlığı 
ekipleri, dün gece, 
üç ilçeyi adeta 
abluka altına aldı, 
jandarmanın 
uygulaması gece 
boyunca sürdü. 
SUÇA VE SUÇLUYA

GEÇİT YOK 
Üç ilçede adeta 
kuş uçurtmayan 
ekipler, bin 452 
kişiyi sorgularken, 
36 iş yeri ve 632 

araçta arama yaptı. 
ARANAN 12 KİŞİ 
YAKALANDI 
Yapılan kontrollerde 
arama kaydı 
bulunan 12 kişi

yakalandı.
Öte yandan, trafik 
uygulamasında 
5'i aranan 13 
araç trafikten 
men edildi.

Bursa'da, 
Fethullahçı Terör 
Örgütü ve 15 Tem
muz darbe girişimi 
soruşturması 
kapsamında 
gözaltına alındıktan 
sonra tutuklanan 
Bursa eski Valisi 
Şaha bettin Har 
put'un da araların 
da bulunduğu 37'si 
tutuklu toplam 60 
sanık ile ilgili iddi
aname hazırlandı. 
İddianamede, 
Harput'un işadam 
larından 'Himmet' 
adı altında para 
topladığına ilişkin 
bilgiler ve aldıkları 
para karşılığında 
işadamlarına ke
silen makbuzlara 
yer verildi.
Bursa Cumhuriyet 
Savcılığı'nca 15 
Temmuz gecesi 
başarısız darbe 
girişimi ardından 
FETÖ/PDY op
erasyonu 
kapsamında Bur
sa'da 6 yılı aşkın 
valilik yaptıktan 
sonra emekliye 
ayrılan Şahabettin 
Harput, 28 Temmuz 
günü Ankara'daki 
evinde gözaltına 
alındı. Emniyet 
Müdürlüğü'nde 
sorgulanan Harput, 
17 Ağustos günü 
'silahlı terör örgütü 
üyesi olmak' 
suçundan 
çıkartıldığı nöbetçi

Sulh Ceza 
Hakimliği'nce 
tutuklandı. Bursa H 
Tipi Cezaevi'ne 
konulan Harput 
daha sonra Kocaeli 
F Tipi Kapalı Cezae
vi'ne nakledildi. 
Bursa Cumhuriyet 
Savcılığı'nca 
aralarında Şaha 
bettin Harput'unda 
bulunduğu 37'si tu
tuklu 60 sanık 
hakkında ki iddi
aname hazırlandı. 
Haklarında, 'silahlı 
terör örgütü yöneti
cisi olma' ve 
'terörizmin 
finansmanın önlen
mesi hakkındaki 
kanuna muhalefet' 
suçlarında her biri 
için 15-20 yıl arasın 
da hapis cezası is
tenen iddianame 
kabul edilmesi için 
Bursa 8. Ağır Ceza 
Mahkemesi'ne 
gönderildi. 
İddianamede, eski 
Vali Şahabettin 
Harput'un 
işadamlarından 
'Himmet' adı altında 
para topladığına 
ilişkin bilgiler ve 

aldıkları para 
karşılığında 
işadamlarına ke
silen makbuzlara 
yer verildi. İddi
anamede bulunan 
ve dikkat çeken bir 
makbuz ise, 2010 
yılındaki KPSS 
sorularının çalınıp 
FETÖ/PDY örgüt 
üyelerine ver
ilmesinde adı 
geçen ve 11 ayrı 
suçtan hakkında 
yakalama kararı 
olan Turgut Özal 
Düşünce ve Hamle 
Derneğinin Genel 
Sekreteri Mehmet 
Hanefi Sözen'e ait. 
Merkezi Bursa'da 
bulunan Uludağ 
Kültür ve Eğitim 
Vakfı'na 15 Aralık 
2010 tarihinde 
sigortalı olarak 
işi girmiş olarak 
gösterilen 
Sözen'in, 18 Ocak 
2015 tarihinde 
işten ayrılmasına 
rağmen kendisine 
10 Mart 2015 tari
hinde ödenen 3 bin 
801 lira 35 kuruşluk 
tediye makbuzu 
yer alıyor

Orhangazi de, 
yolun karşısına 
geçmek isteyen 58 
yaşındaki Nazife 
Mülayim'e kamyon 
çarptı.
Kaza, saat 13.00 
sıralarında 
Orhangazi'de Ana 
yol Göl Yolu 
kavşağında mey
dana geldi. Bur
sa'da hastaneye 
giden Nazife 
Mülayim, 
dönüşünde bindiği 
minibüsten Göl 
yolu kavşağında 
indi. Yolun 
karşısına karşıya 
cıeçmek isteyen 
kadına bu sırada, 
Yalova'dan Bursa 
yönüne giden Erol 
S. (34) yönetimin
deki 16LJ315 
plakalı kamyon 
çarptı. Yaralanan 
kadın için olay 
yerine ambulans 
çağrıldı. Kamyo 
nun çarptığı Nazife

Bursa'da FETÖ/ 
PDY'ye yönelik 
düzenlenen op
erasyonda örgütün 
eğitim kurumla 
rında görevli 
öğretmenlere 
yönelik düzenle
nen operasyonda 
32 kişi gözaltına 
alındı. 10 kadın

Mülayim'in eşi 
Ahmet Mülayim ise 
bir arkadaşı ile oto
mobil ile kaza 
yerinden geçerken 
kazayı fark edip 
araçtan indi. Yerde 
yatan kadının eşi 
olduğunu fark 
eden Ahmet 
Mülayim, eşini olay 
yerine gelen ambu
lansa bindirdikten 
sonra hastanenin 
yolunu tuttu. Yaralı 

öğretmen ise 
adi iyeye sevk 
edildi.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Kaçak 
çılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri, 667 sayılı 
Kanun Hükmünde 
Kararname 

kadın Orhangazi 
Devlet Hastanesine 
kaldırılarak burada 
tedavi altına 
alınırken, Nazife 
Mülayim'in eşi 
Ahmet Mülayim 
kaza yapan eşinin 
başından bir an 
olsun ayrılmadı. 
Kazaya karışan 
kamyonun 
sürücüsü Erol S. 
ise Polis tarafından 
gözaltına alındı.

(KHK) ile FETÖ ile 
bağlan till olduğu 
gerekçesiyle 
kapatılan Nilüfer 
Özel Eğitim 
Kurumlan'nda 
(Silim A.Ş.) 
çalıştığı tespit 
edilen 59 öğretmen 
ile ilgili çalışma 
başlattı.
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Güne Bakış fiemlilı lionsua etkinlikleri siriiııır
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Çanakkale Savaşı Destandır
Birinci Dünya Savaşı itilaf devletleri ile 

Almanya arasında başladı. Almanya’nın 
Rusya’ya savaş ilan etmesi ardından 1914 
yılında Osmanlı İmparatorluğu da Almanya 
ile ittifak anlaşması yaparak savaşa dahil 
oldu.

Ingiltere, Fransa, İtalya ve Rusya’nın 
dahil olduğu birliktelik, Rusya ile ikmal 
yollarının açık tutulması için İstanbul’u 
işgal etme düşüncesi, Çanakkale Boğazını 
kontrol altına alabilmek için bahane arar 
ken o bahane Alman zırhlı gemileri Goeben 
ve Bireslau’nun İstanbul Boğazına gelmesi 
ve Osmanlı donanmasının gemileriyle Ka
radeniz’e açılmasından sonra, Alman gemi
lerinin Rus limanlarını bombalaması 
sonrası Rusya Osmanlıya savaş ilan etti.

Bundan sonrası İngiliz Birleşik Krallığı 
donanması ile Fransız donanması Çanak 
kale Boğazını geçmek için büyük bir saldırı 
başlattı. Yıl 1915 aylardan Şubat.

Alman generallerin komutasında 
Osmanlı subaylarınında yer aldığı savun 
ma hattı, İngiliz ve Fransız donanmasından 
karaya atılan bombaları püskürttü.

25 Nisan 1915 günü Gelibolu Yarım 
adası’na ittilaf devletlerinin çıkarması Sed- 
dülbahir ve Arıburnu Ysahillerinde Osmanlı 
ordusu tarafından püskürtüldü.

Dünyanın en güçlü ordusu durduruldu.
Tüm güçleriyle Anafartalarda Mustafa 

Kemal’in yönettiği savaşta yine başarılı 
olamadılar.

İttilaf devletleri büyük kayıplar vererek 
Çanakkale’den geçemeden, emellerine 
kavuşamadan, yenilmiş bir durumda geri 
çekildi.

Türk askeri Çanakkale’de canını verdi 
ama, topraklarını işgal etmek isteyen 
düşmanının geçişine izin vermedi.

Çanakkale Savaşı, Türkün bir kahra 
manhk destanıdır.

Bununla kadar övunsek azdır.
Çanakkale Savaşına bilhassa bizim böl

gemizden neredeyse her evden bir erkek 
evladını yolladı.

Bunlardan birçoğu geri gelmedi.
Mezarları bile bilinmeyen bu vatan 

evlatları, yurduna düşmanı sokmadı.
Ama daha sonra Almanya’nın yenilme

siyle Osmanlı da yenilmiş sayıldı. Çanakka 
leden geçemeyen ittilaf devletleri Irak’tan, 
Suriye’den, Çanakkale Boğazından İstan
bul’a gelerek payidahtı işgal ettiler.

Son padişah Vahdettin saltanatını kurtar
mak için Sevr Antlaşmasına imza koyarak, 
vatanın paylaşılmasını onayladı.

Bu Osmanlı imparatorluğunun sonunu 
getirdi.

Türk yurdunun işgali Mustafa Kemal’in 
arkadaşlarıyla Anadolu’ya geçip, Kurtuluş 
Savaşı’nı başlatması ve yeni Türkiye Cum 
huriyetinin kurulması sürecini getirdi.

Bu günlerde bağımsız bir ülkede yaşıyor 
sak, Çanakkale de ve Kurtuluş Savaşında 
canlarını veren şehitlerimiz nedeniyledir.

Ruhları şad olsun.

Gemlik Lions 
Kulübü’nün 2017 yılı 
etkinlikleri hız 
kesmeden sürüyor. 
Gemlik Lions 
Kulübü, “Barış” 
konulu afiş 
yarışması düzenledi. 
Gemlik Lions 
Kulübü’nün bir 
etkinliği ise 
“BARIŞ” konulu 
afiş yarışması oldu. 
Borusan ilköğretim 
Okulu’nda açılan 
afiiş yarışmasında 
dereceye giren ilk 5 
öğrenciye birer

Turk sinemasının 
ünlü isimlerinden 
usta sanatçı Eşref 
Kolçak, “Yaşa 
yan Sinema” 
etkinliğinde 
öğrencilerle bir 
araya geldi. 
Sanat yaşamının en 
güzel anılarını 
gençlerle paylaşan 
Kolçak, Türk sinema 
sektörüne ilişkin 
samimi eleştiriler 
yaptı.
Büyükşehir 
Belediyesi Kültür ve 
Turizm Dairesi 
Başkanlığı Kültür 
Turizm Şube 
Müdürlüğü Karagöz 
Sinema Atölyesi 
tarafından düzenle
nen “Ahde Vefa 
Yaşayan Sinema” 
etkinliği Bursa’nın 

farklı okullarında 
Yeşilçam’ın dene 
yimli jönü Eşref 
Kolçak’ı öğrencilerle 
buluşturmaya 
devam ediyor. Sine
mada 70 yılı geride 
bırakan usta aktör, 
bu kez Sınav Okulla 
rı Kestel Anadolu 
Fen Lisesi öğrenci 
leri ile bir araya 
geldi. Sinemaya 
gönül veren 
gençlerle mesleki 
tecrübelerini 
paylaşan ünlü 
oyuncu, balet olarak 
başladığı sanat 
hayatına bir tesadüf 
eseri aktör olarak 
devam ettiğini 
söyledi. Bir arkada 
şının zorlaması ile 
kendisini film 
setinde bulduğunu 
ifade eden Kolçak,

küçük altın ve resim bü Başkanı Dursun çevre alanlarında 
kiti ödülü verildi. Özbey etkinliklerinin sürdüreceklerini
Gemlik Lions Külü eğitim, sağlık ve söyledi.

kamera arkasındaki 
yönetmenin ken
disini beğendiğini 
ancak arkadaşının 
bu şansı yakalaya 
madiğim kaydetti. 
Kolçak, kamera 
karşısındaki ilk 
deneyimini ise 1947 
yılında çekilen 
“Fedakâr Ana” adlı 
filmde yaşadığını 
söyledi. 
Oyunculuğun 
yetenekle doğrudan 
bir ilgisi olduğunu 
belirten ünlü sanat 
çı, “Ben Ses Tiyatro- 
su’nda sahne ile 
tanıştım. Türkiye’nin 
sayılı dansçıla 
rından biriydim, 
aktör olmadan önce 
de iyi bir baletim. 
Modern dansların 
hepsini bilirim. 
Sanat bir yetenek 

meselesi. Güzel 
sanatların okulu 
yok, kitabı yok. 
Allah size o 
yeteneği vermemiş 
se maalesef oyuncu 
olunmuyor. Beni 
sinemada kimse 
keşfetmedi, kendimi 
orda buldum” diye 
konuştu.
Sanat hayatı 
boyunca 180 sinema 
filmi ve onlarca 
dizide yer aldığını 
ifade eden, Kolçak, 
Yeşilçam’ın Türk 
sinema tarihinin 
yüz akı olduğunu 
söyledi. Kolçak, 
“Benim Eşref 
Kolçak olmama ve 
başrol oynamama 
vesile olan yapım 
Neriman Koksal ile 
kamera karşısına 
geçtiğim, yönetmen 

liğini Şinasi 
Özonuk’un yaptığı 
1953’de çekilen 
‘Affet Beni Allah’ım’ 
adlı filmdir. Bu film, 
benim için Türk 
sinemasının kilome
tre taşlarından 
biridir ” dedi. 
Oyunculuk 
hayatında en çok 
istediği rolün tarihi 
bir yapımda Cihan 
Padişahı Fatih 
Sultan Mehmet’i 
canlandırmak 
olduğunu ifade eden 
Kolçak, söyleşinin 
ardından öğrenci 
lerle günün anısına 
fotoğraf çektirdi. 
Söyleşi öncesi 
söz alan okul 
müdürü Samet 
Karaoğlu ise 
“Ahde Vefa Yaşayan 
Sinema” etkinliğinin 
okullarında gerçek 
leştiriimesinden 
duyduğu memnuni 
yeti dile getirerek, 
sanata ve sanatçıya 
hak ettiği değeri 
veren Bursa Büyük 
şehir Belediye 
Başkanı Recep Alte- 
pe’ye teşekkür etti.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Bursa 15, Kılan Finn huwiiu haşlıyor
Türkiye Yayıncılar 
Birliği işbirliği be
raberinde hazırlanan 
Bursa 15. Kitap 
Fuarı etkinlik 
programı ve imza 
günleri listesi 
açıklandı.
Kuruluşumuz Tüyap 
Bursa Fuarcılık Ano 
nim Şirketi tarafın 
dan, Türkiye Yayın 
cılar Birliği işbirliği 
beraberin de, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası, Bursa İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
ve Uludağ Üniver
sitesinin destekleri 
ile hazırlanan Bursa 
15. Kitap Fuarı, 18- 
26 Mart 2017 tarih
leri arasında Tüyap 
Bursa Uluslararası 
Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde düzen
lenecektir.
Bu yıl 300 yayınevi 
ve sivil toplum 
kuruluşunun 
katılımıyla gerçekle 
şecek Bursa Kitap 
Fuarı, söyleşi, panel 
ve çocuk etkinlik
lerinden oluşan 80 
kültür etkinliğine ev 
sahipliği yapacaktır.

Aralarında Türkan 
Şoray, Cemil 
Kavukçu, Doğan 
Hızlan, Deniz 
Kavukçuoğlu, Gül- 
ten Dayı oğlu, Mu- 
rathan Mungan, 
Ayşe Kulin, Hasan 
Ali Toptaş, Canan 
Karatay, Üstün Dök
men, Doğan 
Cüceloğlu, Zafer 
Algöz, llber Ortaylı, 
İrfan Değirmenci, 
Haydar Ergülen, 
Mazhar Alanson, 
Can Yılmaz, Ahmet 
Şimşirgil, Sinan 
Meydan, Zeynep 
Turan, İbrahim 
Kaböğlü, İsmail Say
maz, Nihat Sırdar, 
Kahraman Tazeoğlu, 
Aret Vartanyan ve 
Nuray Sayarı’nın da 
bulunduğu pek çok 

değerli yazar okurla 
rıyla buluşacak. 
Onur Konuğu 
Cemil Kavukçu 
Bu sene on beşinci 
yaşını kutlamaya 
hazırlanan Bursa 
Kitap Fuarı’nın ilk 
onur konuğu öykü 
yazarı Cemil 
Kavukçu olarak be
lirlendi. Fuar 
süresince düzen
lenecek panel ve 
söyleşilerde Cemil 
Kavukçu’nun 
edebiyatı, öyküleri 
ve yaşamı ele 
alınırken bir de 
TÜYAP tarafından 
editörlüğünü Enver 
Ercan’ın üstlendiği 
armağan kitap 
hazırlandı. Onur 
Konuğu Cemil 
Kavukçu, 18 Mart

Cumartesi günü 
Enver Ercan ile bir
likte “Zamanın 
Aynasında” başlıklı 
söyleşide, 19 Mart 
Pazar günü Semih 
Gümüş ve Turgay 
Fişekçi ile birlikte 
“Cemil Kavukçu ve 
öykücülüğü” pan
elinde konuşmacı 
olarak yer alacak. 20 
Mart Pazartesi günü 
ise “Cemil Kavukçu 
ile Çocuklarla Masal 
Kurma Oyunu” 
söyleşisinde genç 
okurlarıyla bulu 
şacak. Bursa Kitap 
Fuarı’nın 15. yılı 
kapsamında fuar 
süresince “15. Yıl 
Özel Söyleşileri” 
düzenlenecek. Bu 
başlık altında 
düzenlenecek okur 

ve yazar 
buluşmalarında 
Ahmet Ümit, Tarık 
Tufan, Blogcu Anne 
Elif Doğan, Hüsnü 
Arkan, Çelil Oker, 
Nihat Sırdar ve Ce- 
malnur Sargut farklı 
konu başlıklarında 
söyleşecekler. 
Nilüfer Belediyesi 
tarafından Nazım 
Hikmetin 115. yaşı 
için hazırlanan 
“Nazım’ı Yazanlar” 
sergisi TÜYAP’ın ev 
sahipliğinde kitap 
fuarının ziyaretçi
leriyle buluşacak. 
Sergide, Ara Güler’- 
den Orhan Pamuk’a, 
Fazıl Say'dan Zülfü 
Livaneli, Ayşe Kulin, 
Mehmet Aksoy ve 
Genco Erkal’a 
uzanan geniş bir 
yelpazede sanatçı 
ve yazarlardan 
toplam 121 ismin 
eserlerinden alıntılar 
ve fotoğraflar yer 
alıyor. Serginin 
sanat yönetmenliği 
Atilla Durak; 
fotoğraf çekimleri 
Atilla Durak, Kemal 
Aslan ve Ersin İleri; 
editoryal konsept 
ise Murat Gülsoy ve

Zeynep Uysal 
tarafından üstle
niliyor. Sergi fuar 
kapsamında ücret
siz olarak 26 Mart 
Pazar akşamına 
kadar ziyaret 
edilebilir. 
Bursa Kitap 
Fuarı’nda hafta içi 
günlerde fuarın 
genç okurlarına 
yönelik söyleşi, din
leti ve atölye 
çalışmaları pro
grama alındı. 
Aralarında Bursas- 
porlu futbolcular ve 
Abdullah Avcı’nın 
yer aldığı interaktif 
söyleşi, Büyükşehir 
Karagöz Müzesi’nin 
düzenleyeceği 
Karagöz ve Hacivat 
gösterisi, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından “UN
ESCO Dünya 
Mirastan” sunumu, 
BUYAZ Çocuk Yazın 
atölyesi gibi farklı 
içeriklerde etkinlik
ler düzenleniyor. 
Söyleşilerde ise 
Gülten Dayıoğlu ve 
Hacer Kılcıoğlu 
genç okurlarıyla bir 
araya gelecek.

Ulciağ’ın lohunıları 25 hin fiilen Jinma ihraç eJiliııır
Bursa'nın Orhaneli 
ilçesinde yetiştirilen 
menekşe tohumları, 
kilosu 25 bin liradan 
dünyaya ihraç 
ediliyor.
Orhaneli ilçesinin 15 
köyünde seralarda 5 
aylık zorlu bir 
bakımın ardından 
yetiştirilen menekşe 
çiçeklerinin 

tohumları büyük 
rağbet görüyor. To
humun kilosu 2 bin 
500 ile 25 bin lira 
arasında değişen 
fiyatlarla ihraç 
ediliyor. Köylüler, 
seralarda 100 
saksıdan 1 kilo 
menekşe tohumu 
elde ediyor. 
Daha evvel

HollandalI bir 
firmanın aldığı to
humlar şimdi Çin'e 
ihraç ediliyor.

25 ÇEŞİT TOHUM 
ÜRETİLİYOR 
Menekşe çiçeğinin 
Orhaneli ilçesinin 15 
köyünde 25 çeşit to
humu üretiliyor. 
Köylüler çiçekler- 

lere 5 ay boyunca 
her gün çocuktan 
gibi bakıyor. Bu iş 
dağ köylerine ciddi 
gelir getiriyor. Köy
lerinde 12 adet sera 
bulunduğunu ifade 
eden Başköy 
Muhtarı Hasan Acar, 
"Bu çiçek tohumlan 
daha önce 
HollandalI şirket 

satın alıyordu. 
Şirket bir yıl önce 
Çinliler tarafından 
satın alındı.
Köyümüzde yetişen 
çiçek tohumlan 
dünyanın çeşitli 
ülkelerinde park ve 
bahçeleri süslüyor. 
Biz menekşenin 25 
çeşidinin tohumunu 
üretiyoruz.

Köyümüzdeki 12 
serada yaklaşık 100 
kilo menekşe to
humu üretiliyor. Bir 
kilo tohum yaklaşık 
100 saksı çiçekten 
çıkıyor. Tohumu, 
çiçeği ektikten 5 ay 
sonra alabiliyoruz. 
Bu işi biz köy olarak 
ailece yapıyoruz" 
dedi.

KfiŞCDC BCKUMCK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Serbest Kürsü
ürer KONAK IB Tarih öğretmeni

Çanakkale Savaşı 
iki bölümlüdür. 18 
Mart 1915 de İtilaf 
Donanmasının 
zorlamasına rağmen 
geri çekilmesinin 
ardından 25 Nisan 
1915 kara çıkar 
masıyla başlayan 
bölümlerden oluşur. 
Kara Savaşları da 
kazanamayacaklarını 
anladıkları 8-9 Ocak 
gecesi Çanakka 
le’nin boşaltıl 
masıyla sonan erer 
(1916)

Tarihin en önemli 
savaşlarından biri 
olduğu gerçektir... 
Türk orduları bu 
savaştan önce 
Sarıkamış’ta kor 
kunç bir yenilgiye 
uğramış, 90 bin 
askerimiz Ruslar’a 
karşı savaşırken, 
Sarıkamış 
dağlarında donarak 
şehit olmuşlardı... 
Enver Paşa bunu

102. YIL

müttefiklerimizden 
gizlemiş, durumu 
OsmanlI Mebusan 
Meclisinden bile 
saklamıştı.

İtilaf Devletleri, batı 
cephesinin tıkanma 
sı, Kafkasya’da 
Rusların yardım is
teklerinin yoğunlaş 
ması ve Rus 
buğdayına ihtiyaçları 
nedeniyle bu 
cepheyi açmaya 
karar verdiler.

“Hasta Adam” 
dedikleri Osmanh 
Devleti’ni kolayca 
saf dışı bırakabile 
çekleri inancım, 
başkent İstanbul’u 
alarak savaşı sona 
erdirebilecekleri 
kanısı Çanakkale 
Cephesinin 
açılmasına en büyük 
etkenlerden biri 
olmuştur.

'•'Çanakkale Savaşı 
çağa damgasını 
vuran savaştır.

Denizle karanın 
bütünleştiği yerdir. 
Doğuya açılan 
penceredir. Burayı 
ele geçiren, tüm Ka
radeniz’i, Rusya’yı, 
Kafkasları, Orta 
Asya’yı, Trabzon- 
Tebriz yoluyla İran’ı 
denetleyebilirdi. 
Savaşta aradaki 
mesafenin 7-8 
metreye inen siper 
savaşları, dünyanın 
başka hiç bir yerinde 
görülmemiştir. Ayağı 
kayan asker düşman 
siperine düşerdi. 
Siper savaşları tam 
anlamıyla bir ölüm 
kalım savaşıydı; bile 
bile ölüme meydan 
okumaktı” diyor 
Zafer Toprak ese 
rinde.

Ancak emperyalist 
devletler yanlış 
hesap yapmışlardı. 
Rusya hin ya rai m is
teklerini İngiliz kabi
nesinin üyeleri Lloyd

George ve W. 
Churchill kolayca 
geçebileceklerini 
sanarak izin verdiler 
kraliyet donanma 
sının Çanakkale’ye 
gönderilmesine... 
Amiral de Robeck 
komutasındaki 16 
gemilik dev do
nanma 18 Mart günü 
boğazı geçmeye 
kalktılar.... Tarih
lerinin en büyük 
deniz yenilgisini 
Türk topçusu, askeri 
ve Nusret Mayın 
Gemisinin 
karşısında tattılar.

18 Mart 1915 yenil
gisinin ardından 
kara saldırısını yap
maya mecbur 
kaldılar... Bu kez de 
karşılarında Mustafa 
Kemal’i buldular. 
Mustafa Kemal, kara 
savaşlarının kaderini 
tayin ederek 
Arıburnu’nda, 
Conkbayırı’nda, Ana- 
fartalar’da verdiği 
kararlarla, 
Mehmetçikle birlikte 
zaferin kaderini 
çizdi. Çanakkale ile 
Mustafa Kemal, bir
birlerinin olmazıdır. 
Sonraki Kurtuluş 
Savaşımız sürecinde 
onun buradaki 
başarıları önder 
olmasını sağlamıştır.

Cephenin genel

komutanı olan 
Alman Generali Li- 
manvon Sanders 
hatıralarında şöyle 
demektedir:

“İlk askeri 
başarısını Trablus- 
garp’ta kazanmış 
olan Mustafa Kemal 
Bey, sorumluluk ve 
görevden zevk 
duyan ve komutan 
özelliğine sahipti. 
Daha 25 Nisan 
sabahı 19. Tümen ile 
hiçbir yerden emir 
almaksızın 
kendiliğinden 
muharebeye müda
hale ederek düşmanı 
sahile kadar 
püskürtülmüş ve 
bundan sonra üç ay 
boyunca kırılmaz bir 
azimle düşman 
saldırılarına karşı 
koymuştu. Ona tam 
anlamıyla güve
nilebilirdi”

Savaş 100 binin 
üzerinde şehide 
maloimuştu.. Bir o 
kadar da Ingiliz, 
Fransız ve Anzaklar 
kayıp vermişlerdi... 
Savaş sırasında 
yapılması gerekeni, 
yani saldırganı ezme 
iradesini sergilerken, 
barış zamanında da 
çağdaş bir insanın 
yapması gerekeni 
yapmıştır. Düşmanın 
da kahramanlığını 

kabul etmiş ve 
savaşları bir bayır 
iradesine çevirme 
özgüvenini göstere 
bilmiştir M. Kemal... 
Anzaklara seslenir 
ken “Bu memleket 
toprakları 
üstünde kan döken 
kahramanlar! Bu
rada, bir dost 
vatanın 
topraklarındasınız. 
Huzur ve sükun 
içinde uyuyunuz. 
Sizler Mehmetçik ile 
yan yana koyun 
koyunasınız. Uzak 
diyardan evlatlarını 
harbe gönderen 
analar! Gözyaş 
larınızı dindiriniz. 
Evlatlarınız bizim 
bağrımızdadır. 
Huzur içinde 
uyuyacaklardır. 
Onlar bu 
topraklarda 
canlarını verdikten 
sonra, artık evlatla 
rımız olmuşlardır”

1. Dünya Sava 
şı’nın uzamasına yol 
açan, millet olma 
bilincini bize 
kazandıran, Çarlık 
Rusyası’nın 
yıkılmasını 
kolaylaştıran, bin
lerce gencimize mal 
olan büyük zafer 
kutlu olsun! 
Şehitlerimiz nur 
içinde yatsın!

Büyükanne 
maaşı 
alacaklar 
belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun 
yaptığı açıklamaya göre 
büyükanneye torun maaşı 
için 10 ilde 6 bin 500 kişi 
tespit edildi. Bu kişilere 
450 TL maaş verilecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nın (ÇSGB) başlattığı 
Büyükanne Projesi’nde 10 il de 
hak kazanan ailelerden 6 bin 
500’ünün isimleri bakanlığın in

ternet sitesinden açıklanacak. 
ÇSGB Büyükanne Projesi 
kapsamında, annenin fiilen 
çalışıyor olması kaydıyla, 3 
yaşını doldurmayan torununa 
bakan büyükannelere 12 ay 
süreyle 425 TL karşılıksız maddi 
destek verilmesiyle ilgili 10 ilde 
ilk belirlenen 6 bin 500 ailenin 
isimleri bakanlığın
’https://buyukan ne.csgb.gov.tr’ 
adresinden sorgulanılabilecek.

Asgari lise mezunu 
Fdriifitt ehliyetine sahip 

SEÇ-G ve kalite bilincine sahip 
En az 2 yıl forklift 

kullanma tecrübesine sahip 
FORKLİFT OPERATÖRLERİ

KbTNKUKKTik. 
Raşvurular şahsen şirket 

adresine yapılacaktır. 
ADANIR LOJİSTİK A.Ş. 

Limanyolu girişi Gemlik 
Rilgi için: 0530 789 2671

Ali Çalışır 

ELEMAN
GEMLİK’TE FAALİYET 

GÖSTEREN FİRMAMIZDA 
PANEL ÜRETİMİNDE 

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 
30-40 YAŞ ARALIĞINDA 

DAYAN İŞÇİ 

ALINACAKTIR.
TERA FOTOVOLTAİK ENERJİ 

TEKNOLOIİLEİ VE MEKATRONİK 
SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

0 224 513 05 88

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
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

https://buyukan
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Bursa'ya Yeni Hawa Pisti Kazandırılacak
Uludağ Üniver
sitesi, uzay ve 
havacılık konulu 
panel düzenledi. 
Uludağ Üniver
sitesi, uzay ve 
havacılık konulu 
panel düzenledi. 
Türkiye'nin ve 
Bursa'nın uzay ve 
havacılık konusun
daki yatırımlarının 
ele alındığı panelde 
konuşan UÜ Rek
törü Yusuf Ulcay, 
üniversite içerisin
deki pistin Bursa'ya 
kazandırılması 
konusunda istekli 
olduklarını söyledi. 
"6. Bilgilendirme ve 
Ar-Ge Günleri" 
çerçevesinde terti
plenen havacılık 
panelinde konuşan 
eski Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Hilmi Güler, Türk 

milletinin zoru ve 
sıkıntıyı gördüğün 
de çok önemli işler 
yapabildiğini 
söyledi. Geçmiş 
dönemde havacılık 
sektörünün biraz 
kenarda 
bırakıldığını aktaran 
Dr. Hilmi Güler, 
bugün ise artık 
çok önemli 
işlerin yapılmaya 
başladığının altını 
çizdi. Bursa sana 
yiinin katma değeri 
yüksek ve çok 
güzel işler ortaya 
koyduğunu vurgu
layan Güler, "Bursa 
gelecek için çok 
daha önemli bir rol 
üstlenebilir. Dünya 
bugün farklı bir 
yere doğru gidiyor. 
Endüstri 4.0 gibi bir 
kavram artık 
dünyada kabul

ediliyor. Bursa da 
bu yolda ilerleye
bilir. Ben uzun süre 
enerji bakanlığı 
yaptım. Yenilene 
bilir enerjiye ağırlık 
verdim. Ancak ben 
şunu gördüm: 
Endüstri 4.0 çok 
farklı bir boyut, ya 
teknolojiyi ürete
ceksiniz ya da 
tüketen olacaksınız. 
Ancak tüketen ko 
numunda kalmayı 

kabul ederseniz 
artık geçmiş olsun 
demekten başka 
çaremiz kalmaz. 
Nanoteknoloji 
çağındayız. Her şey 
elektronik ortama 
geçti. Bizim de bu 
konularda uzak 
kalmamamız 
gerekiyor" dedi.
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr.
Yusuf Ulcay, 
havacılık sektörüne 

üniversite olarak 
tam destek verdik
lerini açıkladı.
Üniversite içerisin 
de 900 metrelik bir 
sivil havacılık pisti 
olduğuna işaret 
eden Rektör Yusuf 
Ulcay; "Biz bu 
pisti biraz daha 
modernleştirerek 
1300 metreye çıkar 
mayı hedefliyoruz. 
Sivil Havacılık 
Genel Müdür 

lüğü'ne başvuru 
muzu yaptık. Biz
den bir kule iste
diler. Bunlar zaten 
mevcut. Ancak kule 
ve pistin yenilen
mesi gerekiyor. 
B Plas firması ile 
geçtiğimiz gün 
terde bir görüşme 
gerçekleştirdik. 
Bu pist üniver
sitemize önemli 
bir değer katacak. 
Ayrıca Bursa 
firması olan B 
Plas'a da önemli 
bir katkı koya 
çaktır. Dolayısı ile 
karşılıklı bir men
faatimiz olacak. 
Şartları iyi 
değerlendirmemiz 
gerekiyor. Üniver
site olarak böylesi 
bir projeye pozitif 
bakıyoruz" 
şeklinde konuştu.

BTSO üyesi iirmalar Paris'te
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
(BTSO) kompozit 
malzemeler sek
töründe faaliyet 
gösteren Ur-Ge 
üyesi firmalar, ilk 
yurt dışı pazar 
lama faaliyeti 
kapsamında 
Fransa’nın başkenti 
Paris’te Airbus, 
Magna, Daimler ve 
Huntsman gibi 
dünya devi fir
malarla aynı 
platforma çıktı. 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
(BTSO) kompozit 

malzemeler sektö 
ründe faaliyet 
gösteren Ur-Ge 
üyesi firmalar, ilk 
yurt dışı pazarlama 
faaliyeti kapsa 
mında Fransa'nın 
başkenti Paris'te 
Airbus, Magna, 
Daimler ve Hunts
man gibi dünya 
devi firmalarla aynı 
platforma çıktı. 
BTSO'nun Eko 
nomi Bakanlığı 
desteğiyle hayata 
geçirdiği 10 Ur-Ge 
projesinden biri 
olan kompozit 
malzemeler sek

töründe yer alan fir
malar, alanında 
dünyanın en büyük 
fuar organizasyonu 
olarak kabul edilen 
Jec World Interna
tional Composites 
Event -2017'ye 
katıldı. İhtiyaç 
analizini 
tamamladıktan 
sonraki ilk yurt 
dışı pazarlama 
faaliyetini 
gerçekleştiren fir
malar, BTSO'nun 
108 metrekarelik 
standında küresel 
pazarın en önemli 
oyuncularıyla 

buluştu. Toplam 40 
kişiden oluşan 
BTSO heyeti, fuarda 
sektördeki yenilik
leri yakından in
celeme fırsatına 
sahip olurken, 
sergiledikleri ürün
ler ve yaptıkları 
görüşmelerle yeni 
iş bağlantılarının da 
yollarını aradı. 
BTSO standı ilgi 
çekti. BTSO 
standını ziyaret 
eden Paris Ticaret 
Başmüşaviri Müge 
Varol Ilıcak, Bursa 
iş dünyasının 
uluslararası orga

nizasyonlarda yer 
alarak vizyonunu 
ortaya koyduğunu 
ifade etti. Kompozit 
alanında yapılan 
Jec World Fuan'nın 
da alanında 
dünyanın en büyük 
fuarı olduğunu 
kaydeden Ilıcak, 
"Bu fuara her yıl 
katılıyorum. 
Her sene farklı 
yeniliklere sahne 
oluyor. Türki 
ye'den gelen 

firmalarımızın 
da burada sek
tördeki yenilikleri 
takip etmelerini 
çok önemli 
buluyorum" 
dedi.
BTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
İbrahim Burkay, 
şehri yüksek 
katma değerli 
üretim ve ihracat 
hedeflerine 
taşımak istedik 
lerini söyledi.

TekstilSanaıiMiizesi'nıle'BofcumavefiraviirSenıisi'
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Müzeler 
Şube Müdürlüğü ev 
sahipliğinde düzen
lenen ve Doç. Dr. 
Sevim Arslan'ın 
dokuma ve gravür 
eserlerinden oluşan 
'Seçtiklerim' isimli 
tekstil sergisi, Meri
nos Tekstil Sanayi 
Müzesi'nde açıldı. 
Büyükşehir Beledi 
yesi tarafından 

şehre kazandırılan 
müzeler, sanatsal 
ve kültürel çalışma 
lara ev sahipliği 
yapmaya devam 
ediyor. Müzeler 
Şube Müdürlü 
ğü'nün ev sahipliği 
yaptığı ve Marmara 
Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi 
Geleneksel Türk El 
Sanatları Bölümü 
öğretim üyesi Doç.

Dr. Sevim Arslan'ın 
'Seçtiklerim' isimli 
dokuma ve gravür 
sergisi, Merinos 
Tekstil Sanayi 
Müzesi'nde düzen
lenen törenle açıldı. 
Toplam 12 eserin 
yer aldığı sergi, 16 
Nisan 2017 tarihine 
kadar ziyaret 
edilebilecek. 
Serginin açılışında 
konuşan Büyükşe 

hir Belediyesi 
Başkanvekili Muh 
sin Özlükurt, ge
leneksel Türk 
sanatlarının farklı 
şekilde sunulduğu 
serginin hayırlı 
olmasını diledi. 
Sevim Arslan'ın ser
gisini tekstil 
başkenti Bursa'da 
açmasının önemine 
de değinen Özlü 
kurt, son dönemde

açılan ve açılacak 
olan müzelerle 
bu alanda da 
merkez haline 
gelen Bursa'nın 
bu tür anlamlı 
çalışma lara ev 
sahipliği yapmaya 
devam edeceğini 

aktardı.
Küratör Prof. Dr. 
Ayten Sürür, 12 
parçadan oluşan 
dokuma ve baskı 
resimlerini Bursa'da 
sergilediği için 
Sevim Arslan'a 
teşekkür etti.
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Ev kurmak isteyenlere müjde!
Mobilya ve beyaz 
eşyalarda yapılan 
KDV ve ÖTV indirimi 
sayesinde evlene 
cek çiftler ortalama 
25 bin TL'lik kazanç 
sağlayacak 
Mobilyadan elek* 
trikli küçük ev alet* 
lerine kadar nisan 
ayı sonuna kadar 
çeşitli kalemlere ge* 
tirilen KDV indirimi 
ve ÖTV’nln kalkması 
evlenecek çiftlerin 
yüzünü güldürdü. 
Normal şartlarda 
düğün, beyaz eşya 
ve züccaciye masraf 
lan eklendiğinde bir 
düğünün maliyeti 80 
bin TL’yi buluyor. 
Buna KDV indirimi, 
ÖTV’nin sıfırlanması 

bir de firmaların 
yaptığı kampanyalar 
eklenince evlenecek 
çiftler, geçen seneye 
oranla 25 bin TL kâr 
etmiş oluyor. Mo
bilya Sanayiciler 
Derneği Başkan 
Vekili Cüneyt 
Yanıkçıoğlu, nisan 
ayına kadar süren 
KDV ve ÖTV in
dirimin çiftlerin 
kaçır maması 
gerektiğini be
lirterek, firmaların 
indirimleriyle birlikte 
mobilya alışveri 
şinin çok cazip bir 
hal aldığını ifade 
etti.

MOBİLYA 30 BİN 
LİRA TUTUYOR

Yanıkçıoğlu şunları 
söyledi: “KDV in
dirimi ile birlikte 
yeni evlenecek çift
lerin mobilya 
harcamalarına 
yüzde 10’luk bir in
dirim yansıyacak. 
Örneğin; 2016 
yılında yüzde 18 
KDV ile 15 bin TL’ye 
alınabilen bir yatak 
odası takımını, 

şimdi yüzde 8 KDV 
ile 13 bin 500 TL’ye 
alabilmek mümkün. 
Birde yüzde 10’luk 
indirimin yanı sıra 
firmalarımızın da 
yüzde 30’lara varan 
indirimlerle 
kampanyayı destek
lemeleriyle aynı 
yatak odasını 10 bin 
TL’ye kadar ala
bilmek mümkün.

Kısacası geçen sene 
ortalama 40 bin TL’- 
lik bir mobilya 
harcaması, nisan ayı 
sonuna kadar KDV 
indirimiyle 36 bin 
TL’ye, firma indirim
leriyle ise 30 bin 
TL’ye kadar 
düşebiliyor.” 
İNDİRİM
KALICI OLMALI 
Züccaciyeciler 
Derneği (ZUCER) 
Başkanı Ömer 
Ertuğrul Erdoğan 
ise, zücaciye sek
töründe de yüzde 
15’i bulan indirimler 
yaşandığını söyledi. 
Erdoğan “Beyaz 
eşya ve züccaciye 
sektöründe raflara 
yansıyan indirimle 

çiftler 4 bin TL’ye 
kadar bir kazanç 
sağlama fırsatı 
buldu. Bu 
hareketlilik ile bir
likte kazancın daha 
da belirginleşmesi 
ve kalıcı olması için; 
küçük elektrikli ev 
aletlerindeki ÖTV 
kalıcı olarak 
sıfırlanmah, ayrıca 
çoğunlukla günlük 
ihtiyaç malzeme 
lerimiz olarak 
kullanılan porselen, 
seramik, cam, plas
tik, metal, ahşap vb. 
yapılmış züccaciye 
ürünlerindeki KDV 
de yüzde 18’den 
yüzde 8’e 
düşürülmelidir” 
diye konuştu.

işten çıkınca çalışmanız yasaklanabilir
Çoğu işveren belirli 
bir konuma ulaşmış 
işçilerin, işten 
ayrıldıktan sonra 
kendileriyle rekabet 
etmemesi için 
çalışanına rekabet 
yasağı sözleşmesi 
imzalatmak istiyor. 
Çoğu işveren belirli 
bir konuma ulaşmış 
işçilerin, işten 
ayrıldıktan sonra 
kendileriyle rekabet 
edebileceğini ve 
kendilerini zarara 
uğratabileceğini 
öngörüyor, 
çalışanına rekabet 
yasağı sözleşmesi 
imzalatmak istiyor. 
Artık günümüzde 

birçok işçi bilgi 
düzeyi ve kendi 
oluşturduğu müşteri 
çevresi nedeniyle 
işverenle rekabet 
edebilir, günü 
geldiğinde kendi 
işvereninin 
karşısına güçlü bir 
rakip olarak çıkabilir 
durumda. Bu ne
denle giderek çoğu 
işveren belirli bir 
konuma ulaşmış 
işçilerin, işten 
ayrıldıktan sonra 
kendileriyle rekabet 
edebileceğini ve 
kendilerini zarara 
uğratabileceğini 
öngörüyor, 
çalışanına rekabet

yasağı sözleşmesi 
imzalatmak istiyor
lar. Rekabet yasağı 
sözleşmesi bir 
yönüyle işverenin 
yaptığı işin 
geleceğini korurken, 
diğer yönüyle 
çalışanın iş 
bulmasını aşırı 

güçleştiriyor. 
YAZILI YAPILMASI 
ŞART
Bu yasak işçinin 
işverenle rekabet 
etmeyeceğine dair 
bir hükmün iş 
sözleşmesine 
konulması veya bu 
konuda ayrı bir 

sözleşme yapılması 
yoluyla 
kararlaştırabiliyor. 
Sözlü olarak yapılan 
rekabet etmeme 
vaatleri bağlayıcılık 
taşımıyor. Borçlar 
Kanunu’nun 444. 
maddesi gereğince 
rekabet yasağına 
ilişkin sözleşmede 
açık bir hüküm 
olmalı ya da taraflar 
ayrı bir rekabet 
yasağı sözleşmesi 
imzalamalılar. Reka
bet yasağı, 
işverenin tek taraflı 
olarak hazırladığı iç 
yönetmeliklere, per
sonel yönetmelikler
ine veya benzeri 

belgelere atıfta bu
lunmak suretiyle 
düzenlenemiyor. 
Rekabet yasağı 
sözleşmesinin 
geçerli kabul 
edilebilmesi için 
işçinin, işverenin 
müşteri çevresi 
veya üretim sırları 
veya işverenin 
yaptığı işler 
hakkında bilgi 
edinme imkânı 
bulunmalıdır. Bu 
tür bir konuma 
ulaşmamış işçi ile 
rekabet yasağı 
sözleşmesi yapılsa 
da kendisi için 
geçerlilik 
taşımayacaktır.
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CHP İzmir Milletvekili Ergenekon tutuklusu gazeteci Mustafa Balbay Gemlik’te konuştu.

“(WI(JI^ZAfalCIWI^U^İYITlllBASlMGICIIII^,
iHSGüne Bakış

Mustafa Balbay konuşmasında, “Bugün İstanbul’u boğazını birleştirip köprü yapanlar, 
Çanakkale’ye köprü inşaatı atanlar, bilsinler ki Mustafa Kemal’in o kararlığı olmasaydı, 
bugün onların ne temelleri atılabilirdi, ne o topraklar vatan toprağı olurdu.” dedi.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

ERGENEKON GAZİSİ 
MUSTAFA BALBAY...

15 yıllık AKP, FETÖ işbirliğinin sonucu, 
Türk Ordusunun kahraman general ve subay 
lan Ergenekon adı verilen bir kumpas sonucu 
tutuklanarak yıllarca cezaevinde yatırıldı.

Yargılama sürecinde iddiaların düzmece 
olduğu, kendilerine bir kumpas kurulduğunu 
hep söylediler.

0 günlerin Başbakanı Bugünkü Cumhur 
başkanımız, başsavcı Zekeriya Öz’ün iddiaları 
üzerine “Bu davanın Savaşıyım” sözü 
unutulmadı. Devamı sayfa 4’de

CHP İzmir Milletvekili 
gazeteci yazar Mustafa 
Balbay, ilçemizde “Dün 
den Bugüne Çanakkale 
Ruhu” konulu toplan 
tıda yaptığı konuşma 
sında, Çanakkale 
Savaşı zaferinin ruhu
nun Cumhu riyetin 
kuruluşunu hazırla 
dığını söyledi. Balbay, 
“Biz, bu toprakları 
vatan yapan şehit ve 
gazilerimizin gücüyle 
Mustafa Kemal’in irade
siyle Çanakkale’yi ve 
İstanbul’u vatan 
toprağı yaptık.” dedi. 
Haberi sayfa 2’de

CUMHUR BALIK EVİ 05324074324

ıBALIK GÜNLÜK TAZE BALIK ÇEŞİTLERİ

benizden yeAen bzzzethı...

Cumhur GÖRÜCÜ BALIK w 
05324074324 ÇORBASI it

MHURBALIK
Çİ6 VE PİŞMİŞ V

5 cumhurbalık HAMSİ+SALATA+SU+EKMEK10t>

Demirsubaşı Mah.Fırın Sok.No: 1/1A GEMLİK

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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CHP İzmir Milletvekili Ergenekon tutuklusu gazeteci Mustafa Balbay Gemlik’te konuştu.

Mustafa Balbay konuşmasında, “Bugün İstanbul’u boğazını birleştirip köprü yapanlar, 
Çanakkale’ye köprü inşaatı atanlar, bilsinler ki Mustafa Kemal’in o kararlığı olmasaydı, 
bugün onların ne temelleri atılabilirdi, ne o topraklar vatan toprağı olurdu.” dedi.

CHP İzmir Mil
letvekili gazeteci 
yazar Mustafa Bal
bay, ilçemizde 
“Dünden Bugüne 
Çanakkale Ruhu” 
konulu toplantıda 
yaptığı konuşma 
sında, Çanakkale 
Savaşı zaferinin 
ruhunun Cumhu 
riyetin kuruluşunu 
hazırladığını 
söyledi.
Pazar günü saat 
15.oo de Gemlik 
Belediyesi Ömer 
Kahraman Ek 
Hizmet binasında 
yapılan konferansa, 
Bursa Nilüfer 
Belediye Başkanı 
Mustafa Bozbey ile 
gelen CHP İzmir 
Milletvekili Mustafa 
Balbay, toplantı 
salonunda sevgi 
gösterileriyle 
karşılandı.
Balbay, Çanakkale 
savaşının her 
safhasından 
dersler çıkarılacak 
bir destan 
olduğunu söyledi. 
Çanakkale ruhunun 
20. Yüzyıldan 21. 
yüzyıla ulaşan en 
önemli olaylardan 
biri olduğuna 
dikkat çeken Bal
bay, Çanakkale’nin 
öneminin ilk 
tarihçilerden 
Homeros tarafın 
dan günümüzden 
2 bin 500 yıl önce 
tarihçi Homeros’un 
yazdığı llyada ve 
Odise destanını 
yazdığında bu 
topraklarda Truva 
Savaşlarının bir 
aşk yüzünden 
çıktığından söz 

ettiğini belirterek, 
"Homeros, Çanak 
kale boğazının 
ekonomik hem 
toplumsal hem de 
devletlerin gücünü 
ortaya koyan çok 
ciddi bir savaş 
olduğunu anlatır. 
O günlerden bu 
yana bugünde 
Çanakkale ve 
İstanbul boğazları 
dünyanın en 
önemli su yolların 
dan biridir. ” dedi. 
Dünyada 2 tarafı 
aynı ülkeye ait su 
yolu bulunma 
dığına dikkat çeken 
Mustafa Balbay, 
Cebeli Tarık, Berink 
Boğazı, Panama 
kanalını ve Süveyş 
Kanalı örnek gös
terdi. Bu boğaz ve 
kanallardan hiçbiri 
nin iki tarafının 
bir ülkeye ait 
olmadığını söyledi. 
“Biz, bu toprakları 
vatan yapan şehit 
ve gazilerimizin 
gücüyle Mustafa 
Kemal’in iradesiyle 
Çanakkale’yi ve İs
tanbul’u vatan 
toprağı yaptık.’’ 
diyen Mustafa Bal
bay, 1915 yılında 
başlayan Çanak 
kale Savaşını 
kanımızla kazandı 
ğımızı, İngilizlerin 
Çanakkale’den 
geçip İstanbul 
boğazına demir 
atmak istiyordu. 
OsmanlI 
imparatorluğunun 
payitahtını kuşatıp, 
imparatorluğa son 
vermek istediğini 
belirterek, “Deniz 
savaşını kaybe

dince dediler ki, 
kolayı var, karadan 
gireriz, Arıburun 
dan girer Boğazı 
keser İstanbul’ a. 
gireriz dediler. Çok 
daha büyük güç 
yığdılar. Avustral 
ya’dan, Yeni Ze
landa’dan getirdik
leri askerlerle 
çıkarma yaptılar. 
Ama bu kez 
karşılarına Mustafa 
Kemal çıktı. 
Turgut özakman 
kitabında, Türkiye 
Cumhuri yetinin ön 
sözü Çanakkale 
yazılmıştır" dedi. 
Çanakkale’yi geçe
meyenler, Osmanh 
devletini ittifak için

deki devletlerin ye
nilmesiyle yenil 
diklerini söyleyen 
Mustafa Balbay, 
2500 yıl önce Yu
nanistan dan gelen 
ve bu toprakları 
kuşatmak isteyen 
komutanın adını 
donanmadaki 
savaş gemilerinden 
birinin adının 
verildiğini hatırla 
tarak, işgal gemi
lerinin İstanbul da 
demirlediğini 
hatırlatarak, 
“Mustafa Kemal’in 
İstanbul boğasında 
ki işgal gemilerini 
gördüğünde yanın 
daki arkadaşına, 
“Geldikleri gibi

giderler "sözü 
unutulmamıştır. ’’ 
şeklinde konuştu. 
Kurtuluş Savaşı 
bittiğinde İstanbul 
ve Çanakkale 
boğazlarının işgal 
altında olduğunu 
söyleyen Balbal, 
Inğ'îlizlerin Mustâfa 
Kemal’in Ankara’yı 
başkent yapmasını, 
İzmir’i almasını 
kabullendiğini 
anma İstanbul’u 
vermemeyi 
düşündüklerini, 
ancak Atatürk’ün 
mesajı aldığını ve 
süvarilerin Çanak 
kale ye yürümesini 
emrettiğini söyledi.

MUSTAFA 
KEMAL’İN 
KARARLILIĞI 
OLMASAYDI

6 Ekim 1923 tari
hinde İstanbul 
Kurtuluş 
Savaşından 13 yıl 
sonra İstanbul’u 
diplomasi 
savaşıyla geri 
aldığını, Lozan dan 
sonra Boğazların 
silahsız olarak 
Türklere verildiğini 

belirterek, “Bugün 
İstanbul’u boğazını 
birleştirip köprü 
yapanlar, 
Çanakkale’ye 
köprü inşaatı atan
lar, bilsinler ki 
Mustafa Kemal’in o 
kararlığı olmasaydı, 
bugün onlann ne 
temelleri 
atılabilirdi, ne o 
topraklar vatan 
toprağı olurdu." 
dedi.
Kurtulmuş 
Savaşı’nın bir 
kurtuluş savaşı 
değil, bir kuruluş 
savaşı getirdiğini 
Mustafa Kemal’in 
savaşta, diploma
side büyük başa 
rılar gösterdiğini, 
Çanakkele’yi 
İstanbul 
Boğazlarının 
kontrolünün 1923 
de resmileştiğini, 
1936 yılında 
boğazlar sözleş 
meşinin yeniden 
ele alındığını ve 
Montro Antlaş 
masının ile 
boğazların tama
men Türklerin 
kontrolü altına 
geçtiğini söyledi. 
Mustafa Balbay, 
daha sonra 16 
Nisan günü 
yapılacak olan 
Anayasa deği 
şikliği konusunda 
dikkatli olun 
masını ve tek 
bir kişinin 
başkanlığına geçit 
verilmemesini 
istedi. Balbay, 
değiştiril mek iste
nen maddelerin 
neler içerdiğini 
bir bir anlattı.
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Şehitler unutulmadı
Çanakkale Zaferi’nin 102. yıldönümü kutlandı, şehitler anıldı.

Çanakkale, Kurtuluş 
Savaşı, Kıbrıs, 
Kore ve diğer 
şehitlerimiz düzenle
nen törenle anıldı, 
ilçemizde şehitle 
rimiz Cumartesi 
günü düzenlenen 
törenle anıldılar. 
Saat 9.00 da Atatürk 
Anıtı önünde düzen
lenen törene, İlçe 
Kaymakamı Gürbüz 
Karakuş, Garnizon 
Komutanı Tank 
Albay Ahmet Tevfik 
Kuş, Cumhuriyet 
Başsavcı vekili, 
şehit aileleri. İlçe 
Emniyet Müdürü 
Cafer Gündoğdu, 
İçe Jandarma 
Komutanı Jandarma 
Yüzbaşı Barış Boz 
kurt, Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran, AKP ilçe 
Başkanı Zafer Işık, 
CHP ilçe Başkanı 
Mehmet Uğur Sert

aslan, siyasi par
tililer, kamu kurum 
müdürleri, gaziler, 
ADD yöneticileri, 
sivil toplum 
kuruluşu temsilcileri 
ve öğrencfler Katildi. 
Atatürk Anıtına çelek 
sunumundan sonra 
saygı duruşu ve İs
tiklal Marşı söylendi. 
Günün önemini 
bildiren konuşma 
dan sonra İmam 
Hatip Lisesi’nde 
yapılan anma töre
nine katıldılar.

Bursa Valiliğince 
Şehitler günü nede 
niyle düzenlenen 
öğle yemeğine 
Gemlikli Şehit Aile 
leri de katıldı.
Gemlik Belediyesi 
tarafindan yaptırılan 
Şehit Öğretmen 
Etem Yaşar Meydanı 
Engürücük Mahalle 
sinde düzenlenen 
törenle hizmete 
açıldı.
Çanakkale Zaferi’nin 
102 yıldönümünde 
gerçekleşen Şehit

Öğretmen Etem 
Yaşar Meydanının 
açılışına Ak Parti 
Bursa Milletvekili 
Hakan Çavuşoğlu, 
Gemlik Kaymakamı 
Gürbüz Karakuş, 
Garnizon Komutanı 
Tank Albay Tevfik 
Kuş, Belediye Başka 
m Refik Yılmaz,
Belediye Başkan 
Yardımcıları Vedat 
Büyükgölcigezli ve 
Ahmet Avcı, Ak Parti 
İlçe Başkanı Zafer 
Işık, İlçe Milli Eğitim

Müdürü Mehmet 
Duran, Emniyet 
Müdürü Cafer 
Gündoğdu, İlçe 
Müftüsü Muammer 
Turan, Şehit Aileleri 
Derneği Başkanı 
Hüseyin Bıçakçı, 
Şehit Aileleri, 
Gazilerimiz ve 
davetli katıldı.
Saygı Duruşu, 
İstiklal Marşımızın 
ve Kuran okunması 
ile başlayan En
gürücük Mahallesi 
Şehit Öğretmen

Etem Yaşar Meydanı 
açılış konuşan 
Gemlik Kaymakamı 
Gürbüz Karakuş’ta, 
Türkiye üzerine oy
nanan oyunlara 
dikkat çekerek, 
uyanık olunması 
gerektiğine işaret 
etti, Türk Milletinin 
DNA ve Gen Kodları 
nm Fetih Ruhu, 
Çanakkale Ruhu ve 
15 Temmuz Ruhu 
olduğunu vurgu
layan Gürbüz 
Karakuş, bu ruhun 
Türkiye’yi daha da 
ileriye götürecek 
ruh olduğuna 
dikkat çekti. 
Daha sonra Gemlik 
Belediyesi Engürü 
cük Mahallesi Şehit 
Öğretmen Etem 
Yaşar Meydanı 
protokol üyeleri, 
şehit aileleri ve gazi
lerimiz tarafından 
hizmete açıldı.

tllBltlSifllflllillMllllİ!|İ|M
Gemlik Belediyesi 
tarafından 
yaptırılan Kapalı 
Pazar Yeri’nde 
cumartesi günleri 
açılan pazar 
3. hafta da 
vatandaşların ilgi 
sini görmeyince 
esnafta yer aldığı 
halde tezgah 
açmadı.
Cumartesi günü 
Halit Paşa Mahal 
leşinde açılan açık 
pazarın devam 
etmesi nedeniyle
Kapalı Pazar Ye 
ri’nde cumartesi 
günü açılan pazar 
yerlerine halk ilgi 
göstermiyor. 
Cumartesi pazarın 
da yer alan pazar 
cı esnaf, ihaleye

girerken kendile 
rine aynı gün baş 
ka pazar kurulma 
yacağı sözü veril 
diği halde, refe 
randum bahane 
edilerek eski paza 
rın kurulması ne

deniyle vatanda 
şın Kapalı Pazar 
Yerinde açılan 
pazara gelmedi 
ğini söylediler. 
Yüksek paralar 
vererek borçlan 
dıklarını ve yer 

kiraladıklarını 
söyleyen esnaf, 
masraflarını 
karşılamadıkları 
içini esnafın da 
tezgah açmada is 
teginin azaldığını 
söylediler.

Özdilek İmam 
Hatip okuluna 
cami yapılıyor

Özdilek Alışveriş 
Mağazaları A.Ş. 
tarafından Gemlik 
Özdilek Mağazası 
karşısında 
yaptırılan Cevdet 
Aynur Mayruk Kız 
Anadolu İmam 
Hatip Lisesi önüne 
Gemlik Belediyesi 

tarafından uygu
lama Camii 
yapımına başlandı. 
Cevdet Aynur 
Mayruk Kız 
Anadolu İmam 
Okulu önüne 
yapılan camiyi 
Gemlik Belediyesi 
yaptırıyor
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

ERGENEKON GAZİSİ 
MUSTAFA BALBAY...

Ama, iktidarlannda birlikte yürüdükleri 
yandaşları ve destekçileri Gülen Cemaati’nin 
devlet için ve ordudaki kullarının 15 Temmuz 
günü giriştikleri başarısız darbe olayından 
sonra ‘‘Allah beni affetsin" diyerek Ergene 
kon da, Balyoz davalarında ve diğer davalar 
da yıllarca içeride yatanlar, ailelerinden uzak 
ta, kimi zaman hücrelerde ömür tüketenler
den biriydi Mustafa Balbay.

Mustafa Balbay, Cumhuriyet devrimlerine 
bağlı, Kemalist, demokrat, laik, çağdaş, 
ilerici bir gazeteci ve yazar...

Bir çok kitaptan vardı.
Bu ülkesini seven, yurtsever gazeteci, 

AKP iktidannda diğerleri gibi her türlü ezayı 
ve cefayı tattı. Ömrünün en önemli günleri 
dört parmak arasında zindanda geçirdi.

Bir gün özgürlüğüne kavuşacağını biliyor 
du ve kavuştu.

O şimdi siyasetin içinde.
CHP İzmir milletvekili.
Mücadelesini bu kez kalemiyle değil, bağlı 

olduğu siyasi partide parlamento çatısı 
altında veriyor.

18 Mart Çanakkale Zaferi nedeniyle 
konuşmacı olarak geldi ilçemize.

Gemlikliler onu coşku ile bağrına bastı.
Konuşmasını dikkatlice dinledi.
Balbay, bir saati geçkin konuşmasında, 

Çanakkale ruhunun dünyanın en güçlü 
donanmasını nasıl püskürttüğünü, denizden 
İstanbul’u alamayan ve Osmanhnın sonunu 
getirmeye çalışan itilaf güçlerinin bu kez 
karadan yaptı klan çıkarmanın da nasıl 
p'üskürtüldüğünü anlattı.

Çanakkale Savaşında askeriyle, kuman 
danıyla bir zafer yazıldı, bir destan oldu bu 
zafer.

Çanakkale Savaşına giren Binbaşı Muşta 
fa Kemal’in kararlılığı, büyük güçler karsı 
sında geri çekilmek isteyen askerine, “Ben 
size geri çekilmeyi değil süngünüzü takarak 
ölmeyi emrediyorum” diyerek nasıl kahra 
mantıklar yaratılarak savaşın kazanıldığını 
anlatırken, Çanakkale de kazanılanın Sevr ile 
masa başında kaybedildiğini anlattı.

Balbay, verdiği örneklerle, Çanakkale 
Zaferinin Cumhuriyetin önünü açtığını ve 
öncüsü olduğunu belirtti.

Konuşmasını bugüne getiren Balbay, 
“Bugün İstanbul’u boğazını birleştirip köprü 
yapanlar, Çanakkale’ye köprü temeli atanlar, 
bilsinler kı Mustafa Kemal’in o kararlılığı 
olmasaydı, bugün onlann ne temelleri 
atılabilirdi, ne o topraklar vatan toprağı 
olurdu.” dedi.

Demek ki Çanakkale Savaşı bir dönüm 
noktası oldu Türkler için.

Çanakkale’de kazanılan zafer, Padişah 
Vahdettin’in masa başında vatan topraklarını 
peşkeş çekmesi ile koca imparatorluk yok 
oldu. Anadolu’nun bağrından Türkiye Cum 
huriyeti doğdu. Çanakkale Kahramanla 
rından Mustafa Kemal ve arkadaşları bu yeni 
devletin ve Cumhuriyetin kurucusu oldular.

Bize yaşadığımız topraklan bahşettiler, 
ruhlan şad olsun.

Bugün Mustafa Kemal ve arkadaşlarını 
küçümseyip, asnn liderini başımıza taç yap
mak isteyenler, parlamentoyu bir kişinin 
eline vermek için Anayasa değiştiriyorlar.

Meclisi işlevsiz kılıp, her şeyi bir kişinin 
emrine veren bir diktatoryanın yolunun 
açılmasını istiyorlar.

Çanakkale zaferini kazanan bir ruhtu.
Bugün o ruhu Türkiye de görebiliyor 

musunuz?
Her geçen gün itibarını kaybeden bir ülke 

haline getirildik.
Bu anayasa değiştirilerek düzelmez.
Anayasayı 2010 yılında yine değiştirdiniz 

ama, Çanakkale ruhunu yakalayamadığınız 
için ülke zor günlerin eşiğine geldi.

Çanakkale’de kazanılan zafer, başında bir 
yeteneksiz ve öngörüsüz padişahın hatalan 
ile kaybedildi.

Yine kaybetmeyelim.
Bu vatanı kolay kurmadık.
Dünün emperyalistleri yine işbaşında 

unutmayalım.

MHP İlçe örgütü 26 Mart günü kongreye gidecek.

ToııcayYalcııı,uGeiîililı,fihizmeticina(laıııııın
26 Mart Pazar günü 
ilçe kongresini ya
pacak olan Milliyetçi 
Hareket Partisinde 
ilçe başkanlığına 
aday olan Tuncay 
Yalçın adaylığını 
açıkladı.
Pazar günü saat 
14.oo de Şirin 
Plazadaki MHP İlçe 
Binası Lokalinde bir 
araya gelen Tuncay 
Yalçın’ı destekleyen
ler, Yalçın’ın ilçe 
başkanlığı adaylı 
ğına alkışlarla 
destek verdiler. 
Üç başkan adayını 
da biraraya getiren 
adaylık açıklama 
sında konuşan İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, “Tuncay 
Yalçın, değer verdi 
ğimiz ve sevdiğimiz 
bir arkadaşımız. Ülkü 
Ocakları geleneğin 
den geliyor. Bu 
yolda kendine ve 
arkadaşlarına başa 
rılar diliyorum. 26 
Mart günü yapılacak 
kongrede 3 arkada 
şımız demokratik 
olarak mücadele 
edecekler. Kongrede 
kim seçilirse bende 
emaneti ona teslim 
edeceğim ve takipçi
leri olacağım. Bunun 
için namusum ve 
şerefimi üzerine size 
söz veriyorum.” 
dedi.
Daha sonra konuşan 
ilçe başkanı adayı 
Tuncay Yalçın, ülkü 
ocaklarıyla 13 
yaşında tanıştığını 
ve iyi bir ülkücü ola
bilmek için yetişti 
ğini belirterek, “Aynı 
şekilde birer vatan 
sevdalısı olan yöne
tim kurulu adayı

GEMLİK HAKİMİ FETO/PDYDEN
GÖZALTINA ALINDI

Gemlik Adliyesinde 
görev yapan Sulh 
Ceza Hâkimi 
Mevlana Hakan 
Yıldırım, 17 Mart 
günü yayınlanan 
Kanun Hükmündeki 
Kararname ile 
mesleğinden atıldı.

büyüklerim, arka 
daşlarım ve kardeş 
lerim sîzlerinde bildi 
ği gibi çok kıymetli 
insanlardır. Hiçbiri 
miz ülkücülük çizgi 
sinde en ufak bir 
kayma ve sapma, 
başka herhangi bir 
siyasi parti içinde 
bulunmak gibi duru
mumuz bahis konu 
su değildir. Delegele 
rimizin teveccühü ile 
seçilirsek nüfusu 
120 bine yaklaşan 
Gemlik’in sorunlarını 
çözüm konusunda 
salt yönetimimiz 
olarak değil. Tüm 
üyelerimiz, ülküdaş 
/arımız ve gönüldaş 
/arımızla bütün 
olarak harekete 
geçip ortak akıl 
oluşturacağız. Bu 
noktada her birey ve 
ülkücünün fikri

Gemlik Şeçim 
Kurulu Hakimliği 
görevini de yürüten 
M. Hakan Yıldırım’ın 
FETÖ/PDY 
yapılanması içinde 
bulunmaktan 
meslekten ihraç 
edildiği ve Bursa 

önemlidir.” dedi. 
Parti içinde istişare 
mekanizmalarını 
harekete geçirecek
lerini söyleyen 
Yalçın, “Siyaset 
üretip çözüm nok 
tatarına uzlaşmaya 
çalışacağız.” 
şeklinde konuştu. 
Siyaset ile hizmet 
etmek istediğini 
söyleyen Tuncay 
Yalçın, Gemlik’in 
adının kadına karşı 
şiddet, uyuşturucu 
ve cinayet ile 
anılmaya başladı 
ğını, bunun yanında 
yeşili, sosyal alan 
azlığı, otopark 
sorunları, halka açık 
spor alanlarının 
yetersizliği, şehir 
için toplu taşıma 
sorunu, kaldırım 
larının kötü durumlu 
okul önlerinde yu-

Terörle Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
ekiplerince önceki 
gün gözaltına alına 
rak Bursa’ya götürül 
düğü öğrenildi.
Hakim Mevlana 
Hakan Yıldırım 
ilçemizde 2014 

valanan tekin ol
mayan kişiler gibi 
konuları çözüme 
kavuşturacaklarını 
söyledi. Yalçın, 
“Şehrimizde 
yaşayan vatandaş 
/arımızın tümünün 
belediye hizmet
lerinden eşit olarak 
faydalanmasının 
takipçisi olacağız. 
Bunu yaparken 
belediye üyelerimiz 
aktif olarak kulla 
nacağız” dedi.
MHP bayrağını 2019 
yılında yapılacak 
yerel seçimlerde 
belediye burçlarına 
dikeceklerini söyle 
yen Tuncay Yalçın, 
günlük görüşler, 
kısır çekişmeler ve 
menfaat odaklarının 
zihinleri ve gündem
lerini meşgul etme 
lerine izin vermeye
ceklerini belirte 
rek; “Mevcut 
yönetimden 
aldığımız bayrağı 
Gemlik’e hizmet 
etmek için adayız. 
Bu yolda partimizi 
ilçemizde daha da 
güçlendirmek için 
mevcut üye sayı 
mızı 2 katı artırmak 
öncelikli hede 
fimiz olacaktır” 
dedi.

yılından beri 
görev yapıyor. 
Gözaltına 
alınan Hakim 
Yıldırım’ın İlçe 
Seçim Kurulu 
Başkanlığı görevi 
ise Hakim Onur 
inan’a verildi.
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Uman İş Sendikası Gemlik Temsilcisi 4 kişinin GEM PORT’ tâki iş akitleri fesh oldu.

Uman İs Sendikası Gemlik 
yönetimi görenden alındı
Gemlik Lisan ve 
Depolama 
İşletmesi A.Ş. 
(GEMPORT) da 
örgütlü Liman İş 
Sendikası Gemlik 
temsilcileri Genel 
Merkez emriyle 
görevden alındı. 
İlginç olay, Liman 
İş Sendikası Gem
lik Temsilciliğinin, 
işletmede çalışan 
bazı işçilerin eski 
yönetim İş Bankası 
döneminden kalan 
alacaklarını alma 
lan için dava açma 
lan ve bu konuda 
basın toplantısı 
yapmasıyla 
başladı.
Gemport Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Mehmet Yıldırım 
Liman İş Sendikası 
Gemlik Temsilcili 
ğinin yaptığı 
açıklamanın doğru 
olmadığını, işçile 
rin alacaklarının 
kendi önemini 
kapsamadığını be
lirterek, işçilerin 
davaları geri 
almamaları halinde 
işten çkarılacağını

Ekrem a. 
serbest 
bırakıldı

FETÖ/PYD terör örgütü kapsamında ülke genelinde 
başlatılan soruşturmalarda, Gemlik’ten gözaltına 
alınanlar arasında bulunan zeytincilerden Ekrem A.nın 
serbest bırakıldığı öğrenildi.
Ekrem A. geçtiğimiz hafta serbest bırakıldıktan sonra 
ailesine kavuşmuştu. İşadamı Ekrem A.’nın işinin 
başına döndüğü öğrenildi.

söyledi. Ve bazı 
işçiler davadan 
vazgeçmeyince iş 
çıkışları verildi. 
Ardından Liman İş 
Genel Merkezinden 
yapılan açıklama 
ile işçilerin alacak 
larının İş Bankası 
döneminde kaldığı 
belirterek, işvere 
nin açıklamaları 
doğruladı. Liman İş 
Sendikası Genel 
Merkezinden Gem- 
iTk TemsMcıYerîne 
ve baştemsilcisine 
Sendika Merkez 
Yönetimi tarafın 
dan mesajla görev
lerinden alındığı 
bildirildi.
Mesajda şu görüş 
lere yer verildi: 
“9/11/2017 günü 

almış olduğumuz 
Gemport Liman ve 
Depolama İşletme 
leri A.Ş. işyeri 
sendikası işyeri 
baştemsilciliği 
görevinden, 6356 
sayılı kanunun 27. 
maddesi 3. fıkra 
sında tanımlanan 
görev ve sorumlu 
yerine getirmedi 
ğiniz kanaatinin 
somut deliller ile 
oluşması ne
den ı’yıe Anatû'zü 
ğümüzün 61. mad
desinin 2. fıkrası 
gereği Merkez 
Yönetim kurulu 
kararı görevinizden 
alınmış bulunmak 
tasınız. Karar neti 
cesinde sahip 
olduğunuz şendi 

kal sıfat ve yetki
lerin tamamı düş 
müştür. Bilgi ve 
gereğini rica 
ederiz.” 
Liman iş sendikası 
Merkaz Yönetimi 
tarafından görev 
den alınan Gemlik 
Temsilcileri daha 
sonra GEMPORT 
işvereni tarafından 
iş akitleri fesh edi 
lerek işten kovul 
dukları öğrenildi. 
Başkan Osman 
Yavuz, İdari 
Sekreter Şaban 
Dönmez, Mali 
Sekreter Demir 
Sorgu ve Baş 
Temsilci Ilhan 
Özyıl maz'ın yasal 
yola başvura 
cakları belirtilirken, 
önceki gün 
GEMPORT 
önünde toplanlan 
işçiler olayı 
kınadılar.
Liman İş Sendika 
sı’nın Gemlik İstik
lal Caddesindeki 
bürosunun kapı 
kilitlerinin de 
değiştirildiği 
öğrenildi.

İKİ RİSKLİ BİNA 
DAHA YIKILDI

Gemlik Belediyesi 
Fen İşleri Müdürlü 
ğü Ekipleri, Os
maniye ve Eşref 
Dinçer Mahalleleri 
arasında kalan 
eski Pazar Cad
desi Ahmet Süren 
Meydanındaki iki 
riskli binanın daha 
yıkımını tamamla 
dılar. Ağır hasarlı 
olduğu için risk 
taşıyan Onur ve 
Çakır Apartmanları 
daha önce tahliye 
edilmişti. Gem
lik’te son bir yıl 
içinde 4 riskli bina 
mn daha yıkımını 
tamamlayan ekip 
ler, Onur ve Çakır 
Apartmanlarının 
yıkımını da 
gerçekleştirdiler. 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Vedat 
Büyükgölcigezli 
ve Fen İşleri Müdü 
rü Hasan Tahsin 
Aydın’ın gözeti
minde gerçekle 
şen yıkım çalışma 
lan, başarıyla 
tamamlandı.
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Vedat Büyükgöl
cigezli, tespit edi 
len hasarlı binala 

rın tahliye ve yıkım 
çalışmalarının 
devam edeceğini 
belirterek, “Fen 
İşleri Müdürlüğü 
yıkım ekiplerimiz, 
bir yandan Kaçak 
yapılarla müca 
deleyi, diğer yan
dan da metruk 
binaların yıkımını 
gerçekleştirirken, 
riskli binalar 
konusunda da 
çalışmalar yapıyor 
lar. İki yıl içinde 6 
hasarlı ve risk 
taşıyan binanın 
yıkımını tamamla 
dik. Önümüzdeki 
süreçte buna ben
zer hasarlı binala 
rın da yıkımını ya- 
paca ğız. İnsan 
odaklı çalışmalar 
yapıyoruz. Gemlik 
Belediyesi olarak 
yeni toplu konut 
alanları için çaba 
gösterip, toplu 
konutlar inşa ed
erken, riskli 
binaları da 
yıkarak, can 
kayıplarının önüne 
geçiyoruz. Bu 
konuda ciddi 
çalışmalarımız 
devam edecek” 
dedi.

Bursa 15. Kitap Fuarı açilüı
Tüyap Bursa 
Fuarcılık Anonim 
Şirketi tarafından, 
Türkiye Yayıncılar 
Birliği işbirliği be
raberinde, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi, Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası ve Uludağ 
Üniversitesi’nin 
destekleri ile 
hazırlanan Bursa 
15. Kitap Fuarı, 
saat 12.00’de Bursa 
Valisi Sayın İzzettin 
Küçük, Bursa 
Büyükşehir 

Belediyesi Başkan 
Vekili Sayın Abdul
lah Karadağ, Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Ku
rulu Üyesi Sayın 
Fahrettin Gülener, 
Bursa Kitap Fuarı 
Onur Yazarı Sayın 
Cemil Kavukçu, 
Tüyap Kültür 
Fuarları Danışma 
Kurulu Başkanı 
Sayın Doğan Hızlan, 
Türkiye Yayıncılar 
Birliği II. Başkanı 
Sayın Fahri Aral, 
Tüyap Kültür

Fuarları Genel Ko
ordinatörü Sayın 
Deniz Kavukçuoğlu 
ve Tüyap Bursa 
Fuarcılık Genel 
Müdürü Sayın Ilhan 
Ersözlü değerli 
katılımlarıyla düzen
lenen törenle

TÜYAP Bursa 
Uluslararası Fuar ve 
Kongre Merkezi’nde 
kapılarını açtı. 
Bu yıl 300 yayınevi 
ve sivil toplum 
kuruluşunun katilı 
mıyla gerçekle 
şecek Bursa Kitap

Fuarı, söyleşi, panel 
ve çocuk etkinlik
lerinden oluşan 80 
kültür etkinliğine ev 
sahipliği yapacaktır. 
Aralarında Türkan 
Şoray, Cemil 
Kavukçu, Canan 
Tan, Doğan Hızlan, 
Deniz Kavukçuoğlu, 
Gülten Dayıoğlu, 
Murathan Mungan, 
Ayşe Kulin, Hasan 
Ali Toptaş, Canan 
Karatay, Üstün 
Dökmen, Doğan 
Cüceloglu, Zafer 
Algöz, fiber

Ortaylı, İrfan 
Değirmenci, Haydar 
Ergülen, Mazhar 
Alanson, Can 
Yılmaz, Ahmet 
Şimşirgil, Sinan 
Meydan, Zeynep 
Turan, İbrahim 
Kaboğlu, İsmail 
Saymaz, Nihat 
Sırdar, Kahraman 
Tazeoğlu, Aret 
Vartanyan ve 
Nuray Sayarı’nın da 
bulunduğu 
pek çok değerli 
yazar okurlarıyla 
buluşacak.
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SPOR KÖŞESİ
Haydar YİĞİT

BAŞARILI TAKIMLARIMIZ
Gemlik’imizin 

sporun gelişiminde 
zor bir yerleşim 
olduğunu her zaman 
yazıyorum. Gemlik 
1960 sonrası sanayi 
sinin gelişimine 
paralel olarak nü
fusu da hızla 
artmıştır. Gemlik’e 
yerleşen herkes bu 
şehrin parçası 

olmuştur. Bu insan
lar başka ülkelerden 
gelmiyorlar. Kendi 
yurdumuzdan göç 
ediyorlar. Ekmek 
parası için.

Her konuda olduğu 
gibi spor konusunda 
da ortak hedefler 
aynı olmalıdır. 
Dağınıklık başarısızlı 
ğı getirir.

Fikirlerde aynı 
olmalıdır. Yeni 
oluşturulan Kulüpler 
Birliği bu misyonun 
oluşumuna büyük 
katkı yapacaktır. Zira 
çok ciddi ve aynı za
manda çok güvenilir 
insanlar bu organi
zasyonun 
başındadır.

Hepsinden önem

lisi tüm kulüp yöneti
cilerinin haklı tak
tirini kazanmış 
durumdadırlar. 
Doğruları yaparak 
Gemlik’te bir pro
fesyonel takımın 
oluşacağı ortamı 
şimdiden hazırlıyor 
lar. İbrahim Baki 
kardeşim aynı za
manda çok idealist 
biridir. Başarı ken
disinin olmazsa 
olmazıdır.

Futbolda Vefaspo- 
rumuz iyi sonuçlar 
almaya devam 
ediyor. Vefaspor 
takım olma konusun 
da bir hayli ilerlemiş 
durumda.

İdareciler çok or
ganize dürümdalar.

Bu takıma olumlu 
yansıyor. Beş maçtır 
puan kaybetmeden 
kazanıyorlar. Bravo 
doğrusu.

U16 Elit liğde Gem
lik Belediyesporun 
liderliği devam 
ediyor. Amaç liğ 
sonunda ilk iki de 
yer almak.
Çocuklarımızın 
takdir edilecek mü
cadeleleri var.

Ama ligdeki tük 
takımlara saygıları 
da çok büyük.

Salon sporlarında 
voleybol ikinci liğ 
başarısından sonra 
basketbolda da aynı 
hedefi tutturmaya 
çalışıyoruz. Gerek 
Gemlik basketbol, 

gerekse Gemlikspor 
bu hedefi tutturacak 
gibi gözüküyor. 
Gemlik Spor 
Eskişehir 
deplasmanından 
Gemlik Basketbol 
ise İstanbul 
deplasmanından 
galibiyetle döndüler.

Futbolda okul 
sporlarının da 
maçları ilçe stadında 
başladı. Minik kram
ponlar okul 
başarıları için 
büyük bir mücadele 
örneği sergiliyorlar. 
Emeği geçen 
herkese teşekkür 
ediyoruz. Hantal 
toplumdan sportmen 
topluma geçmek 
gerekir.

"HEDEFİMİZ DÜNYA MARKASI OLMAK"
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Sezai 
Uçarmak, Koope 
ratifçilik Genel 
Müdürü Arif Sami 
Seymenoğlu, Tarım 
Satış Kooperatifleri 
Seçkin Cankış ve be 
raberindeki heyet, 
Marmarabirlik'e in
celeme ve çalışma 
ziyaretinde bulundu. 
Marmarabirlik'in 
üretim tesislerini 
yerinde inceleyen 
Bakanlık heyetine, 
ürün alım ve satış 
rakamlarından 
yatırımlara, Ar-Ge 
çalışmalarından 
ihracata kadar 
Marmarabirlik'in 
dünü ve bugünü 
hakkında sunum 
yapıldı.
Uçarmak ziyarette,

Marmarabirlik'in 
örnek bir yönetim 
anlayışıyla katma 
değer yaratan 
önemli bir ticari 
kuruluş haline 
geldiğini söyledi. 
"Marmarabirlik'i 
gıpta ile takip 
ediyoruz" diyen 
Uçarmak, "Mar 
marabirlik, hedefi 
olan bir yönetim 
olduğunda, 
parametrelerin 
düzeldiğini gösteren 
iyi bir örnektir. Üze 
rine katma değer 
konulduğunda bir 
likler üreticiye çok 
önemli kazanımlar 
sağlamaktadır. Kaldı 
ki Türkiye'de belli 
sayıda birlik var. 
Birkaçı tasfiye 
olmuş durumda. 
Günümüzde bu sis

temin hem üreticiyi 
yormadan hem nor
mal bir ticari ünite 
olarak varlığını 
sürdürmesi 
gerekiyor. Sürekli 
bize destek versinler 
diyerek, resmi 
kapılarda 
dolaşmanın bir 
anlamı yok. İyi 
yönetmenin manevi 
bir sorumluluk 
olduğunun da bil
incinde olarak bu 
yapıyı sürdürmek 
gerekir" diye 
konuştu.

"TURQUALITY İÇİN 
GEREKENİ 
YAPACAĞIZ" 
Uçarmak, 
Bakanhk'ın gücü 
yettiğince birliklerin 
ve kooperatiflerin 
yanında olduğunu 
vurgulayarak, doğru 
yere doğru taleple 
gidildiğinde mutlaka 
ilerleme 
sağlanacağını 
kaydetti, özellikle 
ihracatın tüm ticari 
kuruluşlar gibi 
birlikler için de

önem arz ettiğini 
belirten Uçarmak, 
sadece iç piyasada 
faaliyet göstermenin 
uzun vadeli 
kazanımlar için 
yeterli olmayacağını 
söyledi. Uçarmak, 
Marmarabirlik'in 
2016 yılında 
gerçekleştirdiği 
23 milyon dolar 
ihracatın çok önemli 
bir parametre 
olduğuna işaret 
ederek, birliklerin ve 
kooperatiflerin de 
ihracat teşvikle 

rinden faydalan 
ması gerektiğini 
vurguladı. Uçarmak, 
"Birliklerin ve 
kooperatiflerin 
Turquality Destek 
Programı kapsa 
mına alınması için 
düzenleme 
yapılması 
konusunda 
gereken desteği 
vereceğiz. Ekonomi 
Bakanlığı ile 
görüşelim ve bu 
konunun birlikte 
takipçisi olalım" 
şeklinde konuştu.

Asgari lise mezunu 
Forkfitt ehliyetine sahip 

SEÇ-G ve kalite bilincine sahip 
En az 2 yıl forklift 

kullanma tecrübesine sahip 
FORKLİFT OPERATÖRLERİ 

Kb'fMffiKKTOı. 
Başvurular şahsen şirket 

adresine yapılacaktır. 
ADANIR LOJİSTİK A.Ş.

Limanyolu girişi Gemlik 
Bilgi için: 0530 700 2071 

_________ Ali Çalışır

ELEMAN
GEMLİK’TE FAALİYET 

GÖSTEREN FİRMAMIZDA 
PANEL ÜRETİMİNDE 

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 
30-40 YAŞ ARALIĞINDA 

DAYAN İŞÇİ 
ALINACAKTIR.

TERA FOTOVOLTAİK ENERJİ 
TEKNOLOIİLEİ VE MEKATRONİK 

SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

0 224 513 05 88

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
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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MiımoımMTteMiııı
Gemlik Belediyesi 
tarafından yaptırılan 
Şehit Öğretmen 
Etem Yaşar 
Meydanı Engürücük 
Mahallesinde düzen 
lenen törenle 
hizmete açıldı. 
En Büyük Destanın 
102. Yıldönümünde 
hizmete giren mey
dan açılışına ilgi 
büyüktü. Tarihin 
akışını değiştiren 
Çanakkale Zafe 
ri’nin 102 yıldönü 
münde gerçekleşen 
Şehit Öğretmen 
Etem Yaşar Meyda 
nının açılışına Ak 
Parti Bursa Mil
letvekili Hakan 
Çavuşoğlu, Gemlik 
Kaymakamı Gürbüz 
Karakuş, Garnizon 
Komutanı Tank 
Albay Tevfik Kuş, 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Belediye Başkan 
Yardımcıları Vedat 
Büyükgölcigezli ve 
Ahmet Avcı, Ak 
Parti İlçe Başkanı 
Zafer Işık, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran, Em

niyet Müdürü Cafer 
Gündoğdu, ilçe 
Müftüsü Muammer 
Turan, Şehit Aileleri 
Derneği Başkanı 
Hüseyin Bıçakçı, 
Şehit Aileleri, Gazi
lerimiz ve çok sayı 
da davetli katıldı. 
Bir Dakikalık Saygı 
Duruşu, İstiklal 
Marşımızın Okunma 
sı ve Kuran Tilaveti 
ile başlayan En
gürücük Mahallesi 
Şehit Öğretmen 
Etem Yaşar Meyda 
nı açılış programı 
konuşmalarla 
renklendi.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, her 
karışı şehit kanla 
rıyla bezenmiş 
vatan topraklarında 
bedel ödemeye 
devam edildiğini 
belirtti. Birlik, be
raberlik ve kardeş 
lik mesajları veren 
Refik Yılmaz, bin
lerce yıldır kardeş 
çe yaşayan 
halkların bölünme 
yeceğini söyledi. 
Gemlik Belediyesi 
olarak tüm

şehitlerin isim
lerinin sonsuza 
kadar yaşaması 
amacıyla parklara, 
meydanlara, sosyal 
tesislere, okullara, 
kamu kurum ve 
kuruluşları ile çeşit 
li kurum binalarına 
verdiklerini anlatan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Çanak 
kale Destanının 102 
yılında da tüm şehit 
terimizi minnet, 
gurur ve saygıyla 
andığını sözlerine 
ekledi.
Gemlik Kaymakamı

Gürbüz Karakuş’ta, 
Türkiye üzerine oy
nanan oyunlara dik 
kat çekerek, uyanık 
olunması gerektiği 
ne işaret etti, Türk 
Milletinin DNA ve 
Gen Kodlarının 
Fetih Ruhu, Çanak 
kale Ruhu ve 15 
Temmuz Ruhu 
olduğunu vurgu
layan Gürbüz 
Karakuş, bu ruhun 
Türkiye’yi daha da 
ileriye götürecek 
ruh olduğuna dikkat 
çekti. Ak Parti 
Bursa Milletvekili

Hakan Çavuşoğ 
lu’da, iç ve dış 
mihraklara ödün 
verilmeyeceğini 
savunarak, tüm 
mazlum ülkelerin 
umudu haline gelen 
Türkiye’nin büyüme 
sinin devam 
edeceğini açıkladı. 
Gemlik Belediyesi 
Engürücük Mahalle 
si Şehit Öğretmen 
Etem Yaşar Meyda 
nı protokol üyeleri, 
şehit aileleri ve 
gazilerimiz tarafın 
dan hizmete açıldı. 
18 Mart Çanakkale

Şehitlerini ve 
Şehitlerimizi Anma 
günü etkinlikleri 
Gemlik’te de iç ve 
dış mihraklara İnat 
coşkuyla geçti. 
Sabah saat 09.00’da 
Atatürk Anıtında 
Saygı Duruşu, 
İstiklal Marşı ve 
Çelenk Koyma 
töreni düzenlendi. 
Günün Anlam 
ve Öneminin 
belirtildiği 
konuşmaların 
ardından Şehitlikte 
organize edilen 
ikinci törene 
geçildi. Burada 
okunan duaların 
ardın dan, şehit 
aileleri ve pro 
tokol üyeleri 
şehitlerimizin mezar 
larına çiçek ve 
karanfil bıraktılar. 
Büyük Kumla 
Mezarlığında da 
saygı duruşu 
etkinliği gerçekleşti. 
Şehitler günü 
Gemlik Belediyesi 
Şehit Öğretmen 
Etem Yaşar Meyda 
nının açılış töreni 
ile devam etti.

Gemlik Hayvanları Koruma Derneği Açıldı
Kısa adı 
GEMHAYKODER 
olan Gemlik 
Hayvanları Koruma 
Derneği Gürle İş 
Merkezi 3.katta 
gerçekleşen açılış 
programıyla çalış 
malarına başladı. 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Gemlik Ak 
Parti İlçe Başkanı 
Zafer İşık, Gemlik 
Zabıta Müdürü Ab
dullah Dönmez, 
Gemlik Sağlık İşleri 
Müdürü Sabri Emre, 
Veteriner Hekim 
Sami Beki, Gemlik 
Rotary Kulübü 
Başkanı Nilüfer 
Toprakçı, Bursa Ma
halle Afet Gönüllü
leri Derneği Başka 
m Yusuf Yumru, Ak 
Parti İlçe Yönetimi 
ve Gemlik 
Hayvanları Koruma 
Derneği üyelerinin 
katıldığı programda, 
açılış kurdelesini 
Gemlik Belediye

Başkanı Refik 
Yılmaz, Gemlik Ak 
Parti ilçe Başkanı 
Zafer Işık ve Gemlik 
Hayvanları Koruma 
Derneği Başkanı 
Mustafa Katırcı 
birlikte kesti.
Açılış konuşmasını 
yapan GEMHAY 
KÖDER Başkanı 
Mustafa Katırcı, 
konuşmasında, 
hayvanların yaşam 
haklarını savunmak 
için bu derneği 
kurduklarını, 
çalışmaların Hay
van Hakları

Evrensel Beyan
namesi ve ülke 
mizde yürürlükte 
olan 5199 sayılı 
Hayvanları Koruma 
Yasası'na 
bağlı olarak 
yürütüleceğini 
belirtti. "OsmanlI 
döneminde 
dünyanın ilk hayvan 
hastanesi olan 
Gurabahane-i Lak- 
lakan, leyleklerin ve 
diğer göçmen 
kuşların bakım ve 
tedavileri için Bur- 
sa'da kurulmuştur." 
şeklinde konuşan

Katırcı, son yıllarda 
insanların diğer 
canlıların yaşam 
alanlarını işgal et
mekte olduğunu ve 
diğer türlere karşı 
zalimce davrandık 
larını sözlerine 
ekledi. "Bizler 
hayvanların kürkleri 
için öldürülmeler
ine, pet shoplarda 
satılmalarına, 
sirklerde eğlence 
amacı ile kullanıl 
malarına, deney 
lerde kullanılma 
larına, avlanmala 
rina, hayvanat 

bahçesi ve benzer 
yerlerde esir olarak 
tutulmalarına, kötü 
muamele ve işken 
ce görmelerine, 
ticaret konusu yapıl 
malarına karşıyız ve 
hayvanları bunlar
dan korumayı 
amaçlıyoruz.” diyen 
Katırcı, aşılanan ve 
kısırlaştırılan 
hayvanların 
özgürce yaşamala 
rını sağlamayı amaç 
edindiklerini, 
yapılacak faaliyet-. _ 
lerin Gemlik Beledi 
yesi ile işbirliği 
içinde yürütüle 
ceğini sözlerine ek
ledi. Yapacakları 
çalışmalara doğayı 
ve hayvanları seven 
herkesi destek 
olmaya davet 
eden Katırcı, 
tüm katılımcılara 
teşekkür etti.
Dernek başkanı 
Mustafa Katırcı'nın 
ardından konuşan 
Gemlik Belediye

Başkanı Refik 
Yılmaz, derneğin 
Gemlik'e hayırlı 
olmasını dilerken, 
"Hayvanlara sahip 
çıkan bir ecdadın 
torunları olarak, 
hayvanlara karşı 
sorumluluklarımızı 
beraber yerine 
getireceğimiz 
derneğimiz Gem
lik'e hayırlı olsun." 
dedi. "Bir elin nesi 
var iki elin sesi var" 
diyen Yılmaz, 
"Hayvanları koru
mak ve kollamak 
için gösterdiğimiz 
çabamıza destek 
olacak bu 
derneğimizin 
çalışmalarında biz 
de Gemlik 
Belediyesi olarak 
elimizden geleni 
yapacağız." 
şeklinde konuştu. 
Yılmaz, derneğin 
kurulmasında 
vesile olanlara ve 
katılımcılara 
teşekkür etti.
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Başvuruyu kaçırmayın! Son gün 24 Man
Türkiye Ziraat Odala 
rı Birliği (TZOB) 
Genel Başkanı 
Şemsi Bayraktar, 9 
Ocak 2017 tarihinde 
başlayan organik 
tarım desteği başvu 
rulannın 24 Mart 
2017'de tamamla 
nacağını bildirdi. 
Bayraktar, yazılı 
açıklamasında, 2016 
yılı tarımsal destek
leri kapsamında ver
ilecek organik tanm 
desteğinin dekarda, 
birinci kategori 
ürünlerde 100 lira, 
ikinci kategori ürün
lerde 70 lira, üçüncü 
kategori ürünlerde 
30 lira, dördüncü 
kategori ürünlerde 
10 lira olarak

ödeneceğini ifade 
etti.
Organik tarım 
desteği ödemesinin, 
ilgili yönetmeliğe 
göre organik tarım 
yapan, Organik 
Tarım Bilgi Sistemi 
(OTBİS) ve Çiftçi 
Kayıt Sisteminde 
(ÇKS) 2016 üretim 
yılında kayıtlı, 2016 
yılı hasadını 
gerçekleştirmiş, 
ürettiği ürüne ürün 
sertifikası 
düzenlenmiş, 
destekleme 
tebliğinde belirtilen 
usul ve esaslara 
göre başvurusunu 
yapan çiftçilere 
ödeneceğine dikkati 
çeken Bayraktar,

üreticilerin 
başvurularını bağlı 
oldukları Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık 
İl ve İlçe Müdürlük
lerine 24 Mart 2017 
mesai bitimine 
kadar yapmaları 
gerektiğini kaydetti. 
Kategorilerine göre 
organik tarım 
desteği ödenecek 
belli başlı ürünler 
şöyle 1. Kategori

Ürünler: Acur, 
Ahududu, Alıç, 
Altınçilek, Altıntop, 
Armut, Avokado, 
Ayva, Badem, Bakla, 
Balkabağı, Bamya, 
Barbunya Fasulye, 
Barbunya Fasulye 
(kuru), Bergamot, 
Biber, Böğürtlen, 
Brokoli, Ceviz, Çay, 
Çilek, Dereotu, Do
mates, Dut, Elma, 
Enginar, Erik, Fasu

lye (kuru), Fasulye, 
Fındık, Gilaburu, 
Hıyar, Ispanak, İğde, 
İncir, Kabak, 
Kuşüzümü, Karn
abahar, Karpuz, 
Kavun, Kayısı, Kere
viz, Kestane, 
Kızılcık, Kiraz, Kivi, 
Kuşkonmaz, 
Kuzukulağı, Lahana, 
Limon, Mandalina, 
Mantar, Marul, May
danoz, Meyve 
Fidanı, Sebze Fi
delen, Muşmula, 
Muz, Nane, Nar, 
Nektarin, Örtü Altı 
Fidecilik, Palamut, 
Patlıcan, Pazı, 
Pepino, Pırasa, Por
takal, Roka, 
Sarımsak, Semizotu, 
Soğan, Şalgam,

Şeftali, Tere, Trab
zon Hurması, Turp, 
Turunç, Üvez, Üzüm, 
Üzüm Kurutmalık, 
Üzüm Sofralık, 
Vişne, Yenidünya, 
Yerelması, Zerdali.
2. Kategori Ürünler: 
Adaçayı, Anason, 
Antep Fıstığı, 
Biberiye, Civan- 
perçemi, Çemen, 
Çörekotu, Defne, 
Ebegümeci, 
Fesleğen (reyhan), 
Hünnap, Kekik, 
Isırganotu, Kan
taron, Kimyon, 
Kişniş, Kuşburnu, 
Melissa, Mercan 
köşk, Rezene, 
Safran, Şerbetçiotu, 
Tarçın, Zahter, 
Zencefil, Zeytin.

Trallk sigortalarına lawn t i «at1 geliyor!
Başbakan Yardım 
cısı Mehmet Şimşek, 
zorunlu trafik 
sigortası primlerinin 
makul fiyatlara 
düşmemesi ne
deniyle tavan fiyat 
uygulanması karan 
aldıklarını açıkladı. 
Başbakan 
Yardımcısı Mehmet 
Şimşek, Hazine 
Müsteşarlığınca, 
sigorta sektörü 
lehine atılan bütün 
iyi niyetli adımlara 
rağmen, zorunlu 
trafik sigortası prim
lerinin makul fiyat
lara düşmemesi 
nedeniyle tavan 
fiyat uygulanması 

kararı aldıklarını 
açıkladı.
Şimşek, uygulama 
ile otomobillerde 
zorunlu trafik sig
orta primlerinde or
talama yüzde 30'luk 
indirim sağlana 
cağını, trafiğe yeni 
çıkacak otomo
billerde ise mevcut 
primlere göre orta
lama indirimin 
yüzde 4O’ı 
bulacağını bildirdi. 
Zorunlu trafik 
sigortası primlerine 
ilişkin, değerlendir 
mede bulunan 
Şimşek, serbest 
piyasa koşullarında 
belirlenen primlerin

hem vatandaşlar 
hem de sigorta sek
törü için makul tu
tarlarda olmasının 
önemine işaret etti. 
Poliçe tanzimi esna 
sında teminat kapsa 
mına girmeyen bazı 
risklerin yargı 
kararları ile kap
sama dahil edilme

siyle son yıllarda 
trafik kaza larına 
ilişkin sektör 
tarafından ödenen 
maddi ve bedeni 
tazminat tutarlarının 
arttığını hatırlatan 
Şimşek, bunun da 
primlerdeki 
yükselişi kaçınılmaz 
hale getirdiğini

ifade etti. Hâzinenin 
de sektörü rahatlat
mak ve yapısal 
sorunları çözmek 
amacıyla önemli ka
nuni düzenlemeler 
yaptığını anımsatan 
Şimşek, yasal düzen 
lemelerin ardından 
primlerin bir miktar 
düştüğü nü ancak 
yeterli iyileşmenin 
sağlanamadığını 
kaydetti.
Şimşek, vatandaşla 
rın daha düşük 
primlerden yararlan 
ması amacıyla si 
gorta şirketlerine ait 
fiyatların tek bir sis
temde görüldüğü bir 
model geliştirdik 

lerini belirterek, 
buna rağmen 
vatandaşlardan çok 
sayıda şikayet al
maya devam ettik
lerini söyledi.
Hâzinenin zorunlu 
trafik primlerini çok 
yakından takip ettik
lerini ifade eden 
Şimşek, sektör 
lehine attıkları bütün 
iyi niyetli adımlara 
ve yaptıkları 
çağrılara rağmen, 
serbest piyasa 
şartlarında, zorunlu 
trafik sigortası 
primlerinin makul 
fiyatlara düşme 
diğini gördüklerini 
kaydetti.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

ULAŞIM

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

HASTANELER

TAKSİLER

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

Körfez Takei 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 313 32 40
Gemlik Taksi 813 23 24
Manastır Taksi 317 33 04

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
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
nam cgııım Mua. oij i o ho

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 Işt. 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 Tas. 513 23 94

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

OTOBÜS

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

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Mllangaz 
Habaşgaz 
Yeni Llkltgaz 
BP Gaz 
Bütünler Llkltgaz 
Akçagaz 
Totalgaz
Akcan Petrol 
MAR-PBT 
Tuncay Otognz 
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
814 17 00

Gemlik Körfez
GEMLİK'!N İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5731 

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)

GEIIİISHHİ
VENÜS SİNEMASI 

Recep ivedik 5: 
11:30-14:00-16:20- 

18:40-21:00...
Tatlım tatlım: 

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

Logan 
fzbTutKçâ):JÎJÎMV- 

15:30-18:00- 
20:45...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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Okula Kabul ve 
Bursluluk Sınavı

18-19 MART 2017
Kayıtlar

okulumuzda vebilokullari.com.tr 
adresinde

BİL OKULLARI 
ORHANGAZİ KAMPUSU 
Kufatu, blh,ytçtvHAİuı,, ytiuMft...'

Arapzade Mahallesi Olukdere Mevkii No:75 16800 Orhangazi / BURSA 
0 224 435 03 24 - 0 553 846 23 24 www.bilokullari.com.tr

vebilokullari.com.tr
http://www.bilokullari.com.tr
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İşten atılan Gemport işçileri, işverene ve genel merkezlerine tepkili

GEMLİK GÜBRE’OE

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

CHP VE MHP İŞÇİNİN YANINDA 
AKP NEREDE?

Yıldırım Holding’e ait Gemlik Gübre 
Fabrikası ile GEMPORT A.Ş. de işçi 
sorunları bitmiyor.

Gemlik Gübre de Petrol İş Sendifâsı'na 
üye işçiler 6 aydır grevde...

GEMPORrta ise işçilerin örgütlü olduğu 
Liman İş Sendikası Gemlik Şubesi’nin yeni 
yönetimi kurulu üyeleri önce Genel Merkez 
ce görevlerinden uzaklaştırıldı, ardından 
işverence iş akitleri fesh edilerek işçiler 
işten atıldılar. Devamı sayfa 4’de

GEMPORT’ta iş akitleri fesh edilen 4 Liman 
İş Sendikası Gemlik yönetimi kurulu üyesi 
yönetici dün yaptıkları basın toplantısında 
işvereni suçlayarak, “Hak hukuk ve yasa 
tanımaz tavırların hesabını yargı önünde 
vereceksiniz” denildi. Gemport’tan atılan 
sendikacılara ise destek CHP’li ve MHP’li 
terden geldi. Haberi sayfa 2’de

UYGULANAN 2008 POP 
İPTALİ İSTENDİ

Gemlik Adliyesi’ne 
giden CHP flçe 
Başkanı Mehmet 
Uğur Sertaslan, 
MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu, 
hukukçu Belediye 
meclis üyeleri ve 
bazı Meclis üye 
leri, Bursa İdari 
Mahkemesine

gönderilmek üzere, 
Gemlik Asliye 
Hukuk Hakimliğine 
2008 yılında encü
men kararıyla Gem
lik Gübre Fabrikası 
alanında uygulanan 
%2.9 DOP oranının 
iptalini isteyen 
dilekçeyi verdiler. 
Haberi sayfa 4’de

-
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İşten atılan Gemport İşçileri, işverene ve genel merkezlerine tepkili

CHPyeMHPGeınport'tanaiılaııisci^sahiııcıliiı
İlçemizde bulunan 
Türkiye’nin ilk özel 
limanı olan 
GEMPOR’ ta iş akit
leri fesh edilen 4 
Liman İş Sendikası 
Gemlik yönetimi 
kurulu üyesi yö
netici dün yaptık 
lan basın 
toplantısında 
işvereni suçla
yarak, “Hak hukuk 
ve yasa tanımaz 
tavırların hesabını 
yargı önünde vere
ceksiniz” denildi. 
Gemport’tan atılan 
sendikacılara ise 
destek CHP’li ve 
MHP’lilerden geldi. 
Dün, saat 14.30 da 
Atatürk Kordonu’n 
da bir kıraathanede 
yapılan basın 
açıklamasına, 
CHP Bursa Mil
letvekili Nurhayat 
Altaca Kayışoğlu, 
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet IJ^ur.
Sertaslan? MHP İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, Gemport’lu 
işçiler ve atılan işçi 
ler ile çok sayıda 
CHP’li katıldı.
Atılan işçiler adına 
okunan basın 
açıklamasında, 
Yıldırım Holding’de 
işçi kıyımının 
devam ettiği, bun
lara şaşırmadıkları 
sermayenin her 
zaman kendi çıkar 
larını öne aldığı 
belirterek, “Biz 
emekçiler de hak 
ve çıkarlarımızı 
korumak ve 
yaşamsal ihtiyaçla 
rımızı genişletmek 

l için mücadele 
ederiz.” diyerek, 
Liman İş sendika 
sına aday oldukla 
rını ancak işveren 
ve Genel Merkez
den çok baskılar 
gördüklerini 
söyledi.
İşverenin kongreye 
gelerek tarafını 
belli ettiği de iddia 
edildiği basın 
açıklamasında 
“Her şeye rahmen 
işçi arkadaşlarımı 
zın seçimleri biz
den yana oldu.
Gerçek sıkıntıları 
mız bundan sonra 
başladı. Seçilmiş 
bir yönetim olarak 
kanuni bütün

hükümlülüklerimizi çalıştığı iddia 
yerme getirip çanş
malarımıza başla 
dik. Ne var ki yasa 
ve kanun tanımaz 
işveren, sendika 
genel merkezini de 
arkasına alarak biz- 
leri tasfiye etmek 
için olanca gücünü 
kullanıp çeşitli 
mobing dahil her 
türlü yöntemi 
uygulamadı. Tüm 
iyi niyetli ve çalış 
ma barışı adına 
yaptığımız bütün 
girişimler yok sa
yarak görüşmeyi 
bile kabul etmedi.” 
denildi. Sendika 
adına yapılan 
açıklamada, ilk 
olarak eksik hakla 
rın alınması için 
konuyu yargıya 
taşıyan işçilerin 
davalarının geri 
çekmesi yönünde 
tehditler alındığı, 
baskı uygulandığı 
belirtilerek, 
bunların ardından 
davaları çekmeyen 
4 kişinin iş akit
lerinin feshedildiği 
belirtildi.
Ardından 7 işçinin 
daha çıkarılmasının 
izlendiği belirtilen 
açıklamada, işvere 
nin Genel merkezi 
araya sokarak, 
sendikacıların yöne 
timden istifa etme 
sini sağlamaya 

edilerek, “Genel 
Merkez bir gece 
yarısı mesajı ile 
baş temsilciyi 
görevden aldı. 
Ertesi gün şube 
başkanı ve diğer 
yöneticileri görev
lerinden alındı, 
işveren iş akitle 
rimizi feshetti” 
denildi.
Açıklamada, “Biz- 
leri işyerinden 
uzaklaştırarak 
işçiler üzerindeki 
emellerine ulaşa 
mayacaklar. Bu, 
hak hukuk ve yasa 
tanımaz tavrınızın 
hesabını yargı 
önünde ve Gemlik 
halkının vicdanında 
vereceksiniz.” 
denildi.

ALTACA, 
“YAPILAN 
KABUL 
EDİLEMEZ”

CHP Bursa milletve 
kili Nurhayat Altaca 
Kayışoğlu, ise 
yaptığı konuşmada, 
Gemport’ta hakla 
rını arayan işçilere 
yapılanın hukuka, 
demokrasiye, insan 
haklarına ve seç 
me, seçilme hakla 
rının kullananların 
işlerinden olması 
nın kabul edilemez 
olduğunu be

lirterek, “Bu haksız 
ıınTarıfî takipçisi 
olacağız. ” dedi. 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Uğur Sertaslan ise 
konuşmasında, 
Gemport’ta 
yaşananların ilk 
değil son da 
olmayacağını be
lirterek, “Sadece 
Yıldırım Holding’te 
değil Türkiye’nin 
pek çok yerinde 
aynı haksız uygula
malara muhatap 
olan, maruz kalan 
işçi arkadaşlarımız 
var. Aynı ortak 
kaderi paylaşıyor 
lar. Ama en büyük 
görev de bu gün 
işten çıkartılmamış 
olan işçilere bu 
arkadaşlarına son
rada onların 
hemşehri hukukuy 
la bağlı olduğu biz 
lere bir görev 
düşüyor. Bu işin 
sonu gelmez işçiyi 
maruz bırakan zih
niyet, yarın Gemlik 
de sıkıntıya düşüre 
cek iş ve işlemleri 
tesisi etmeye 
devam edecektir. 
Bunu denediler” 
dedi.
Sertaslan, Yıldırım 
Holdingin özelleştir 
me ile geldiklerini 
termik santral yap
mak istediklerini, 
Gemliklilerin duyar 

hhk göstermesi 
SûniiCu âiTidCıîîd 
ulaşamadığı, daha 
sonra yanıcı 
patlayıcı yakıcı 
bütün ürünleri de
polama istediklerini 
ayrıca bunu kapa
siteyi artırarak yap
mak istediklerini 
belirterek, “Gemlik 
gün bir araya 
gelmeseydi, bunu 
da yapmış olacaktı. 
Hala bu risk devam 
ediyor. Karşımda 
güvenliğimizi tehdit 
edip, etmediği 
endişesi olan 
işletme, bugün her 
şeyi bir tarafa bırak 
tı, en son Belediye 
nin yüzde 13.49’ 
lük hissesini de 
satıp aldıktan 
sonra bugünde 
böyle bir uygula 
mayı yaptı. O satış 
kararı Belediye 
Meclisi’nin günde
minden geçme- 
seydi Belediyeye 
ait hisseler satılma 
saydı, bekli de 
Gemlikli yurttaşla 
rın hakkı olan 
belediye hisseleri 
bu arkadaşlara bu 
muamelenin 
yapılmasına da 
engel olacaktı. 
Bu işi ya hep be
raber ya kurtara 
cağız, ya sonunda 
hep birlikte yok 
olacağız.” dedi.

Sertaslan, 
konuşması işçilerin 
sloganları ile 
tamamladı.

DURDU, 
SONUNA 
KADAR 
YANLARINDAYIZ 
Daha sonra 
konuşan MHP İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu ise yaptığı 
konuşmasında, 
Yıldırım Holdingin 
Gemlik’e karşı, 
Gemlik halkını yok 
sayan bir politika 
takip ettiğini, Gem- 
lik’in nimetlerinden 
hak etmediği bir 
şekilde azami bir 
şekilde istifada 
ettiğini, vatandaşa 
külfet bıraktığını 
bunun kabul edilir 
bir durum olmadı 
ğını söyledi.
CHP ilçe Başkanlığı 
ile birlikte mü
cadele ettiklerini 
belirten Durdu, 
aldıkları sonuçlar 
bulunduğuna dik 
kat çekerek, “Gem- 
lik’in yaşanabilir 
bir ilçe olmasını is
tiyoruz. Şayet bu 
böyle giderse bu 
sermayenin emek 
tanımaz, halk 
tanımaz saygısız 
bir tavrı devam 
ederse, endişem o 
ki, Gemlik çok 
güzel bir Körfez 
şehri yaşanılmaz 
biri hal alacak, 
bugün burada 
gezdiğimiz sahiller 
muhtemelen 
konteyner depo
lama sahası olacak. 
Bu konuda en 
büyük sorumluluk 
şüphesiz merkezi 
yönetimlere ve 
yerel yönetimlere 
düşmekte. Maale
sef gerek merkezi 
yönetim, gerekse 
yerel yönetim bu 
konunda gerekli 
hassasiyeti ve 
duyarlılığı ve 
iradeyi gösterme 
diğine hepimiz 
şahidiz. Bu 
anlamda biz Gem
likli hemşerile 
rimizin ve işçi 
arkadaşlarımızın 
sonuna kadar 
yanında olduğu 
muzu ifade etmek 
istiyorum. ” dedi.
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llniversiieli gençleri zehirleyeceklerdi
İstanbul'dan ge-
tirdikleri uyuşturu 
cuyu üniversite 
öğrencilerinin yoğun 
olduğu mekanlarda 
satacakları belir
lenen 5 kişilik 
şebeke çökertildi.
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa il Em
niyet Müdürlüğü 
Uyuşturucu ile 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri,

istanbul'dan
uyuşturucu getiren 5 
kişilik şebekenin 
bunu Bursa'da genç* 
lerin yoğun olduğu 
mekanlarda sata 
caklarını belirledi. 
Bir aylık teknik tak
ibin ardından biri 
kadın 5 kişi gözaltına 
alındı. Şahısların 
kullandığı araçta ve 
kaldıkları yerlerde 
yapılan aramalarda

376 gram metamfeta- 
min, 6 gram esrar, 8 
gram sentetik 
kannabinoid, 8 adet 
uyuşturucu hap, 1.6 
gram eroin, 70 adet 
uyuşturucu tablet, 2 
adet hassas terazi,1 
adet pompalı tüfek, 3 
adet tabanca ile 23 
adet dolu fişek ele 
geçirildi. Gözaltına 
alınan 5 kişi adliyeye 
sevk edildi.

Nhfitifcmiliitnralıln nı
Bursa'nın 
Harmancık ilçesi 
ile Balıkesir'in 
Dursunbey ilçesi 
arasında meydana 
gelen trafik 
kazasında 2 kişi 
feci şekilde can 
verirken, biri ağır 
24 kişi yaralandı. 
Alınan bilgiye 
göre, kaza sabah 
07.30 sıralarında 
meydana geldi. 55 
YD 054 plakalı ker
este yüklü TIR ile 
maden işçilerini 
taşıyan 16 KC 130 
plakalı midibüs 
Pirebeyler Mev 
kisi'nde çarpıştı. 
Kazada Sadullah 
Duman ve Musa 
Çetin hayatını_____

Tanısını ablasını öldürdü
Bursa'da bir kişi, 
tartıştığı ablasını 
kendisine hakaret 
ettiği iddiasıyla 
öldürdü.
Olay, merkez Os- 
mangazi ilçesi 
Yunuseli Maha- 
lessi'nde meydana 
geldi. Edinilen bil
giye göre, seyyar 
hurdacılık yapan 
Kadir P. (30) ile 
ablası Sevim 
Çedik (32) evde 
yemek yerken 
tartışmaya 
başladı. 3-4 gün 
önce yaptıkları 
tartışmanın 
yeniden alevlen
mesi üzerine 
Kadir P., silahla 
ablasına ateş etti.

kaybederken, 24 
kişi yaralandı.
Yaralılar olay ye 
rine gelen ambu
lanslarla Bursa ve 
Balıkesir'deki has

8 yerine kurşun 
isabet eden ve 
Çekirge Devlet 
Hastanesine 
kaldırılan Çedik, 
hayatını kaybetti. 

tanelere sevk 
edildi. Bursa'nın 
Harmancık ve 
Balıkesir'in Dur
sunbey ilçesinden 
kurtarma ve sağlık

Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü 
Cinayet Büro 
Amirliği ekipleri, 
yaptıkları 
çalışmalarda 

ekipleri bölgeye 
sevk edildi. 
Jandarmanın 
kazayla ilgili 
başlattığı soruş 
turma sürüyor 

neticesinde 
cinayeti Çedik'in 
kardeşi Kadir 
P.'nin işlediğini 
tespit etti. 
Şüpheli, üzerin 
deki ruhsatsız 
silahla birlikte 
erkek kardeşinin 
evinde gözaltına 
alındı. Şüpheli 
ifadesinde, 
"3-4 gün önce 
tartıştığım ablam 
bana hakaret etti. 
O yüzden ateş 
ettim" dedi. 
Şüphelinin üzerin 
den çıkan silahın 
2013 yılında 
Samsun'un 
Bafra ilçesinden 
çalındığı belir
lendi.

Mezarıma 
dehşeti 5 aylık 
cenin bulundu

Bursa'nın Kestel 
llçesi'nde mezar 
lıkta bulunan ve 5 
aylık olduğu sanı 
lan cenin ile ilgili 
savcılık soruştur 
ma başlattı.
Kestel'de dün 

ı babasının kabrini 
ziyarete giden 
bir kişi mezar 
lığın hemen 
yanında toprağa 
gömülü olan 
bezi çıkartınca 
içersinde erkek 
cenini olduğunu 
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gördü. Haber 
verilmesi sonucu 
mezarlığa gelen 
gelen polis 
ekipleri cenini 
savcının talimatı 
ile Bursa Adli 
Tıp Kurumu 
Morgu'na 
kaldırırken 
mezarlık görev 
lileri ile görüşen, 
polis Suriyeli bir 
aileden şüphele 
niyor.
Soruşturma 
sürdürülüyor.
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filine Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

CHP VE MHP İĞCİNİN YANINDA 
AKP NEREDE?

Gemlik Gübre de 6 ay süren direnişe 
devam kararı alınırken, Petrol - İş Sendika 
sının grevdeki işçilere ayda 500 lira ücret 
ödemesi işçiyi açlığa mahkum etmektir.

Bu durumdaki bir işçi nasıl kira öder, 
nasıl borçlarını kapatır, nasıl elektrik, su, 
doğalgaz parasını öder, evine aş götürür?

Petrol - İş Sendikası bu tutumu grev 
kırıcılıktır.

Madem işçiye ödeyecek paranız yok, 
neden böyle uzun bir greve çıktınız?

Bu tutumunuz işçinin size olan güvenini 
etkiler, sendika değiştirmeye yol açar, 
işverenin de işine gelir.

Sonuç olarak siz ne kadar grevi uzatsanız 
da kaybeden sonunda işçi olur.

Gübre üretimi yasaklanan fabrikada grev 
yapmak işçiye bir şey kazandırmaz. Bu 
grevin uzun sürmesini istiyorsanız, grevdeki 
işçinin ekonomik sıkıntı çekmemesi gerekir.

Oysa tersi oluyor.
GEMPORT’ta sorun sendika şube seçim

lerinde Genel Merkezin istemediği kişilerin 
seçilmesiyle başladı.

Yaklaşık 500 işçinin çalıştığı GEMPORT’ 
ta, bazı işler taşeron firmalara yaptırılıyor.

Taşerondaki işçiler sendikalarda örgütlü 
değil.

Buradaki Günaydın Lojistik ve Eki Lojis
tikte yaklaşık 200 işçi çalıyor.

Liman İş Sendikası Gemlik Şube Yöne
timi, GEMPORTun Yıldırım Holdinge 
satılmadan önce büyük ortak İş Bankası 
döneminden kalma eksik ödemelerin yeni 
işveren tarafından kendilerine ödeme sözü 
verilmesine karşın ödenmemesi üzerine 
işverene karşı dava açtılar, bir basın 
açıklamasıyla bunu kamuoyuna duyurdular.

İşveren ise dava açanların davalarını geri 
almamaları halinde işten atılacağını söyledi. 
Korkan işçiler davaları geri aldılar, almayan
lar ise işten atıldı.

Basın açıklamasına GEMPORT yönetim 
kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım cevap verdi.

Ardından Liman iş Genel Başkanı, 
Mehmet Yıldınm’ı doğrulayan, Gemlik Şube 
yönetiminin yalanlayan bir açıklama yaptı.

Liman İş, Hak iş Konfederasyonuna bağlı 
bir sendika.

Bizim eskilerin sarı sendika dedikleri bir 
sendika.

İşçisinin arkasında durmadığı gibi, seçim 
le göreve gelen bir yönetim görevinden 
aldılar..

Bunun ardından işten atılmalar geldi. 
Genel Merkez bu duruma kına yakmalı.
Dün, GEMPORT’ta işten çıkarmalarla ilgili 

düzenlenen basın açıklamasına CHP ve 
MHP’ liter katıldı CHP İlçe Başkanı Mehmet 
Sertaslan ve MHP ilçe Başkanı Osman Durdu 
işçilerin arkasında olduklarını söyleyerek, 
Yıldırım Holdingi suçladılar.

Yıldırım Holding 15 yılda global bir şirket 
haline geldi.

Geçen hafta GEMPORT Bursa vergi İkin
cisi, Gemlik 3.sü oldu.

Her iki firmada da iş barışı sağlanamıyor.
Sorunlar bitmiyor. Ama rekortmen oluyor

lar.
Yıldırım Holding Gemlik’e geldiğinden 

beri, Gemlikle de barışık olamadı.
Bu çözülmeli, çalışanların günümüz 

koşullarına göre ücretleri iyileştirilmeli.
Kavga ile bir yere varılmaz, olsa, olsa 

sorunlar biraz gecikir ama yine sorun çıkar.
Dünkü basın açıklamasında, CHP ve MHP 

başkanlar) işçiye destek verilirken, AKP’liler 
neredeydi? Diğer sendikalar ve sivil toplum 
kuruluşları neden yoktular.

Bu da sorgulanmalı.

G EMLİK C Ü BR E DE UYGULANAN
2008 BOP İPİMİ İSTENDİ

Cumhuriyet Halk 
Partisi ve Milliyetçi 
Hareket Partisi 
ilçe Başkanları ile 
Belediye Meclis 
üyeleri ve AKP’li 
meclis üyesi Ömer 
Uslu, 2008 yılında 
Gemlik Belediye 
Meclisi kararıyla 
1/1000 ölçekli imar 
Uygulama İmar 
P/anfan yapılırken, 
depolama alanı ve 
kısmen de konut 
parselleri oluştu 
rulan bölgede, İmar 
Kanunu'nun 18. 
maddesi uyarınca, 
Uygulama yapılırken 
esas alınan DOP 
(Düzenleme Ortaklık 
Payı) Miktarının % 35 
olduğu, bu oranın 
yüksekliğinden 
şikayet ederek, 
Gemlik Uygulama 
İmar planında ve 
Hisar Mahallesi'nde 
bazı kuruluşlara özel 
plan yapıldığından 
ve % 2 civarında 
DOP alındığından, 
bu uygulamanın 
hakkaniyete aykırı 
olduğu ve imar 
yasasının 18. mad
desine aykırı 
olduğu belirtilerek, 
encümen kararı ile 
gerçekleştirilen imar

Hara sıcaklım armor
Meteoroloji’den 
alman verilere göre, 
bugünden itibaren 
yağışlı ve soğuk 
hava kenti terk 
edecek. 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğünden 
alınan tahminlere

uygulamasının yasa 
yönetmelik ve eşitlik 
ilkesine aykırı 
olduğu gerekçesiyle 
iptali istendi.
Dün saat 13.30 da 
Gemlik Adliyesi’ne 
giden CHP İlçe 
Başkanı Mehmet 
Uğur Sertaslan, MHP 
İlçe Başkanı Osman 
Durdu, hukukçu 
Belediye meclis 
üyeleri ve bazı 
Meclis üyeleri, Bursa 
idari Mahkemesine 
gönderilmek üzere, 
Gemlik Asliye Hukuk 
Hakimliğine 2008 
yılında encümen 
kararıyla Gemlik 
Gübre Fabrikası 
alanında uygulanan 
%2.9 DOP oranının 
iptalini isteyen 

göre, Bursa'da 
bugün de yağışlı 
hava etkisini 
gösterecek.
sıcaklıklar ise 16 
derece civarında 
olacak.

SICAKLIKLAR 

dilekçeyi verdiler. 
Dava dilekçesinde 
CHP ve MHP li 
meclisi üyeleri 
Adil Tepe, Cemal 
Kurt, Emir Birgün, 
Fatih Buluk, Galip 
Gür, Gökhan Küçük, 
Kenan Çakır, Mah
mut Solaksubaşı, 
Mert Dimili, Mustafa 
Kaynatma, Osman 
Doğan, Songül Şanlı, 
Ömer Uslu, Özgür 
Aksoy ile CHP ilçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan, MHP 
ilçe Başkanı Osman 
Durdu’nun davacı 
olduğu iptal dilekçe 
sinde davalı olarak 
Gemlik Belediye 
Başkanlığı yer aldı, 
iptali istenen 2008 
yılı Gemlik Beledi

ARTIYOR 
Bursa'da tüm 
yurtta olduğu gibi 
geçitğimiz hnaftayı 
sağanak yağış ve 
soğuk havanın 
etkisi altında geçirdi. 
Ancak yarından 
itibaren sıcaklıklar 

yesi Encümen 
kararında Planlı 
Alanlar Tip İmar 
Yönetmeliği, İmar 
Kanunu ve Uygu
lama Yönetmeliği'ne 
aykırı şekilde, 
belli bir firmaya 
ait parselleri, 
Belediyenin 2 adet 
parseli ile birlikte 
uygulamaya sokarak 
şuulandırıldığı, 
İmar Uygulaması 
sonucu, İmar 
yoluna cephesi 
bulunmayan bir 
parsel yaratıldığı, 
uygulamaya giren 
8 adet parseli, 
mevcut 1/1000 

Ölçekli Uygulama 
imar Planı bütünün
den kopartmak 
suretiyle, aynı 
Uygulama İmar 
Planında parseli 
bulunan vatandaş 
ların hepsinden 
istisnasız alınan 
% 35 DOP yerine, 
uygulamaya 
giren bu 8 adet 
parselden % 2.9 
oranında DOP 
alınması sonucunu 
yaratan, KAMU 
YARARINA AYKIRI 
imar Uygulamasının 
iptalini istendi.

yeniden yükselmeye 
başlıyor. Bursa'da 
yarın hava 
sıcaklıkları 20 
dereceye kadar 
çıkacak, ve yağışlı 
hava kenti terk 
edecek.



21 Mart 2017 Salı Gemlik KMrfez Sayfa 5

Işıklı Yolun Hüzünlü Yolcusu 
Mehmet Akif sahnelendi

EKSVATOR 
ARAÇ FİLOSUNA 
GÜÇ KATACAK

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi İstiklal 
Marşımızı kaleme 
alan milli sairimiz 
Mehmet Akif Er- 
soy'u İstiklal 
Marşının 96. Kabul 
Yıldönümünde 
Şehir Tiyatrosu 
Sanatçılarınca 
sunulacak bir 
anlatı İle anmaya 
devam ediyor. 
Mithat Cemal 
Kuntay’ın “Meh 
med Akif; Hayatı- 
Seciyesi- Sanatı” 
ve Hicran Göze 
“Mehmed Akif; 
Hüzünlü Bir Yolcu
luk” adlı kitapla 
rından yola çıkıla 
rak hazırlanan 
“Işıklı Yolun 
Hüzünlü Yolcusu; 
Mehmed Akif’ adlı 
anlatı 12-17 Mart 
tarihleri arasında 5 
ayrı mekânda 
sunuldu. Gemlik 
Belediyesinin 
2017 yılı Kültür 
Etkinlikleri Kapsa 
mında, Birlik Vakfı 
Gemlik Temsilciliği 
ve Uludağ Üniver
sitesi Adalet 
Topluluğu ile bir
likte organize ettiği 
etkinlikte, “Işıklı 
Yolun Hüzünlü Yol
cusu Mehmed 
Akif’ U.Ü. Gemlik 
Yerleşkesi Asım

Kocabıyık Kültür 
Merkezinde 
sahnelendi.
“ölümünün üzerin 
den geçen 80 yıla 
rağmen güçlü dili 
ve imanlı mısraları 
ile hala herkesin 
gönlünde taht 
kuran Mehmet 
Akif’ in hayatını ve 
ahlâkını oluşturan 
en önemli unsur, 
“kendi kendisi” 
olmaktır. Bu O’nun 
bütün hayatını 
yönJenrHren bjr 
ilkedir. İmanında, 
sanatında, 
yaşantısında, 
kendi adına ve 
toplum adına 
konuşurken hep 
aynı insandır ve 
neyse odur. 
Mehmet Akif, 
içinde yaşadığı 
toplumun 
unutulmuş, kendi 
kaderine

terkedilmiş kimse
siz ve sahipsiz 
insanların, dünya 
egemenlerinin yok 
etmeye çalıştığı bir 
milletin tanığıdır 
ama aynı zamanda 
vicdanıdır. Mithat 
Cemal’in ifadesi ile 
Mehmet Akif: “Yüz 
kahramana yete
cek ahlak ve se
ciyesiyle sıradan 
bir insan gibi” 
yaşamaktadır. Bu 
sıradan insanın ce
nazesi de sıradan 
başlayacak ama 
sonrasında 
planlanmamış 
yoğun bir katılımla 
unutulmaz bir 
törene dönüşecek 
ve Türk halkı milli 
şairini yüreğine 
defnedecektir. İşte 
bu Cenaze Töreni 
ile başlayan anlatı; 
en yakın dostları 
arasında yer alan

Mithat Cemal 
Kuntay’ın dilinden 
Milli şairin 
yaşamında öne 
çıkan anlarla 
devam edecektir” 
diye başlayan 
anlatılı ve yarı 
müzikal oyun 
yoğun ilgi gördü. 
Mehmed Akif in 
şiirleriyle renkle
nen gecenin so
nunda, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu 
oyuncularına Gem
lik Belediyesi 
Sosyal ve Kültür 
İşleri Müdürü 
Hüseyin Turhan, 
Adalet Topluluğu 
Başkanı Hekim 
Karahan ve Birlik 
Vakfı Gemlik Tem
silcisi Mehmet 
Nairn Boz 
tarafından çiçek 
takdim edildi.

Gemlik 
Belediyesi’nin Fen 
İşleri Müdürlüğü 
bünyesinde 
kullanılmak üzere 
aldığı Hidromek 
Marka LC 220 
model 22 tonluk 
paletli eksvator, 
araç filosuna güç 
katacak. Zorlu 
arazi koşullarında 
yüksek perfor
mans veren ve 
Türkiye’de üretilen 
yerli makine, Gem
lik Belediyesi’nin 
2. Paletli eksvator 
aracı oldu.
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Vedat Büyükgöl- 
cigezli, aracın 
yeni imar yolları 
nın açılmasında, 
eğimi yüksek 
arazilerde, hafriyat 
işlerinde ve yük
sek katlı binaların 
yıkım işlerinde 
kullanılacağını 
açıkladı. Fen İşleri

Müdürlüğünde 
organize edilen 
törende konuşan 
Vedat Büyükgöl- 
cigezli, Fen İşleri 
Müdürlüğü araç 
parkı ve filosunu 
daha da 
güçlendirmeye 
devam ettiklerini 
vurgulayarak, 
“Sene başında bir 
adet Ford Cargo 
3542 D model 4 
çeker ha friyat 
kamyonu alındı. 
Yeni bir Ford 
Kargo hafriyat 
kamyonu da bu 
ay sonunda 
filomuza 
katılacak. Gemlik’e 
daha iyi hizmet 
verebilmek için 
araç filomuzu da 
her geçen gün 
güçlendirmeye 
devam edeceğiz. 
Filomuzun ikinci 
paletli eksvator’u 
hayırlı uğurlu 
olsun” dedi.

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası, 
Bölge Odalarını 
Gemlik’te ağırladı. 
Odalar arası iş 
birliğinin geliştiril 
mesi, iyi uygula 
maların paylaşılması 
ve model uygulama 
geliştirmeye yönelik 
olarak Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın başlattığı, 
“Bölge Odaları İş 
Geliştirme Ağı” 
Gemlik’te yapıldı 
Toplantıya, Yalova 
Ticaret ve Sanayi 
Odası, İnegöl Ticaret 
ve Sanayi Odası, 
Orhangazi Ticaret ve

Sanayi Odası, Çorlu 
Ticaret ve Sanayi 
Odası, Bilecik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası katıldı. 
Toplantının açılış 
konuşmasını, GTSO 
Kalite ve Akredita- 
syon Sorumlusu 
Pınar Akın yaptı. GT- 
SO'nun tanıtım öze
tini içeren sunum, 
katılımcılara izletildi. 
Gemlik ekonomisi 

ve dış ticaret verileri 
Oda İletişim ve Bilgi 
işlem Uzmanı Ayhan 
Yıldız tarafından 
katılımcılarla 
anlatıldı.
Ardından bu güne

kadar yapılan 
toplantıların özetini 
içeren sunum, Yalo 
va Ticaret ve Sanayi 
Odası Kalite ve 
Akreditasyon So
rumlusu ve aynı za
manda Ticaret Sicili

Müdürü İbrahim 
Akkanat tarafından 
yapıldı.
Toplantı süresince 
TOBB Akreditasyon 
Sistemi elementleri 
tek, tek incelendi ve 
odaların bu ele

mentler kapsamında 
icra ettikleri 
faaliyetler hakkında 
bilgi paylaşımı 
gerçekleşti.
iyi uygulama ör 
nekleri ve uygulama 
yöntemleri karşılıklı

paylaşıldı. 
Toplantı çıktıları 
raporlandı ve 
görev dağılımları 
yapıldı. Karşılıklı 
soru ve cevapların 
ardından toplantı 
sona erdi.
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Gemlik Basitet t»! Kanserile nail» «eim
Kayseri Atatürk Spor 
Salonunda Gemlik 
Basketbol ile Uğur 
spor arasında geçen 
mücadeleyi Gemlik 
ekibi 71:76 kazandı. 
Gemlik basketbol 
müsabakanın ilk 
periyotunda Mehmet 
ile bulduğu sayı ile 
önde başladı. Uğur 
Spor Fikri, Ersunal 
ve Hidayet ile 
bulduğu sayılar 6:2 
öne geçmesine 
rağmen Gemlik ekibi 
Melihin etkili oyunu 
ile periyotu 11:18 
önde tamamladı.
2. çeyrek Uğur 
spor Ersunal ve 
Onurhan.ın etkili 
oyununa karşılık 

veren Mert Yavi ve 
Mehmet Şen in son 
saniyelerde bulduğu 
3 lük ile Gemlik ekibi 
periyotu 20:20 
bitmesini sağlayarak 
ilk yarıyı 7 sayı ile 
önde tamamladı.
3 .Çeyreğe 31:38 
yenik giren Uğur 
Spor Hidayet ve 
Onurhan ,ın 
bulduğu sayılara 
Gemlik ekibi Gökhan 
Şenol ile cevap ver 
sete periyotu 
3 sayı fark ile 23:20 
yenik tamamladı. 
Uğur spor Fikrinin 
bulduğu sayılar ile 
maçın son 
çeyreğinde eşitliği 
yakalamasına

rağmen Özer 
Başsezgin ile 
bulduğu 3 lük ile 
aradaki farkı 3 
çıkarmasına 
rağmen son 
saniye 70:70

beraberlik ile girildi. 
Gökhan Şenol ve 
Melih Kabakçı ile 
kazandığı atışları 
sayı çevrince maçı 
71:76 kazanmasını 
bildi.

Gemlik Basketbol 
Melih kabakçı 17, 
Gökhan Şenol,Ersin 
Taşkın ve Mehmet 
Şen 11’er sayı 
buldu. Kayseri Uğur 
sporda Ersunal Çaka

ve Hidayet 
Çağıran 15’er 
sayı ile oynadı.
1.Periyot 11:18
2.Periyot 20:20
3.Periyot 23:20
4.Periyot 17:18

ielt diıte Irianeı ici enöın semlnerieri sürihtır
Gemlik Belediye- 
si’nin Hizmet İçi 
Eğitim Seminerleri 
hız kesmiyor. Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Konferans Salo
nunda organize 
edilen seminerde 
Verimlilik Uzmanı 
Cemal Bozkurt, 
“İşim ve Ben” 
konusunda önemli 
açıklamalarda bu
lundu. Gemlik 
Belediyesi’nin Mar
mara Belediyeler 
Birliği ve Yerel Yöne
tim Akademisi 
işbirliğiyle yaptığı 
seminerde konuşan 
Cemal Bozkurt, “Asıl 

olan insandır, insan 
dünya gibidir. İçinde 
sayısız fırtınalar 
kopar, ancak çoğunu 
yalnızca kendisi 
bilir” dedi. Verimlilik 
Uzmanı Cemal 
Bozkurt, Düşünmek 
ve sorgulamak 
konularında da 
önemli bilgiler verdi. 
Cemal Bozkurt, “Ku
rumun çalışanlardan 
beklediği vazifeyi, 
taşınan sorumluluğu 
ve sahip olunan 
olanakları farklı 
boyutta düşünmek, 
ortaya konulan 
davranışların etki
lerini sorgulamak,

sosyal yaşamda, iş 
yaşamında, özel 
yaşamda dikkat 
edilmesi gereken 
önemli hususları 
görerek hareket 
etmek, insan odaklı 
çalışmalarda bekle

nen en önemli un
surdur” diye 
konuştu.
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Kadir Erol’un açış 
konuşmasıyla 
başlayan Seminer, 

iki bölüm halinde 
gün boyu devam 
etti. Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Kadir Erol, seminer
lerin personelin tale
pleri doğrultusunda 
yapıldığına dikkat 
çekerek, verimliliği 
artırıcı ve motivasy
onu yükseltici semi
ner etkinliklerinin 
devam edeceğini 
söyledi. Slayt ve 
video gösterimli 
konuşmasında, jest 
ve mimikleri ile 
dikkat çeken ve soh
bet havasında 
konuşmasını 
sürdüren Verimlilik

Uzmanı Cemal 
Bozkurt, Kurumsal 
ve Bireysel Unsurlar, 
yaşam alanlarımız, 
farkındalık, 
motivasyon ve 
Adaptasyon 
konularında da 
açıklamalarda 
bulundu.
Özgüven, öz değer, 
cesaret, umut 
döngüsü, sabır, 
inanç ve disiplinin 
önemine de değinen 
Cemal Bozkurt, 

^konuşmasını, 
filmler, şarkılar, 
şiirler, anılar ve 
vecizelerle 
renklendirdi.

Asgari lise mezunu 
Fdrklilt ehliyetine sahip 

SEÇ-G ve kalite bilincine sahip 
En az 2 yıl forklift 

kullanma tecrübesine sahip 
FORKLİFT OPERATÖRLERİ 

Kb'fMMUKKTnı. 
Başvurular şahsen şirket 

adresine yapılacaktır. 
ADANIR LOJİSTİK A.Ş. 

Limanyolu girişi Gemlik 
Bilgi için: 0530 789 2071 

AB Çalışır

ELEMAN
GEMLİK’TE FAALİYET 

GÖSTEREN FİRMAMIZDA 
PANEL ÜRETİMİNDE 

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 
30-40 YAŞ ARALIĞINDA 

DAYAN İŞÇİ 

ALINACAKTIR.

TERA FOTOVOLTAİK ENERJİ 
TEKNOLOIİLEİ VE MEKATR0NİK 

SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

0 224 513 05 83

KAŞIDI BIKUMIK YOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA . 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

istiklal Caddesi Bora Sokak No:5/A 
Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Cavusoğlu'ntlan Bahkpazan'nda nokta mitlin
Ak Parti Gemlik ilçe 
Başkanlığı tarafın 
dan düzenlenen 
nokta mitingi, Gem* 
lik Balıkpazarı’nda 
yapıldı. Ak Parti 
Bursa Milletvekili 
Hakan Çavuşoğlu 
nun konuşma 
yaptığı mitinge, 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Ak Parti İlçe 
Başkanı Zafer Işık, 
meclis üyeleri, ilçe 
yöneticileri, parti 
üyeleri ve çok 
sayıda vatandaş

katıldı.
Programda konu 
şan Ak Parti Bursa 
Milletvekili Hakan 
Çavuşoğlu; ‘’16 
Nisan, yeniden 
diriliği ifade eder. 
Getirmekte olduğu 
muz sistem, her 
yönüyle savunula
bilecek, milli, yerli 
ve bize özgü bir sis
temdir. 24 Anaya 
sasıyla, tek parti 
iktidarı sürdü. Parti 
neredeyse devlet 
oldu.
TBMM sandıkta

seçildiği için mil
letin egemenliğini 
kullanır. Anaya 
sa’da bu yetkiler 
alınarak, paydaşlara 
bölündü. 81’de de 
vesayet perçinlendi, 
biz bunu kaldırmak 

için Anayasa 
değişikliğini 
gündeme getiri 
yoruz. ABD 245 
yılda 45 hükümet 
görür ken, biz 
şimdiden 
65. hükümetimizi

gördük. Mevcut sis-
tem baba ile oğlu, 
kardeşle kardeşi 
birbirine düşürür. 
Geçmişte Ecevit’in 
göreve getirdiği 
Ahmet Necdet 
Sezer ile yaşadık 
larını, Mesut Yılmaz 
ile Özal’ı, Demirel 
ile Çiller’i biliyoruz. 
Atatürk bile 1937’de 
İsmet İnönü İle 
anlaşamamıştır, 
yerine Celal Bay- 
har’ı getirmiş, 
İnönü’ye küs 
gitmiştir. Kurtuluş

savaşında
birlikte mücadele 
edenleri bir 
birine düşüren 
sistem, ne kadar 
yararlı olabilir?
Cumhuriyet elden 

gidiyor demek, 
aymazlıktır. Biz 
saltanata geçmi 
yoruz. Savunma 
Sanayinde bile 
°/o17’lik milli oranını, 
%70’e biz çıkardık. 
Eğer bir yerde 
sandık varsa, 
Cumhuriyet de 
vardır” dedi.

KENT KONSEYİ ŞEHİT AİLELERİNİ UNUTMADI
Gemlik Kent Kon* 
şeyi Yürütme Ku
rulu üyelerinin yanı 
sıra Kent Konseyi 
Kadın ve Gençlik 
Meclisleri 18 Mart 
Çanakkale Şehitle 
rini Anma Haftası 
etkinliklerini çeşitli 
organizasyonlarla 
renklendirdiler 
Gemlik Kent Kon 
şeyi Başkanı 
Mukaddes Serim, 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Çakmak, 
Kadın Meclisi 
Başkanı Çiğdem 
Türe ve Gençlik 
Meclisi Başkanı 
Onur Bıyık, Şehit 
Aileleri Derneğini 
ziyaret ettiler. Bu
rada Dernek 
Başkanı Hüseyin 
Bıçakçı ve şehit 
aileleri ile bir araya 
gelen Kent Konseyi 
yöneticileri 
Türkiye’nin Fetih,

Çanakkale ruhunu 
Güneydoğu’da ve 
Doğu Anadolu 
başta olmak üzere, 
sınırların korun 
masında ve 15 Tem
muz’da bir kez daha 
gösterdiğini 
vurguladılar. Şehit 
ailelerine minnet
lerini sunan Kent 
Konseyi Başkanı 
Mukaddes Serim, 
şehitlerin anısını 
yaşatmak için ne 
gerekiyorsa 
yapılacağını 
söyledi.
Gemlik Kent Kon

seyi Yürütme Ku
rulu üyeleri, 15 
Temmuz Demokrasi 
Meydanında orga 
nize edilen Sinema 
Gösteriminde de 
vatandaşlar ile bir 
araya geldiler. 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Kent 
Konseyi Başkanı 
Mukaddes Serim, 
Gençlik Meclisi 
Başkanı Onur Bıyık 
ve Kadın Meclisi 
Başkanı Çiğdem 
Türe’de açık hava 
sinemasında 

vatandaşlar ile 
birlikte günün 
anlam ve öne 
mine işaret eden 
sinema filmini 
izlediler. 
Senaryosunu 
Turgut Özak 
man’ın yazdığı, 
Yönetmenliğini 
Yeşim Sezer’in 
yaptığı 2012 yılı 
yapımı “Çanakkale 
1915” filmi Gem
liklilerden de 
büyük ilgi gördü. 
ŞEHİTLERİMİZ 
ANISINA ÖNCE 
MEVLİT SONRA

ÇORBA İKRAMI 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Asım 
Kocabıyık Camiinde 
şehitlerimiz anısına 
mevlit okuttu.
Mevlit in ardından 
vatandaşlar ile bir 
araya gelip sohbet 
eden Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, çorba 
ikramında bulundu. 
18 Mart Çanakkale 
Şehitleri başta 
olmak üzere tüm 
şehitlerimize Allah’
tan rahmet dileyen 
Belediye Başkanı 

Refik Yılmaz, Gem* 
lik Belediyesi olarak 
şehitlerin isim
lerinin sonsuza 
kadar yaşaması 
için, isimlerini 
sosyal tesislere, 
kamu kurum ve 
kuruluş binalarına, 
okullara, meydan- 
!**••*■* r%««rlzloro 
laid, paif\ıaıa 

verildiğini söyledi. 
Şehitlerimize olan 
minnettarlığımızı bir 
kez daha dile ge
tiren Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, birlik, be
raberlik ve kardeş 
lik mesajları ver
erek, binlerce yıldır 
bu topraklarda 
yaşayan halkların, 
iç ve dış mihrak 
ların oyununa 
gelmeyeceğini, bir
lik, beraberlik ve 
kardeşliğin daha 
binlerce yıl devam 
edeceğini söyledi.

Işık; “Şehit aileleri ve gaziler bize emanet”
Ak Parti Gemlik İlçe 
Teşkilatı, 18 Mart 
Çanakkale Deniz 
Zaferi ve Şehitler 
Günü anma prog 
ramları kapsa 
mında, Şehit aileleri 
ve gazilerle yemek 
düzenledi. Yemeğe 
Ak Parti Bursa 
Milletvekili Hakan 
Çavuşoğlu’da 
iştirak ederken, İlçe 
Başkanı Zafer Işık, 
aileler ile yakından 
ilgilendi.

İlçe Başkanı Zafer 
Işık yapmış olduğu 
açıklamada, 18 Mart 
Çanakkale Deniz 
Zaferi ve Çanakkale 
Savaşlarında şehit 
olanları yad ederek; 
"Bu aziz millet, tari
hin her döneminde 
acıyla imtihan edil 
miştir. Bedeller 
ödemiş, toprağını 
çiğnetmemiştir. 
Mermilerin havada 
çarpıştığı Çanakka 
le Harbi’nde, bir

dakika sonra ceğini bile bile
hayatını kaybede ölüme koşan bir

milletin miras 
çılarıyız.
Bizim tarih ile 
bağımız ve vefa 
duygumuz var 
oldukça, millet re
fleksimiz her zaman 
güçlü kalacaktır. 
Buraya siyaset için 
gelmesek de, Şehit 
aileleri ve Gaziler
imize önemi veren 
mevcut hüküme
timize de teşekkür 
etmek istiyorum. 
Şehit aileleri ve

gazilerimiz, bizler 
için en önemli 
emanetlerdir.
Şehitler gününde, 
şehitlerimizi yad 
ediyor, her 
zaman yanınızda 
olduğumuzu 
belirtmek istiyorum. 
Gemlik Belediye- 
si’nin de, Toplu 
Konutlarda şehit 
aileleri ve gazi lere 
yer verdiği için kut
luyorum" dedi.
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HüKiimet düğmeye hastı! 1 milyon gence muitle
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Mehmet Müezzin 
oğlu, işsizlik fo
nunda biriken 
parayla 1 milyon 
250 bin gence iş 
İmkanı sağlaya 
caklarını açıkladı 
Hükümet, 1 milyon 
250 bini gençler 
olmak üzere istih
dam yaratmak için 
tüm imkanları sefer
ber ederken, işsizlik 
Fonu'ndaki 104 mil
yar lira yeni iş 
kapılarının açılması 
için en büyük 
güvence oldu.
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Mehmet Müezzin 
oğlu, Fon'da biriken 

104 milyar 244 mi
lyon liranın 
işsizliğin azaltıl 
ması, istihdamın 
korunması ve 
artırılması amacıyla 
kullanıldığını 
söyledi. Devlet 
sadece bu yıl 500 
bin kişi için işbaşı 
eğitim, toplum 
yararına program ve 
mesleki eğitim 
kursları için 7.9 mil
yar lirayı aşkın har
cama yapacak. Artı 
istihdam programı 
kapsamında 280 bin 
kişi için de 2.4 
milyarlık destek 
sağlanacak.
İSTİHDAM HAMLESİ 
İstihdam 
seferberliğiyle hem

kamuda hem özel 
sektörde kapılar, 
açılıyor. Türkiye İş 
Kurumu iki aylık 
dönemde 208 bin 
kişiyi işe yerleşti 
rerek rekora imza 
attı. Geçen yılın 500 
bin istihdam açığı 
da kapatıldı. Bu yıl 
için kamu özel sek
tör eliyle 2 milyon 
kişiyi işe yerleştirme 
hedefinin aşılması 
bekleniyor. Çalışma

Bakanı 
Müezzinoğlu, geçen 
yıl 420 bin kişinin 
aktif iş gücü,173 bin 
kişinin toplum 
yararına programlar, 
120 bin kişinin 
mesleki eğitim 
kurslarından yarar 
landığını söyledi. 
Her artı istihdamın 
maliyeti yüzde 30 
ucuzlarken, bu yıl 
düzenlenecek 4 bin 
toplum yararına 

program ailede çalı 
şanı olmayanlar için 
fırsat kapısı olacak. 
102 BİN AÇIK İŞE 
ELEMAN
Mart ayı itibariyle 
102 bin açık iş için 
de acil eleman 
aranıyor. Açık işte, 
hizmet sektörü, 
inşaat, imalat gibi 
alanlar başı çekiyor. 
Girişimcilik 
eğitimlerine de bu 
yıl 100 bine yakın 
gencin katılması 
hedefleniyor. Geçen 
yıl uygulanan 3 bin 
372 programdan 
173 bin kişinin 
yararlandığını ifade 
eden Müezzinoğlu, 
Aralık ayı itibariyle 
Türkiye'nin işsizlik 

oranının yüzde 
10'un altına 
ineceğini vurguladı. 
Müezzinoğlu, 
"2017'nin hedeflerini 
de tutturacağız. 
2017'deki 1 milyon 
açığı da kısa 
sürede kapatacağız" 
diye konuştu.
Gelir vergisi stopajı 
teşviki 31 Aralık 
2017'ye kadar uygu
lanacak. Dolayısıyla 
en son uygulama, 
2017 Aralık ücretleri 
üzerinden hesapla 
nan gelir vergisi 
için geçerli olacak, 
2018 vergilendirme 
dönemlerinde 
ise söz konusu 
teşvikten 
yararlanılamayacak.

İşsizliği yüzde 10'nun alıma indirecek
10 ilde başlatılan 
Turkuaz Kart 
uygulamasına 
şimdiden 32 bin kişi 
başvuru yaptı. 
Bakanlık tarafından 
yapılan açıklamaya 
göre yıl sonunda 
işsizlik yüzde 10'un 
altına inecek 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı 
Mazhar Yıldırımhan, 
Türkiye'ye beyin ve 
iş gücü kazandır 
mayı amaçlayan 
Turkuaz Kart uygula 
masının büyük de
vlet olmanın 
esaslarından biri 
olduğunu söyledi.

Yıldırımhan, açıkla 
mada, Uluslararası 
İş Gücü Kanunu 
kapsamında Çalış 
ma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
bünyesinde Uluslar 
arası İş Gücü Genel 
Müdürlüğü kurul 
duğunu ve Turkuaz 
Kart uygulamasının 
bu bağlamda proje
len dirildiğini be
lirtti.
Uluslararası İş Gücü 
Genel Müdürlü 
ğünün, daha çok 
yurt dışından 
Türkiye'ye gelecek 
iş gücünün planlan 
ması ve tanziminin 
yapılması amacıyla

kurulduğunu dile 
getiren Yıldırımhan, 
Turkuaz Kart 
uygulamasının 
Resmi Gazete'de 
yayımlanıp 
yürürlüğe girdiğini 
anımsattı.
Yıldırımhan, 
Türkiye'ye yönelen 
beyin ve sermaye 

göçünü yönetmek 
amacıyla böyle bir 
yola başvurul 
duğuna dikkati 
çekerek, "Turkuaz 
Kart da bu çalışma 
nın bir parçası. Bu 
ülkede yatırım yap
mak isteyen 
yatırımcılarımıza be
lirli bir zaman sonra 

Turkuaz Kart ayrı 
çalığını tanıyor 
ülkemiz. Amerika'da 
nasıl bir Green Kart 
uygulaması varsa 
ülkemizde de 
Turkuaz Kart uygu 
laması var. Bu 
büyük devlet 
olmanın esasla 
rından biridir." dedi. 
Türkiye'nin yıllarca 
yurt dışına hem 
beyin hem de iş 
gücü göndermiş bir 
ülke olduğunu kayd
eden Yıldırımhan, 
son yıllarda 
yaşanan ekonomik 
gelişmelerle 
Türkiye'nin hem 
beyin ve iş gücü 

göçü almaya 
başlayan bir ülke 
haline geldiğine 
işaret etti.
Yıldırımhan, bundan 
dolayı Uluslararası 
İş Gücü Kanunu 
çerçevesinde 
Turkuaz Kart'ın 
uygulamaya baş 
landığını belirterek, 
"Bunun çok ciddi 
getirileri olacağını 
düşünüyorum 
çünkü bu aynı za
manda yatırımcılara 
bir imtiyaz tanıyor. 
Bu imtiyazdan da 
faydalanabilecek 
epeyce bir insan 
olduğunu 
düşünüyorum.” dedi

Gemlik KHrfez
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CHP ve MHP İllerin Gemlik Gübre’deki DOP uygulamasına açtığı davaya eski Başkandan yorum

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

GEMLİK GÜBRE DE
DOP UYGULAMASI

2008 yılında, Gemlik Belediye Encü
meninde alınan bir karar ile, Gemlik Gübre 
Fabrikasında yapılan imar uygulamasında 
DOP yüzde 2.9 olarak kabul edilmişti.

Bu o günlerde hep konuşuldu.
2008 yılında Gemlik Selediye Başkanı 

Mehmet Turgut’tu.
Encümenin toplandığı tarih ise 14 Mayıs 

2008 Encümenin DOP uygulama karan ise 
14.5.2008, E/217 dir. Bu toplantıya 3 meclis 
üyesi katılmamış. Devamı sayfa 4’de

CHP ve MHP lilerin açtıkları dava ile ilgili 
olarak görüşlerini sorduğumuz eski Bele 
diye Başkanı Mehmet Turgut, “Encümenin 
aldığı karar kanunlara uygundur" dedi. 
Turgut, “Encümende ben de olsam aynı 
karara imza atardım."dedi. Sayfa 2’de

Toplum Yararına Programı 
kapsamında Gemlik Belediyesinde 

6 ay süre ile çalıştırılacak kişiler için 
çekiliş yapıldı. 

Geçici işçi olarak 
çalışacak 50 kişi 
kura ile nelirledi

IŞKUR'un Toplum 
Yararına Programı 
(TYP) kapsamında 
müracaat eden 
58 kişi arasından 
Gemlik Belediyesi’

nde 6 ay süre 
He istihdamı 
sağlanacak olan 
50 kişi kura yolu 
ile belirlendi. 
Haberi sayfa 2’de

Şbalik^ GÜNLÜK TAZE BALIK ÇEŞİTLERİ

S&enizden yeten. tezzettet.

|| Cumhur GÖRÜCÜ BALIK y
İİ 05324074324 ÇORBASI it BIlEl-'İÜ
E cumhurbalık HAMSİ+SALATA+SU+EKMEK10*

çiĞ ve »»«Mis'JSaBg Demirsubaşı Mah.Fırın Sok.No: 1/1A GEMLİK

CUMHUR BALIK EVl 0532407 43 24
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Toplum Yararına Programı kapsamında Gemlik Belediyeşinde 6 ay şüre ile çalıştırılacak kişiler için kura çekilişi yapıldı.
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İŞKUR'un Toplum 
Yararına Programı 
(TYP) kapsamında 
müracaat eden 
58 kişi arasından 
Gemlik Belediyesi’ 
nde 6 ay süre ile 
istihdamı 
sağlanacak olan 
50 kişi kura yolu 
ile belirlendi.
Noter ve İŞKUR 
yetkilileri huzu-

runda Ömer Kahra
man Ek Hizmet 
Binası Meclis 
Toplantı Salonunda 
yapılan kura 
çekilişinde;
Gemlik Belediyesi 
adına Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Kadir Erol, İnsan 
Kaynakları ve 
Eğitim Müdürü 
Yunus Emre

Yılmaz, IŞ-KUR 
Görevlileri Hatice 
Altın, Mevlüt Akgün 
ve Gemlik 1. Noter 
Yetkilisi Aygün 
Almak yer aldı. 
İŞKUR'a Gemlik 
Belediyesinde 
çalışmak üzere 
başvuru yapan 1. 
listede yer alan 58 
kişi arasında 50 
kişi asil, 8 kişi de

yedek olarak 
belirlenirken, 
ismi kurada çıkan 
kişiler büyük 
sevinç yaşadılar. 
Kura çekimi öncesi 
bir aileden iki 
kişiye iş kurası 
çıkarsa bunlar 
dan birisinin 
çalışabileceği ve 
proje kapsamında 
çalışacaklar

Belediye Başkan 
Yardımcısı 
Kadir Toplum 
yararına Prog 
ramı başvurularının 
devam edeceğini, 
İŞ-KUR’dan kabul 
görmesi halinde 
Gemliklilere 
geçici de olsa 
iş imkânı 
sağlamaya devam 
edeceklerini

belirtti.
6 ay boyunca 
Belediye bün 
yesinde çalıştın 
lacak olan 
kişiler Çevre 
Temizliği, Park 
Düzenlemeleri 
ve Kamusal 
Alt Yapının 
Yenilenmesi 
işlerinde görev 
yapacaklar.

CHP ve MHP lilerin Gemlik Gübre’deki DOP uygulamasına açtığı davaya eski Başkan'dan yorum

Mehmet Turgut; IIP kanuna uygunılur
2008 yılında Gemlik Gübre Fabrikası’nın imar uygulaması yapılırken, Gemlik Belediye 

Encümeni bu bölgede DOP’u yüzde 2.9 olarak kabul etmesi çevredeki alanlarda ise 
DOP’un yüzde 37 olarak belirlenmesi nedeniyle CHP ve MHP ilçe başkanları ile meclis 

üyeleri encümen kararının iptali için İdari Mahkemeye dava açmışlardı.
Cumhuriyet Halk 
Partisi ve Milliyetçi 
Hareket Partisi 
Gemlik ilçe başkan 
lan ile belediye 
meclis üyeleri, AKP 
li meclis üyesi 
Ömer Uslu’nun 
2008 yılında Gemlik 
Gübre Fabrikası 
alanında belediye 
encümenince 
uygulanan DOP’un 
çevredeki arazilere 
göre düşük 
tutulduğu gerekçe
siyle, Gemlik 
Belediyesi 
hakkında açtıkları 
iptal davası 
konusunda 
zamanın AKP li 
Belediye Başkanı

Mehmet Turgut, 
“Encümenin aldığı 
karar kanunlara 
uygundur" dedi. 
CHP ve MHP lilerin 
açtıkları dava 
ile ilgili olarak 
görüşlerini 
sorduğumuz eski 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
şunları söyledi: 
“O encümen 
kararında benim 
imzam yoktur. 
Benim bulunma 
dığım bir dönemde 
alınmıştır. Ancak, 
ben olsamda kararı 
imzalardım. O karar 
kanunlara uygun
dur. Benden son
raki belediye

başkanı sanırım konuda şikayet
Fatih Mehmet Güler yapılmış. İçişleri 
döneminde bu Bakanlığından

gelen müfettişler 
konuyu incele 
mişler ancak bir 
şey çıkmamıştı. 18 
uygulamalarında 
amaç, kamu 
yararına alanların 
ayrılması için DOP 
oluşturulur. Burada 
amaç belediyeye 
arsa kazandırmak 
değildir. Kanunda 
belirtilen miktarlar 
içerisinde gerekti 
ğinde DOP uygu 
lanın Aradan bunca 
zaman geçtikten 
sonra, dava 
açarak kararın iptal 
edileceğini 
sanmıyorum. 
Davanın iptali 
için yasal süre

aşılmıştır. Bu 
konu, her dönemde 
konuşuldu, yazıldı. 
Aradan geçen 
9 yıl sonra dava 
açılamaz.
Öyle ki; bu konu 
CHP Genel Başkanı 
Sayın Kemal 
Kıhçdaroğlu Gem- 
lik’e geldiğinde de 
konuşuldu ve 
‘Hesap soracağız’ 
demişlerdi. Ancak, 
müfettiş inceleme 
terinden birşey 
çıkmadı. Yukarıda 
da belirttiğim gibi 
konu kanuna uy
gundur. Encü
mende ben de 
olsam aynı karara 
imza atardım."

' Facebook sayfamız : Gemlik Körfez -Güler Ajans
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toMNlisiııııusamCTsaiıcılaımıüafflMHr
Bursa narkotik 
polisleri 3 ayrı op
erasyon da bir mik
tar uyuşturucu ele 
geçirirken, 3 kişi 
gözaltına aldı. 
Uyuşturucu ile Mü
cadele Şube 
Müdürlüğü Sokak 
Suçları ile Mücadele 
Büro Amirliği ekip

leri, Bursa'da 
uyuşturucu satan
lara göz açtırmıyor. 
Yıldırım ilçesinde 
düzenlenen 3 ayrı 
operasyonda bir 
miktar bonzai, 
esrar ve ecstasy 
ele geçirildi.
Yakalanan 7 
şahsa "kullanmak

için uyuşturucu 
satın almak" suçun
dan işlem yapıldı. 
Yakalanan 
şüphelilerin 3'ü 
"uyuşturucu 
ticareti yapmak" 
suçundan adliyeye 
sevk edilirken, 4 
şahıs ise serbest 
bırakıldı.

5 İsli Emniyet Hınsılııı Eözattııfla
FETÖ'ye yönelik 
Manisa merkezli 4 
ilde düzenlenen 
operasyonda 25 
eski emniyet men
subu gözaltına 
alındı. Ayrıca, 
daha önce gözal 
tına alınan 21 milli 
eğitim mensubun
dan 12'si de tutuk
lanarak cezaevine 
gönderildi.
Edinilen bilgiye 
göre, Manisa Cum 
huriyet Başsav 
cılığı tarafından 
yürütülen 
FETÖ/PDY 
soruşturmaları 
kapsamında Man
isa İl Emniyet 
Müdürlüğü Terörle 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekip
lerince Manisa 
merkezli Bursa, 
Balıkesir ve An
talya olmak üzere 
4 ilde eş zamanlı 
operasyon düzen
lendi. Belirlenen 
adreslere düzenle
nen eş zamanlı 
operasyonda 
örgütle faaliyete

Faik halindeııken alev alili
Bursa'da park 
halindeyken alev 
alev yanan otomo
bil korku dolu 
anların yaşan 
masına sebep 
oldu. Yanan aracı 
çevrede bulunan 
vatandaşlar 
söndürmeye 
çalıştı.
Olay merkez Nilü 
fer ilçesine bağlı 
Görükle Dumlu

oldukları iddia 
edilen ve bir kısmı 
ihraç edilen, bir 
kısmı iseçıörev 
den uzaklaştırılan 
toplam 25 emniyet 
mensubu gözaltı 
na alındı.
Gözaltındaki 
şüphelilerin 
sorguları yapılmak 
üzere Manisa İl 
Emniyet 
Müdürlüğü Terörle 
Şube Müdürlü 
ğüne getirileceği 
öğrenildi.
12 MİLLİ EĞİTİM 
MENSUBU 

pınar Mahallesin 
de meydana geldi. 
Atatürk Caddesi 
üzerinde park 
halinde bulunan 
16 UL 009 plakalı 
otomobilden bir

TUTUKLANDI 
Öte yandan 
FETÖ/PDY 
soruşturmaları 
kapsamında 10 
Mart günü Manisa 
merkezli Uşak, 
İzmir ve Sivas 
olmak üzere 4 ilde 
düzenlenen op
erasyonlarda 
gözaltına alınan 
21 milli eğitim 
mensubu sorgu 
larının tamamlan 
masının ardından 
adliyeye sevk 
edildi. Adliyeye 
sevk edilen 21 

anda alevler yük
selmeye başladı. 
Yangını gören 
vatandaşlar 
araçlarında ve iş 
yerlerinde bulu
nan yangın

milli eğitim 
mensubundan 
12'si tutukla 
narak cezaevine 
gönderildi.
9 milli eğitim 
mensubu ise adli 
kontrol şartıyla 
serbest bırakıldı. 
Ayrıca tutuklanan 
milli eğitim 
mensuplarından 
A.K., F.Ö., G.O., 
H.G., K.C., M.Y., 
M.K., M.T., O.A., 
Ö.K., R.G ve 
l.ö.'nün 'Bylock' 
kullandığı 
öğrenildi.

söndürme tüp
leriyle müdahale 
etti. İtfaiyeyi ara 
yan vatan daşlar, 
ekipler gelene 
kadar ellerinde 
bulunan yangın 
söndürme 
tüpüyle yangını 
söndürmeye 
çalışırken bir 
vatandaş tarafın 
dan cep telefo
nuna kaydedildi.

25 tonluk 
is makinası 
çaldılar

Bursa'nın Yenişe 
hir ilçesinde iş 
makinesi çalındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, bir 
vatandaşa ait 
arazide bulunan 
25 tonluk kepçe, 
kimliği meçhul 
kişi ya da 
kişilerce çalındı. 
Hırsızlar, akü ve 
mazot getirip 
kepçeyi araziden 
ana yola indirdi.

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora SokakNo:5/A 
Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK

Hırsızlar, TIR'a 
yükledikleri 
kepçeyi bilin
meyen bir yere 
götürdü.
Sahibi, ihtiyaç 
olmadığı için 
kullanmadıkları 
kepçeyi ken 
dilerine ait 
araziye koyduk 
larını söyledi. 
Jandarma 
kepçe hırsızlarını 
arıyor.
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CHP İzmir Milletveki li Özcan Purçu, ilçemize gelerek Referandum çalışmalarına katıldı

filine Bakış
Gemlikli Romenlerle biraraya geldi.

İl IİMH WMW tın teiitwi
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

GEMLİK GÜBRE’DE 
DOP UYGULAMASI

Başkan Mehmet Turgut, AKP‘li üye 
Aykut Türe ve Yazı İşleri Müdürü 
Ahmet Mirasyedi.

Encümene Başkanlık yapan ise 
Başkan yardımcısı Menderes Bingöl idi.

Hatırlıyorum, CHP’nin adayı olan 
Fatih Mehmet Güler, bu konuyu seçim 
döneminde ve başkan seçildikten sonra 
sürekli dile getirdi.

Belediyenin Gemlik Gübre sahipleri 
ne kıyak geçtiğini söyledi, hatta 
şikayetçi bile oldu.

AKP’liler belediyeyi aldıktan sonra bu 
konuda fazla birşey söyleyemediler.

Üstünü örttüler.
Konu 9 yıl sonra yeniden gündeme 

geldi.
Önceki nün. CHP ve MHP ilçe baskan 

lan, iki partinin meclis üyelerinin tümü 
ve AKP’li meclis üyesi Ömer Uslu, 
Belediye Encümeninin 15 Mayıs 2008 
tarih E/217 kararının iptali için Bursa 
Bölge İdare Mahkemesine dava açtılar.

Davaya emsal olarak da, Refik Yılmaz 
döneminde Engürücük, Kurtul've 
Serbest Bölge civarlarında yapılan imar 
uygulamasında DOP’un yüzde 37 olarak 
alınmasını gösterdiler.

Bu davada yargı nasıl karar verecek 
göreceğiz.

Dün MHP ilçe Başkanı Osman Durdu’ 
ya “Bu davayı bunca zaman sonra 
neden açtınız, daha önce açamaz 
mıydınız?” diye sorduğumda, Belediye
den encümen kararını almak için 
başvurduklarını da gelen evraktan du
rumu net olarak öğrendiklerini söyledi.

Sonra dönemin Belediye Başkanı 
toe'rrmdtlurgırt'u aarûım.

Bu konuda bir şey söyler misiniz? 
dediğimde, “O Encümen kararında 
benim imzam yoktu” dedi.

Ve kendi görüşlerini söyledi.
Turgut, alınan encümen kararında ka

nunsuz bir tarafın bulunmadığını, o gün 
kendisinin encümende neden bulunma 
dığını sorduğumda da işimiz vardı, 
dedi.

Kişi o karara katılmamış dedim.
‘Böyle önemli bir kararı acemi bir 

encümen başkanının alması doğru mu’ 
dediğim de ise, ‘isteseler o konuyu 
görüşmezlerdi, ama tekrar söylüyorum 
bende olsam o kararı alırdım, karar 
yanlış değil’ dedi.

Turgut’a göre, 18 uygulaması ile 
belediyeler gelir elde etmez, edemez.

Dava açanların ise bana söyledikleri 
alanan kararlar kanuna uygun olabilirler 
ama, kamu vicdanına uygun olmaya
bilirler.

Gemlik kamuoyu referandum öncesi 
yeni bir tartışma içine girdi.

Encümenin aldığı bir karardan, 9 yıl 
sonra aklımız başımıza yeni geldi.

CHP İzmir Milletveki 
li Özcan Purçu, 
CHP Bursa Milietve 
kili Ceyhun Irgil, 
CHP İl Başkam 
Şadi özdemir, İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan Belediye 
Meclis Üyeleri, 
Kadın ve Gençlik 
Kollan Gemlik 
Roman Kültürü ve 
Yardımlaşma 
Derneğini ardından 
Yeni Mahalleyi ziya 
ret etti.

2015'DE DEVİR 
DEĞİŞTİ
Roman Derneği’nde 
vatandaşlarla bulu 
şan Purçu, "Önce
den mahallemizden 
geçilip içeri girilmez 
di. Roman demek 
yoksulluk demek, 
roman demek fakir
lik demek, roman 
demek kendi acısını 
kendi içinde 
yaşamak demekti.

Referandum çalışmaları hız kesmiyor. AKP’li 2 milletvekilleriyle Gemlikteydi

Iff SU ile kahvaltıda hulustu
Adalet ve Kalkınma 
Partisi Gemlik İlçe 
Teşkilatı, ilçemizde 
bulunan Sivil 
Toplum Kuruluşları, 
Dernekler, Sendika 
lar ve Spor Kulüp
lerinin temsilci
lerinin katılımıyla, 
Atatepe Tesislerinde 
sabah kahvaltısında 
biraraya geldiler. 
Kahvaltılı toplantıya, 
AKP Bursa Millet 
vekilleri Zekeriya 
Birkan ve İsmail 
Aydın, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avcı, AKP 
ilçe Başkanvekili 
Yaşar İslam, Bele 
diye Meclis Üyeleri 
Fehmi Arslan, 
İbrahim Baki, Ömer 
Uslu, AKP Teşkilat 
yöneticileri katıldı. 
Programın sunumu 
nu AKP SKM Baş 
kanı Ali Aykut Türe 
üstlenirken, açılış 
konuşmasını da 
Yaşar İslam yaptı. 
Kahvaltıda konuşan 
Belediye Başkanı

Sonra CHP bu karde 
şinizi vekil yaptı. 
Sadece vekil yap
makla kalmadı, dört 
divan katibinden 
birisi yaptı." dedi

ROMEN 
ÇOCUKLARA 
SESLENDİ
Meclis Divan Katip 
liği sürecine de 
değinen Purçu, 
"Meclis divan katip 
liği son güne kadar 
aklımda yoktu. Son 
gün Sayın Genel 
Başkanımız Kemal

Refik Yılmaz;
“Belediye seçim
lerinde nasıl 
Belediye Başkanı ve 
Belediye Meclisine 
ayrı oy kullanıl!
yorsa, Cumhurbaş 
kanlığı sisteminde 
de aynı şey olacak. 
Cumhurbaşkanlığı 
sistemi ile ilgili 
gerçeğe aykırı 
açıklamalar oluyor. 
Bizim liderimiz 
bizi hiçbir zaman 
yanıltmadı, ülkesinin 
menfaatlerini her 
zaman önde tuttu. 
Bu nedenle, onun 
hazırladığı sisteme 
güveniyoruz.
Büyükşehir yasasına 
da karşı çıkmışlardı. 
Bugün, kapanan 
beldelerin sendika 
borçlarını bile biz 
ödüyoruz. 411 ve ki 
Un onayladığı yasa

Kılıçdaroğlu'na 
gittim. Bu görevi 
istediğimi belirttim. 
Aday oldum CHP bu 
kardeşinizi 1. sıra 
dan divan katibi 
yaptı. Yetmedi sizleri 
savunabilmek için 
kırmızı plaka verdi. 
O kırmızı plakayla 
çadırlara gideceğim, 
barakalara gidece 
ğim roman mahalle 
terine gideceğim" 
dedi.
MİLLİ İRADENİN 
YÜZDE YÜZ 
TECELLİ ETTİĞİ 

lar, Anayasa Mahke 
mesi’nden dön 
müştü. Bu vesa 
yeti ortadan kaldı ra 
rak, millet iradesine 
sahip çıkmak istiyo 
ruz” dedi.
Daha sora söz alan 
AKP Bursa Milietve 
kili İsmail Aydın; 
“Biz neyi öneri ola 
rak getirsek veya 
konuşsak, bununla 
ilgili çok afakî açıkla 
malarla konu çarpı 
tılmak isteniyor. 
Hep aynı sözler; 
‘Cumhuriyet elden 
gidiyor, diktatörlük 
geliyor* diye. Bu
radan soruyorum, 18 
maddenin içinde 
hangisi diktatörlüğü 
getiriyor? Veya 
hangi madde meclisi 
işlevsiz kılıyor? Biz 
seçimin akşamında 
seçilecek hüküme

TEK YER 
TBMM'DİR 
Purcu konuş 
masına şöyle 
devam etti: 
“Her partiden 
milletvekili milli 
iradeyi temsil 
etmektedir. Bu 
anayasa değişikliği 
gerçekleştiği tak
tirde, Cumhurbaş 
kanı hiç bir ge 
rekçe gösterme 
den TBMM'ni 
feshedebilecektir. 
Yani milli iradeyi 
yok sayacaktır” 

tin, ülkeyi 5 yıl yöne 
teceğini bileceğiz. 
Bizim için en önemli 
değişiklik bu olacak. 
Sürüncemede kalan 
ortamdan kurtula 
cağız" şeklinde 
konuştu.
AKP Bursa Mil
letvekili Zekeriya 
Birkan ise; “Ne 
zaman bu ülke dik 
dursa, birileri tökez 
lemesi için çalışıyor. 
1950’lerde çok 
partili sisteme geçil 
di. 1960’lara kadar 
istikrarlı süreçte, 
ülke çok şey kazan 
dı. 1960 yılında ise 
cuntacılar yönetime 
el koydu. Öyle bir 
Anayasa ve yönetim 
yaptılar ki, iktidar 
kim olursa olsun, 
direksiyon hep 
vesayet odaklannın 
elindeydi. ” dedi.
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Etonomi Bursa'fla konusulacalı
Bursa'da 24-25 
Mart'ta 
gerçekleştirilecek 
Uludağ Ekonomi 
Zirvesi, Türkiye ve 
dünyadan iş, 
ekonomi ve siyaset 
alanında önemli 
isimlere ev 
sahipliği yapacak. 
Capital ve Ekono
mist dergileri 
tarafından Uludağ 
Grand Yazıcı 
Otel'de bu yıl 
6'ncısı düzen
lenecek zirvede, iki 
gün boyunca bin 
200'e yakın üst 
düzey iş, ekonomi 
ve siyaset dünya 
sının isimleri görüş 
lerini aktaracak. 
Başbakan 
Yardımcısı Mehmet 
Şimşek ile 
Ulaştırma, Denizci
lik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet 
Arslan'ın konuşma 
yapması beklenen 
zirveye, eski 
Estonya Eğitim 
Bakanı Aaviksoo, 
eski Almanya 
Cumhurbaşkanı 
Christian Wulff ve 
eski Finlandiya 
Eğitim Bakanı Par 
Stenback gibi 
önemli isimler 
katılacak.

MıtgıiaMıglıliMınsalıllı
Borçları nedeniyle 
icra yolu ile satışa 
çıkarılan Torba Ma
hallesindeki Ker
vansaray Bodrum 
Oteli, tespit edilen 
değerinin yarı fiyatı 
olan 47 milyon 150 
bin 975.77 TL'ye 
satıldı.
Kervansaray 
Yatırım Holding 
bir süreden beri 
yaşadığı mali 
sıkıntılar ile gün
deme gelmişti. 
Gruba bağlı oteller
den Bursa Ker
vansaray Termal 
geçtiğimiz ocak 
ayında 53 milyon 
TL muhammen 
bedel ile icradan 
satışa konulmuştu. 
Bu satış için son 
anda iptal kararı 
çıkmıştı.

ABD, Avustralya, 
İngiltere, Fin
landiya, Estonya, 
Yunanistan, 
Hindistan, Afgan
istan, Suudi Ara
bistan ve 
Malezya'nın en 
önemli şirketlerinin 
yönetim kurulu 
başkanları ve üst 
düzey yönetici
lerinin (CEO) 
katılacağı zirvede, 
Türk iş dünyasının 
önemli holding ve 
şirketlerinin yöne
tim kurulu 
başkanları, üst 
düzey yönetıcıYerf 
ve başarılı işlere 
imza atan 
girişimciler, iş 
dünyasındaki yeni
likleri ve beklenti
leri anlatacak. 
Zirvenin açılışı 24 
Mart'ta yapılacak.

Kervansaray 
markası ile hizmet 
veren Antalya 
Lara'daki otel için 
318 milyon TL, Bo
drum'daki otel için 
ise 94 milyon TL 
bedel belirlenmiş, 
Bodrum'daki otel 
için ihale günü 21 
Mart olarak 
kararlaştırılmıştı. 
İki otelin icradan 
satışına ilişkin 
şirket adına

Açılış konuşmasını 
Başbakan 
Yardımcısı Mehmet 
Şimşek ile Capital 
ve Ekonomist 
Yayın Direktörü 
Mehmet Rauf Ateş 
ve Çelik Motor 
Genel Müdürü 
Özgür Maraş 
yapacak.
Zirvenin ilk otu
rumu, "Sosyal 
Yatırım: Genç 
lerin Geleceğe 
Hazırlanması" 
başlığında 
yapılacak. 
"Enerjinin Yarını", 
"Yem' DıjTtaı' uaı'ga: 
Yükselen Teknolo
jiler", "Yarının 
Liderleri", "Yeni 
Türkiye, Yeni 
Büyüme Hikayesi", 
"İyi Şirket ve 
Kuşağında Lider
lik" "Bankacılık: 

yapılan açıkla 
mada ise, otel 
lerin icradan 
satılmasına yol 
açan borçların 
ödenmesi için 
görüşmelerin 
sürdüğü 
kaydedilmişti. 
İhale sabah saat
lerinde Bodrum 
Adi iyesi 2. icra 
Müdürlüğü'nde 
gerçekleşti. İhale 
otelin kıymeti olan 

Gelecek Nasıl 
Olacak?" 
oturumlarıyla süre
cek zirvenin ikinci 
gününde açılış 
konuşmasını 
Ulaştırma, Denizci
lik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet 
Arslan'ın yapması 
bekleniyor.
Zirve, 25 Mart 
cumartesi günü 
yapılacak 
"Girişimcilik: 
Türkiye Ne 
Yapmalı", "Yeni 
Global Düzen: 
Ekonomi ve Poli- 
ûka", "Feragat 
Zamanı", "Yeni 
Nesil: İnovasyon", 
"Gayrimenkul: 
Büyümenin Yeni 
Yönü" ve "Eğitim: 
Kalkınma Motoru" 
başlıklı oturumlarla 
son bulacak.

94 milyon 239 bin 
951.77 TL'nin yarı 
fiyatı olan 47 mil 
yon 150 bin 975.76 
TL'ye ihaleye 
çıkarıldı, ihaleye 
Mega Varlık 
Yönetim A.Ş. 
adına katılan Av. 
Songül Okumuş, 
kıymetinin 1 kuruş 
üstü olan 47 mi
lyon 150 bin 975.77 
TL'yi teklif etti. 
İhaleye başka 
katılan olmayınca 
Kervansaray Bo
drum Otel, Mega 
Varlık Yönetim 
A.Ş.'nin oldu. Mega 
Varlık Yönetim 
A.Ş.'nin, Kervan 
saray Yatırım 
Holding'ten 
alacaklı olan fir
malar arasında 
olduğu öğrenildi.

Bursa'da 
Has trafik 
düzenlemesi

Yunuseli yolu Fuat 
Kuşçuoğlu Cad
desi güzergahında 
yapım çalışmaları 
devam eden 
Yunuseli Bulvarı 
bölünmüş yol 
çalışmalarında 
Mutlular Mehmet 
Akif Mahallesi 
kesimindeki yeni 
yapı lan köprü
lerinin yol bağlan 
tıları yapım çalış 
maları 22 Mart 
Çarşamba günü 
başlıyor.
Çahşmalar kapsa 
mında Yakın Çevre 
Yolu Avrupa Kon
seyi Bulvarından 
Yunuseli Fuat 
Kuşçuoğlu cadde
sine giriş kesimi 
10 gün süreyle 
araç trafiğe 
kapatılacak. Yakın 
Çevre Yolundan 
Yunuseli ve Hür
riyet mahallesine 
gidecek araç 
trafiği Acemler 
Kavşağına yön
lendirilerek İzmir 
yolu Soğukkuyu 
Caddesi 

üıitMiılınıeftsM
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 
katkılarıyla Kestel'de gerçekleştirilen 
'Cirit Oyunları* gösterileri nefesleri 
kesti. Bursa'da cirit sporunun yaşatıl 
ması ve gelecek nesillere tanıtılması 
hedefiyle gerçekleştirilen 'Cirit 
Oyunları', spor tutkunlarını Kestel'de 
bir araya getirdi. Gölbaşı mevkiinde 
yapılan organizasyonda cirit spor 
cularının at üzerindeki muhteşem gös
terileri organizasyona damgasını vurdu. 
Gösterilere katılan Büyükşehir Belediye 
Başkan Yardımcısı Abdülkadir Karlık 
yaptığı konuşmada, Büyükşehir Bele 
diyesi olarak sporun her dalına destek 
verdiklerini fakat ata sporlarının bunda 
ayrı bir yerinin olduğunu kaydetti.

bağlantısını kulla
narak Hürriyet ve 
Yunuseli Mahalle
sine erişim 
sağlanacak.
Yakın Çevre Yolu 
güzergahından 
gelerek Yunuseli 
Mahallesine gide
cek araç trafiğinin 
alternatif güzergah 
olarak Çukurca 
yolu Sukaypark 
bağlantı yolları ile 
Namık Kemal Ma
hallesi 2.Mutlular 
caddesini kulla
narak Yunuseli 
yoluna erişim 
sağlanabilecek. 
Yunuseli yönün
den gelen araç 
trafiğinin Çevre 
yoluna bağlantısı 
için Soğukkuyu 
sinyalize kavşağı 
kesiminde 
Akaryakıt istasy
onu önündeki U 
dönüş güzergahını 
kullanarak Acem
ler Kavşağı ve 
Şehir Merkezi is
tikametine kesinti
siz erişim 
sağlanacak.
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Gemlik Denizcilik 
Topluluğu “Kariyer 
Limanı" seminerleri 
Gemport Limanı yö
neticilerinin katıldığı 
seminer ile devam 
etti. Seminere Gem
port Limanı İşletme 
ve Operasyon So
rumlusu Onur 
ASLAN, Gemport 
Limanı Planlama 
Şefi Ali VURGUNLU 
ve Gemlik Gübre Lo
jistik Sorumlusu 
Sevil AYNA katıldı 
İlk olarak Onur 
Aslan YILPORT 
Holding hakkında bir 
sunum gerçekleş 
tirdi ve şirketim 
kuruluş tarihinden 
bugüne kadar geçen 
süreci anlattı. Aslan 
“YILPORT Hol 
ding’in Gebze, Gem- 
lik(Gemport), Ko
caeli- Rotaport, 
Malta, Gâvle-Swe- 
den, Stockholm 
Nord-Sweden, Oslo- 
Norway, Solventas- 
Türkiye limanlarının 
olduğunu ve son 
olarak Tertir Grubu 
satın alması ile 
beraber; Liscont- 
Portekiz, F. Da Foz- 
Portekiz,

Leixoes-Portekiz, 
Socarpor-Portekiz, 
Setûbal-Portekiz, 
Huelva-lspanya, 
Sotagus-Portekiz, 
Ferrol-lspanya, 
Paita-Peru, Puerto 
Boh'var-Ekvador 
limanlarınında 
YILPORT Holding 
bünyesine katıldığını 
ve Dünya’da kapa
site olarak ilk 15 
liman içinde bulun 
duklarını belirtti. 
Yurtiçi ve yurtdışı 
yatırımlarının devam 
edeceğini ifade etti. 
Türkiye’de sahip 
oldukları limanların 
kapasitesi ile ilk 
sırada yer aldıklarını 
belirterek limanlarda 
yetişmiş insan 
gücüne olan ihtiyacı 
ve mesleki bilgisi 
olan, İngilizce bilen 

personele olan 
ihtiyacın altını çizdi. 
Deniz ve Liman 
işletmeciliği 
Programı mn 
Türkiye’de ki liman
lar için bir gereklilik 
olduğunu ve öğren 
çilerin gemileri ve 
limanları öğren 
cilikten itibaren 
öğrenerek geldik
lerinde limanlarda 
kariyer şanslarının 
yüksek olduğunu 
belirtti, öğrencilere 
okul dönemlerini iyi 
değerlendirmeleri 
gerektiğini; sosyal, 
kültürel ve kariyer 
anlamında kendi
lerini yapacakları 
etkinlikler, katıla 
cakları sosyal grup 
lar ile en iyi şekilde 
geliştir melerini 
tavsiye etti.”

Ardından Gemport 
Limanı Planlama 
Şefi Ali Vurgunlu 
söz aldı. Vurgunlu “ 
limanlarda 
operasyonların kapı 
giriş sürecinden, 
Konteyner Yük ista
syonu (CFS) Operas 
yonlarından, rıhtım 
operasyon larına 
hepsinin bir zincir 
gibi bir birine bağlı 
olduğunu ve her
hangi birinde 
oluşabilecek bir 
gecikmenin tüm 
liman performansını 
etkilediğini ve 
dolayısıyla her bir 
çalışanın işini en iyi 
şekilde yaparak bu 
ve benzeri gecik
melerin önüne 
geçilmesi gerektiğini 
belirtti. Limanlarda 
operasyon süreç

lerinden ve 
Türkiye’de limancıhk 
sektörü hakkında 
bilgi veren Vurgunlu 
sonrasında 
öğrencilere eğitim 
hayatları boyunca ve 
hatta sonrasında 
sürekli araştırmala 
rım ve yeni bilgiler 
öğrenmelerini ve 
öğrenmeye açık 
olmaları gerektiğini 
tavsiye etti. “ 
Gemlik Gübre Lojis
tik Sorumlusu Sevil 
Ayna “Gemlik Asım 
Kocabıyık MYO 
Deniz ve Liman 
İşletmeciliği 
Programı mezunu 
olduğunu ve bugün 
öğrencilerin 
oturduğu yerde 
geçmişte 
kendisinin 
oturduğunu belirtti.

Öğrencilik 
hayatlarını çok iyi 
değerlendirmelerini 
özellikle İngilizce 
Hazırlık Programını 
okumalarını, okulda 
yapılan etkinliklere 
katılmalarını ve bu 
etkinliklerin düzen
lenmesinde görev 
almaları gerektiğini 
belirtti. GAKMYO 
uygulanan İş Yeri 
Eğitimi Dersi ile 
Gemlik Gübre 
Limanında stajyer 
olarak başladığını 
ardından mezun 
olduktan sonra işe 
alındığını belirterek 
İş Yeri Eğitimi tüm 
öğrencilerin yap
maya çalışmaları 
gerektiğini belirtti.” 
Seminere Gemlik 
Asım Kocabıyık 
MYO Deniz ve 
Liman İşletmeciliği 
Program Baş 
kanı Öğr. Gör. E. 
Murat TACAR, 
Öğr. Gör. Yusuf 
SARIKAYA, Öğr. 
Gör. İbrahim 
SAPMAZ ile 
Deniz ve Liman 
İşletmeciliği 
Programı 
Öğrencileri katıldı.

Bursluluk 
sınain 
basuurular» 
başladı

Milli Eğitim Bakanlığı 
Ortaokulların 5, 6, 7 
ve 8’inci sınıfları ile 
liselerin hazırlık sınıfı, 
9,10 ve 11. sınıfların 
da öğrenim gören 
öğrencilerin bursluluk 
sınavı için baş 
vurular başladı.
Söz konusu 
başvurular 14 Nisan

2017 tarihinde sona 
erecektir. Ayrıca 
öğrenciler bursluluk 
sınavı başvurularını 
öğrenim gördükleri 
okul müdürlüklerinde 
yapacaklardır. 
MEB ilköğretim ve 
Ortaöğretim 
Kurumlan Bursluluk 
Sınavı 10 Haziran

2017 tarihinde 
saat 14.00'da 
uygulanacak.
8’inci sınıf 
öğrencilerinin ortak 
sınavlardan aldığı 
puanlara göre 
bursluluğa yerleş 
tirme işlemleri 
yapılacağından 
ayrıca sınava 

katılmaları 
gerekmiyor, ancak 
bu öğrencilerin 
başvuru şartları ile 
ilgili belgelerini 
20 Mart 2017 ile 
14 Nisan 2017 
tarihleri arasında 
okul müdürlüklerine 
teslim etmeleri 
gerekiyor.

Asgari lise mezunu 
Forklift ehliyetine sahip 

SEÇ-G ve kalite bilincine sahip 
En az 2 yıl forklift 

kullanma tecrübesine sahip 
FORKLİFT OPERATÖRLERİ

ALINACAKTIR.
Başvurular şahsen şifKeı 

adresine yapılacaktır.
ADANIR LOJİSTİK A.Ş. 

Limanyolu girişi Geri**1*1 
Bilgi için: 0530 789 2671 

Ali Çalışır

ELEMAN
GEMLİK’TE FAALİYET 

GÖSTEREN FİRMAMIZDA 
PANEL ÜRETİMİNDE 

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 
3040 YAŞ ARALIĞINDA 

RAYAN İŞÇİ 

ALINACAKTIR.

TERA FOTOVOLTAİK ENERJİ 
TEKNOLOIİLEİ VE MEKATRONİK 

SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

0 224 513 05 88

KflŞ€D4 MK10MK TOK 
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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8 inütselür'ılen trial te kamılastımı a lıamlesi
İçerisinde Sıcaksu, 
Kültürpark ve eski 
stadyumun da yer 
aldığı 1 milyon me
trekarelik alanı 
sağlık ve kültür tur
izmi açısından 
hedef bölge olarak 
belirleyen 
Büyükşehir Beledi 
yesi, bölgede 
başlattığı kamu 
(aştırmalarını tüm 
hızıyla sürdürüyor. 
Önce Sıcaksu’daki 
kentsel dönüşüm 
alanının 4’te 3’ünü 
satın aldıklarını, 
ardından keresteci
lerin bulunduğu 
bölgede yüzde 30 
oranında hak sahibi 
olduklarını 
açıklayan Büyük 
şehir Belediye 
Başkanı Recep Al- 
tepe, kamulaştırma 
çalışmalarının 
devam edeceğini, 
yakın zamanda

Bursa’nın sağlık ve 
kültür turizmi 
açısından dünya 
çapında bir 
merkeze kavuşa 
cağını söyledi. 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, İzmir- 
Bursa karayolunun 
Kültürpark 
kısmında yer alan 
keresteciler böl
gesinde sağlık ve 
kültür turizminin 
geliştirilmesine 
yönelik yapılan 
kamulaştırma 
çalışmalarını 
yerinde inceledi. 
Yaptığı konuşmada 
Bursa’nın turizm 
hedeflerine değinen 
Başkan Altepe, bu 
alanda yürütülen 
en önemli faaliyet 
lerden birinin de 
kentsel dönüşüm 
çalışmaları 
olduğunu kaydetti.

İçerisinde Sıcaksu, 
Kültürpark ve eski 
stadyumun da 
bulunduğu yaklaşık 
1 milyon metrekare
lik alanın sağlık ve 
kültür turizmi 
açısından hedef 
bölge olarak 
belirlendiğini ve 
kamulaştırma 
çalışmalarının 
başlatıldığını 
hatırlatan Başkan 
Altepe, temizleme 
çalışmalarının 
ardından uygu
lanacak modern 
yapılarla bölgenin 

tam bir cazibe 
merkezi haline 
geleceğini ifade etti. 
Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından turizmde 
hedef bölge olarak 
belirlenen alanın 
şehrin tam kalbinde 
bulunduğunu ve 
sahip olduğu yer 
altı kaynaklarıyla 
sağlık turizmi 
açısından hayati 
derecede önem arz 
ettiğini vurgulayan 
Başkan Altepe, 
bu nedenle Sıcak 
su’da başlatılan 

kamulaştırma 
çalışmalarının 
4’te 3 oranında 
tamamlandığını, 
keresteciler böl
gesinde de yüzde 
30’luk orana 
ulaştıklarını kay
detti. Sıcaksu’da 
yavaş yavaş ihale 
aşamasına geldik
lerini ifade eden 
Başkan Altepe, ker
esteciler bölgesin 
de ise kamulaştırma 
çalışmalarının 
tamamlanmasını 
beklediklerini 
anlattı.
Başkan Altepe, 
konuşmasında ker
esteciler böl
gesinde sürdürülen 
kamulaştırmaların 
detay bilgilerini de 
verdi. Sıcaksu ile 
Kültürpark arasında 
kalan 10500 me
trekarelik alanın 
şehrin merkezinde 

adeta çürük bir diş 
gibi kaldığını 
söyleyen Başkan 
Altepe, “Bölgedeki 
kamulaştırma 
çalışmalarımız 
inşallah 
önümüzdeki gün
lerde tamamlanmış 
olacak. Bir yan 
dan tabakhaneler 
diğer yandan 
Kültürpark bölgesi 
ve çevresinde 
gerçekleştirilen 
yatırımlarla 
birlikte burası 
1 milyon metrekare
lik cazibe merkez- 
imizim önemli bir 
noktası olacak. 
Kötü binalar or
tadan kaldırılarak, 
yerlerine Bursa 
turizmine katkı 
sağlayacak 
modern yapılar 
oluşturulacak” 
diye konuştu.

Bursa Ktnt Miizesini flezdiler Bursa T2 haltındalâ Britilı 
tavsatta sona gelindi

Gemport Gemlik 
Anadolu Lisesi 
öğrencileri Bursa 
Kent müzesi 
Yıldırım Cazibe 
Merkezi, Miniayıl 
dirim ve Kültür 
Park ve Kitap 
Fuarını gezerek 
hem kendi kent
lerini tanıma imkanı 
buldular hem de 
eğlenceli vakit 
geçirdiler. 
Hafta sonu 
gerçekleşen ve 
okulun izci lideri 
öğretmenleri 
Ahmet Kara ve 
Hasan İşgüder 
sorumluluğunda 
90 öğrencinin 
katıldığı gezide 
öğrencilerin ilk 
durağı Kent Müzesi 
oldu.
Öğrenciler üç 
kattan oluşan ve 
Bursa kentinin 
tarihsel geçmişinin 
yanı sıra coğrafi, 
kültürel, sosyal, 
ekonomik, ticari ve 
turistik yapısına 
ilişkin bilgi ve bel
geler sunum, obje 
ve animasyonlar 
eşliğinde tanıtıldığı 
Bursa Kent

Müzesi’nde, 
Bursa’nın 7000 
yıllık zaman dili
minde geçirdiği 
değişim ve 
dönüşümlere, 
Bursa’nın ilkçağ 
tarihinden başlayıp, 
Roma, Bizans, 
OsmanlI dönem
leriyle günümüze 
kadar gelen bir 
zaman koridorunda 
tarihe tanıklık 
ettiler.
Bursa Kent 
Müzesinin ardından 
Yıldırım cazibe 

merkezine giden 
öğrenciler burada 
özellikle akvaryumu 
çok beğendiler. 
Kültür Park 
sonrası Kitap 
fuarını da ziyaret 
eden Gemport 
Gemlik Anadolu 
Lisesi öğrencileri 
akşam saatlerinde 
Gemlik'e geri 
döndüler.
Gemport Gemlik 
Anadolu Lisesi 
kültürel faaliyet 
terine ara vermeden 
devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta 
sonu düzenlenen 
Bursa gezisinin 
ardından bu 
hafta sonu da 
Kapadokya ve 
Konya gezisi 
düzenleniyor. 
38 öğrenci ve 
sorumlu 
öğretmenlerin 
katılacağı gezi 
bir gece 
konaklamalı olarak 
24 Mart Cuma 
başlayıp 26 Mart 
Pazar gecesi 
sona erecek.

Bursa'da kent 
meydanı ile termi
nal arasında hiz 
met verecek T2 
hattıyla ilgili 
önemli bir kavşak 
daha aşılıyor. Kent 
Meydanı Köprü 
sü'nün birinci 
bölümünün kirişle 
ri 4 gecede monte 
edildi. Köprünün 
tamamlanmasıyla 
buradan hem 
araçlar hem de 
tramvay aynı anda 
geçiş yapabilecek. 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, T2 
hattının 2018'in ilk 
ayında hizmete 
gireceğini bildirdi. 
Kent Meydanı-Ter- 
minal güzergahı 
üzerinde yer alan 
K4 köprüsünün 
prefabrik kiriş 
montajının 
tamamlandığını 
ifade eden Başkan 
Recep Altepe, 
"Tabii ki ulaşılabilir 
bir kentin en 
önemli çözümü 
başta raylı sistem 
ve toplu ulaşım. 
Çünkü küçük 
araçlarla ilgili ne 
kadar yolda yap

sak köprüde yap
sak bunları çözme 
mizin imkanı yok. 
Dünyanın hiçbir 
metropolitan 
şehrinde bu sorun 
maalesef 
çözüleme miş. 
Lastik tekerlekli 
sistemlerle kent içi 
trafiğin çözülme
sine imkan yok. Bu 
alanda bizlerde 
özellikle raylı sis
temi yaygınlaştır 
ma, toplu ulaşımı 
yaygınlaştırma bu 
konuda ki projeleri 
daha hızlı bir 
şekilde gerçekleş 
tirme konusunda 
elimizden gelen 
gayreti gösteri 
yoruz. Bu anlamda 
şu anda yapılan 
en önemli çalış 
malardan biri de 
İstanbul Caddesi 
dediğimiz Yalova 
yolundaki hattımız. 
Bu yükü otogar
dan kent merke 
zine kadar taşıya 
cak. Burada 3 şerit 
gidiş geliş yolların 
yanı sıra aynı za
manda raylı sistem 
hattı mızda konul 
muş oluyor" 
dedi.
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Beyaz eşyada KDV indirimi uzayabilir!
Maliye Bakanı Naci 
Ağbal, beyaz eşyada 
KDV indiriminin 
uzatılması konusu 
nu değerlendi 
receklerini belirtti 
Maliye Bakanı Naci 
Ağbal, beyaz eşya 
satışlarının geçen 
yılın şubat ayına 
göre yüzde 30 üz
erinde arttığını ve 
KDV indiriminin 
uzatılması konusu 
nu değerlendirecek 
lerini söyledi.
Ağbal, "Bu iki sektör 
ekonomide dinamo 
sektör. Birçok sek
törle ilgili. Bu yüz

den gerek mo
bilyada gerekse 
beyaz eşyada nisan 
ayının sonunda bu 
düzenleme süresi 
dolacak. Ama 
bakacağız, durumu 
değerlendireceğiz. 
Şimdi müthiş 
olumlu bir atmosfer 
var. En son gelen 
rakamlar beyaz eşya 
satışları geçen 
seneki 2016-2017 
şubat aylarına göre 
satışlar yüzde 30'un 
üzerinde artmış. 
Ben aynı oranın mo
bilya sektöründe de 
olduğunu görüyo

rum.

'HAREKETLİLİK 
GETİRDİ' 
Dolayısıyla bu 
piyasada bir 
hareketlenme ge
tirdi. Alışverişe bir 

hareketlilik getirdi. 
Bunu da dikkate 
alacağız. Yeter ki 
esnafımızın yüzü 
gülsün. Alışveriş 
olsun bereket olsun. 
Ekonomide çarklar 
dönsün" dedi.

Esnafın milletin 
sigortası olduğunu 
dile getiren Bakan 
Ağbal, "Siz de bizler 
için çok önemlisiniz. 
Esnaf bu milletin 
sigortasıdır. Sizler 
bu milletin birliğine 

dirliğine vatana 
sevgi ile bağlı 
insanlarsınız.
Sizler güçlü 
oldukça bu mem
leketin birlik 
beraberlik daim 
olacak. Bunun için 
esas olan sîzsiniz 
esas olan millet 
biz sizin adınıza 
vekiller olarak bu 
millete hizmetkarız 
başka bir şey 
değiliz. Siz varolun" 
ifadelerini kaydetti. 
Ziyaret sonunda 
Kılıç, Bakan Ağbal'a 
rahme ve Çerkez 
kaması hediye etti.

Kamu çalışanlarına erten emeklilik müjdesi!
Hükümet erken 
emeklilik çalışma 
lanna başladı. 
Sağlık çalışanları 
için erken emeklilik 
projesinde sona 
geliniyor. Erken 
emeklilik için bir 
komisyon da 
kuruldu 
Hangi kamu 
görevlilerinin hangi

şartlarda ve süreyle 
fiili hizmet süresi 
zammından (yıpran 
ma payı) yararlan 
dırılacağı konusu 
yeniden değerlen 
diriliyor. Bu amaçla 
oluşturulan korniş 
yon, çalışmalarını 
sürdürüyor.
Sağlık çalışanları 
için yapılan çalışmanın son aşamada olduğu

belirtiliyor. 
Öğretmenler, 
postacılar ve itfaiye
ciler gibi pek çok 
meslekteki 
çalışanlar, heye
canla kendilerine 
de bu imkanın ver
ilmesini bekliyor. 
Kamu çalışanlarının 
erken emeklilik 
talebi, son toplu

sözleşmeye 
damgasını 
vurmuştu. Her 
hizmet kolundan 
erken emeklilik 
talebi gelince, bir 
komisyon 
oluşturulması 
kararlaştırılmıştı. Bu 
kararın ardından 
hızla düğmeye 
basıldı.

Kurulan «e kapanan şirket istatistikleri açıklandı
Şubatta kurulan 
şirket sayısı 5 bin 
551, kapanan şirket 
sayısı ise 762 oldu. 
Şubatta kurulan 409 
yabancı ortak ser
mayeli şirketin 
159'u Suriye, 25'i

İran ve 24'ü Irak 
ortaklı oldu.
Buna göre, şubatta 
kurulan şirket 
sayısı, bir önceki 
aya göre yüzde 
10,61, gerçek kişi 
ticari işletme sayısı 

yüzde 25,41 azalır 
ken, kooperatif sayı 
sında yüzde 1,54 
artış görüldü. Ka
panan şirket sayısı 
bir önceki aya göre 
yüzde 60,50, koope 
ratif sayısı yüzde 

75,12 ve gerçek kişi 
ticari işletme sayısı 
da yüzde 35,86 
azaldı. Şubatta 
geçen yılın aynı 
ayına göre kurulan 
şirket sayısı yüzde 
11,87, gerçek kişi

ticari işletme sayısı 
yüzde 1,88 azalır 
ken, kurulan koop
eratif sayısı yüzde 
3,13 arttı. Bu dönem 
de kapanan şirket 
sayısı 2016’mn aynı 
ayına göre yüzde

2,43, kapanan 
gerçek kişi ticari 
işletme sayısı 
yüzde 9,92 ve ka
panan kooperatif 
sayısı ise yüzde 
38,37 azalış gös
terdi.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
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
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 7166

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 64

VAPUR-FERİBOT
KAYMAKAMLIK

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

Kaymakamlık 513 10 51
C.8aveılığı 513 1° 53
C.Saveı Yrd. »13 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28 OTOBÜS

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

50
 1 Patnıtfckala 013 00 2®

OSNtZUÇAOl 013 OS 13
Faqasus AlunIe Seyahat 014 0 3 02
METRO 013 12 12
Aydın Turtam 013 20 77
Süzer Turtam 012 1O 72
Kanberofllu-Baadat «14 40 40
KmMKoç 012 O1 03

DAĞITICILAR
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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

HASTANELER
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Devlet Hastanesi 617 34 00
Sahil Dev. HssL 013 23 29
Mor.Bağ.OcaOı 513 10 60
Tomokay Tomografi 610 05 29
Acıbadem 280 44 44

BELEDİYE

Santral 513 45 21-23
Başkanlık 513 45 20

BU8Kİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

R
TAKSİLER

Körfez Tekel 513 18 21
Çınar Takat 513 24 67
Güven Takat 513 32 40
Gemlik Tekel 513 23 24
Manastır Takal 617 33 94

i
Akoan Petrol 013 iO 7g
MAR-PET 013 30 33
Tuncay Otogaz sis 10 40
Boysa Petrol «13O1 03

Gemlik Karfez
«İMLİK'İN İLK «ÛNLÛK SİYASİ «AZITIIİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 5733 
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)

tilMlIiH
VENÜS SİNEMASI
Recep ivedik 5: 

11:30-14:00-16:20- 
18:40-21:00...
Tatlım tatlım: 

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

Logan 
fzbTutKÇĞj/’fonfo- 

15:30-18:00- 
20:45...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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ANADOLU USEMIZI AÇIYORUZ 
İlginize Teşekkür Ederiz.... 

ERKEN KAYIT FIRSATLARIMIZ
. BAŞLAMIŞTIR...

İGemlikKSrfezl

BİL OKULLARI 
ORHANGAZİ KAMPUSU 

_A^e£ut£ı/:

Arapzade Mahallesi Olukdere Mevkii No:75 16800 Orhangazi / BURSA 
O 224 435 03 24 - O 553 846 23 24 www.bilokullari.com.tr

http://www.bilokullari.com.tr
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TURKIYENIN EN BÜYÜK TAŞ BASKI ZEYTİNYAĞI FABRİKASI GEMLİK'TE

EL64

KAVLAR?
K DOĞANIN HÂZİNESİ W 11

DaŞ El444 68 80

www.kavlak.com.tr

GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYÂSİ GAZETESİ
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TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

İrfan Ünlü 0535 285 42 69
Merkez: Çarşı Meydanı - UMURBEY 

Şube: Dr. Ziya Kaya Mah. Hürriyet Cd.
I Sarışen Sok. Gemlik Tapu Müdürlüğü yanı
L GEMLİK 4

_irfanunluemlak.sahibinden.com

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE YAPTIRILAN GEMLİK VE KÜÇÜKKUMLA ATIKSU ARITMA TESİSİNİN TEMELİ DÜN ATILDI

p Güne Bakış
1 Kadri GÜLER

'J kadri_guler@hotmail.com

40 YILLIK SORUN BİTİYOR
Marka kent dediğimiz Gemlik, dışarıdan 

bakıldığında bölgenin en güzel şehirle 
rindenbiri.

Oysa, dışı seni yakar, içi bizi...
Başkasının gözündeki Güzel Gemlik, bir 

bakıma bir köy...
Hiçbir sorunu çözülmüş değil.
Trafik desen arapsaçı, oto parkı büyük 

sorun, ulaşım karışık, yayası yolda, aracı 
yaya kaldırımda..

İşyerleri sokakta, kaldırımları işgal 
edilmiş bir durumda. Devamı sayfa 4’de

Gemlik ilçe merkezin
den Narh’ya kadar 
olan sahil şeridindeki 
su kirliliğinin önüne 
geçecek Gemlik ile 
Küçükkumla Atıksu 
Arıtma tesislerinin 
temelleri, Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe tarafın 
dan atıldı. 5500 metre 
küp gün kapasiteli 
tesis 2016 yılı itiba 
riyle kışın 7 bin 500 
kişiye yazın da 25 bin 
kişiye hizmet verecek. 
Haberi sayfa 2’de

Terini destekleyen personelin işine son «erilecek
Terör örgütleriyle eylem birliği yaptığı, bu örgütlere yardım ettiği ve bunların propaganda 
sini yaptığı belirlenen sözleşmeli personelin sözleşmesi feshedilecek. Sayfa 9’da

.BALIK

CUMHUR BALIK EVİ OMi 407 43 N

.cır

iL^umhürbâlik
ÇİĞ VE PİŞMİŞ jd

•••ÖBMUR-Ş' t-.- •- 
i l

GÜNLÜK TAZE BALIK ÇEŞİTLERİ

benizden çjebın HezzetAer... 
E Cumhur GÖRÜCÜ BALIK w 
■ 05324074324 ÇORBASI ft

E cumhurbalık HANISİ+SALATA+SU+EKMEK10t>
Demirsubaşı Mah.Fırın Sok.No: 1/1 AGEMLIK

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
_irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com


23 Mart 2017 Perşembe Gemlik Körfez Sayfa 2

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE YAPTIRILAN GEMLİK VE KÜÇÜKKUMLA ATIKSU ARITMA TESİSİNİN TEMELİ DÜN ATILDI

hlih8ftüifclaWhilwlnihwiiM

Gemlik ilçe merke 
zinden Narlı’ya 
kadar olan sahil 
şeridindeki su 
kirliliğinin önüne 
geçecek Gemlik ile 
Küçükkumla Atıksu 
Arıtma tesislerinin 
temelleri, Büyük 
şehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe tarafından 
atıldı. İlki 6 ay 
sonra hizmete 
girecek tesislerin 
toplamda 80 milyon 
liraya mal olduğu 
nu söyleyen Baş 
kan Altepe, “Şu 
anda bu sahil şeri 
dinde denize girile 
biliyor fakat 1 yıl 
sonra burası her 
tür canlının yaşa 
yabileceği hale 
gelecek. Sularına 
rahatlıkla girilebi 
len, kaliteli sahille 
re sahip olacağız. 
Pırıl pırıl bir Gemlik 
Körfezi göreceğiz” 
dedi.
Büyükşehir Beledi 
yesi’nin Bursa Su 
ve Kanalizasyon 
İdaresi (BUSKİ) 
aracılığıyla projelen 
dirdiği Gemlik 
Atıksu Arıtma Tesis 
leri ile Küçükkumla 
Atıksu Arıtma 
Tesisleri’nin temel
leri, Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe ve 
protokol üyeleri 
tarafından atıldı. 
Belediye Başkam 
Refik Yılmaz, DSİ 
Bursa Bölge Müdü 
rü Nazmi Koçak ve 
BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail 
Hakkı Çetinavcı’nın 
da katıldığı tören

lerin ilki Küçük 
kumla’da gerçek 
leşti. Burada 
yaptığı konuşmada 
yaklaşık 30 milyon 
liraya mal olacak 
Küçükkumla Atıksu 
Arıtma Tesisi hak 
kında katılımcılara 
bilgiler veren 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 5500 
metreküp gün 
kapasiteli tesisin 
2016 yılı itibariyle 
kışın 7 bin 500 
kişiye yazın da 25 
bin kişiye hizmet 
vereceğini kaydetti.

EKİM AYINDA 
HİZMETE GİRECEK

Ekim 2017’de 
hizmete girecek 
tesisten 2036 yılın 
da 55 bin kişinin 
faydalanacağını 
kaydeden Başkan 
Altepe, Manastır 
dan Narlı’ya kadar 
olan sahil şeridinin 
yapılan bu yatırım 
sayesinde yüzde 
100 saflık derece
sine ulaşacağını 
vurguladı.

50 MİLYON LİRAYA 
MAL OLACAK

Başkan Altepe, 
Küçükkumla Atıksu 
Arıtma Tesisi temel 
atma töreninden 
sonra Gemlik’e 
hareket etti. Burada 
da yaklaşık 50 mil 
yon liraya mal ola
cak Gemlik Atıksu 
Arıtma Tesisleri’nin 
temelini atan 
Başkan Altepe, 
21 bin metreküp

gün kapasitesine 
sahip tesisin 
tamamlan dığında 
138 bin kişiye 
hizmet vereceğini 
belirtti. Başkan 
Altepe, “Gemlik 
merkez ile Manastır 
bölgesi nin atık 
sularını rehabilite 
edecek ileri biyolo
jik arıtma tesisimiz, 
2036 yılında yakla 
şık 150 bin kişiye 
hizmet verecek. 
Şubat 2018’de ise 
açılışı yapılacak” 
şeklinde konuştu. 
Büyükşehir Beledi 
ye Başkanı Recep 
Altepe, temel atma 
törenlerinde yaptığı 
konuşmada, 
Bursa’nın sağlıklı 
kent olması yolun
daki çalışmaları 
tüm ilçelerle bir
likte hızla sürdür 
düklerini ifade etti. 
Çalışmalar kapsa 
mında, Gemlik 
merkez ile Manas 
tır, Manastır ile de 
Narh arasındaki 
bölgenin atık suyu 
nu arıtacak tesis
lerin temelini at

maktan büyük mut
luluk duyduk larını 
belirten Başkan Al
tepe, “Bağlantı ele
man larıyla birlikte 
sadece Gemlik’e bu 
projelerle yaklaşık 
80 milyon liralık 
yatırım yapmış 
oluyoruz. İnşallah 
bu tesislerin ilki 
6 ay içerisinde 
tamamlanacak ve 
bölgenin hayat 
stan dardının 
artmasın da önemli 
katkıda bulunacak. 
Emeği geçenlere 
teşekkür ediyorum. 
Şimdiden hayırlı ve 
uğurlu olsun” 
ifadelerini kullandı. 
Başkan Altepe, 
konuşmasında, alt 
yapı ve çevre 
faaliyetlerinin öne
mine de değindi. 
Gelecek kuşaklara 
Temiz bir Bursa ve 
Gemlik bırakmak 
istediklerini, bu ne
denle ‘kutsal olarak 
gördükleri’ alt yapı 
ve çevre yatırım 
larına büyük önem 
verdiklerini belirten 
Başkan Altepe,

“Temiz çevre ve 
sağlıklı altyapı 
konusundaki tüm 
eksikliklerimizi her 
geçen gün tamamlı 
yoruz. Bütünşehir 
Yasası’nın nimet
lerinden bu konuda 
sonuna kadar 
yararlanıyoruz” 
açıklamasında 
bulundu.
Bütünşehir Yasası 
çerçevesinde sade 
ce kendi dönem
lerinde Gemlik’e 
200 mil yon liraya 
yakın yatırım 
yapıldığını kayde
den Başkan Altepe, 
“Alt ve üstyapı 
sıyla, çarşılarıyla 
birlikte Gemlik, her 
geçen gün çağdaş 
kent olma yolunda 
ilerliyor. Sahille 
rimiz düzenleniyor, 
yollarımız yapı 
lıyor. Sadece yol 
yatırımlarına 60 
milyon lira 
harcadık. Her 
köşesinde ayrı bir 
güzellik yaşanıyor” 
dedi.
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik

Yılmaz ise Gemlik 
ve Kumla için tarihi 
bir gün yaşandığını 
dile getirdi. Kör
fezin temizliği anla 
mında Büyükşehir 
Belediyesi tarafın 
dan devasa bir 
adım atıldığını ve 
bu uğurda mil yon- 
larca liralık yatırım 
yapıldığını vurgu
layan Yılmaz, 
gösterdiği hassa 
siyet nedeniyle 
Başkan Altepe’ye 
teşekkür etti.

İLÇELERİN 
KADERİ 
DEĞİŞİYOR

Dünün hayali olan 
işlerin bugün 
Büyükşehir’le bir
likte tek tek gerçek 
olduğunu belirten 
Yılmaz, Bütünşehir 
Yasası’nın hizmete 
girmesiyle Gem
lik’te de birçok 
şeyin değiştiğini, 
değişerek gelişimin 
sürdüğünü kay
detti. Çevrenin in
sanlara Allah’ın bir 
emaneti olduğunu 
belirten Yılmaz, 
“Bugüne kadar 
sahillerimizi, ma
hallelerimizi adeta 
yaşanmaz hale 
getirmişiz. Bereket 
ki Bütünşehir 
Yasası var ve 
Büyükşehir bu 
alanlara da el atıyor 
ve ilçelerin kaderi 
değişiyor. Keşke 
Bütünşehir Yasası 
20-30 sene önce 
çıksaydı da bu 
güzelim memleket 
katledilmeseydi” 
diye konuştu.

Facebook' sayfamiztG^ Ajans
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Schriıı göbeğinde nefes kesei kwalamaca
Bursa polisinin 
uyuşturucu tacir
lerinin bulunduğu 
otomobile yaptığı 
operasyon polis 
kamerası tarafından 
saniye saniye görün
tülendi. Aksiyon 
filmleri aratmayan 
operasyonda İstan
bul'dan Bursa'ya 
yaklaşık 1 kilo 
uyuşturucuyu ge
tirdikleri iddia edilen 
2 kişi kıskıvrak 
yakalandı. Operas 
yonun genişletil 
mesiyle gözaltına 
alınan toplam 4 kişi 
tutuklanarak ceza
evine gönderildi.

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Uyuşturucu ile 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü 
uyuşturucu tacirle 
rine göz açtırmıyor. 
Edinilen bilgiye göre 
G.S. ve R.C. isimli 
kişilerin İstanbul'dan 
Bursa'ya yüklü mik
tarda uyuşturucu 
madde getirip 
torbacı tabir edilen 
kişilere dağıtacağı 
bilgisine ulaşan 
narkotik polisi, 
şahısları takibe aldı. 
İki şahsın geçtiğimiz 
gün kiraladıkları oto
mobille Bursa'ya

gelmek için yola 
çıktığını tespit eden 
ekipler şehir giriş ve 
çıkışlarında 
tedbir aldı.
Şahısların kiraladığı 
otomobili Gemlik 
ilçesinden şehir 
merkezine kadar 

takip eden polis, 
Altıparmak caddesi 
üzerinde trafiğin 
yoğun olduğu sırada 
otomobile op
erasyon yaptı. Zor 
kullanılarak etkisiz 
hale getirilen 2 kişi 
neye uğradıklarını 

şaşırırken, narkotik 
köpeği Alfa'nın oto
mobilde yaptığı ara
mada motor kısmına 
gizlenmiş 958 gram 
metamfetamin mad
desi ele geçirildi. 
Ayrıca uyuşturucu 
madde ticareti

yaptığı 
değerlendirilen 
R.C.'nin ikametine 
yapılan baskın 
da ise, D İ. ve H.D. 
isimli kişilerde 
gözaltına alındı. 
Evde yapılan ara
mada ise 6 gram 
esrar, 1 adet 
ruhsatsız taban 
ca ve bu tabancaya 
ait 1 adet şarjör 
ile 6 adet dolu fişek 

ele geçirildi. 
Emniyette yapılan 
sorgularının 
ardından adliyeye 
sevk edilen zanlılar, 
tutuklanarak ceza
evine gönderildi.

Mit İBIIOII millili

Orhangazi ilçesinde 
meydana gelen 
kazada bir kişi 
yaralandı.
Kaza, Örnekköy 
yolu girişinde mey
dana geldi. Hatice 
Başaran idaresin
deki 16 JV 065 
plakalı otomobil,

Örnekköy is
tikametinden gelip 
kavşaktan yola 
çıkmak isteyen 
Selim Kurşun'un 
(47) kullandığı 34 ES 
0113 plakalı moto
sikletle çarpıştı. 
Savrulan motosiklet 
sürücüsü Selim

Kurşun yaralandı. 
Ambulansla 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan yaralı 
motosiklet 
sürücüsü burada te
davi altına alınırken, 
kazayla alakalı 
tahkikat sürüyor.

Bursa'da FETÖ'nün
Ren Tıp Hastanesini 
baskı ve tehditle 
aldığı ortaya çıktı. 
Bursa Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafın 
dan aralarında eski 
Vali Şahabettin 
Harput'un da 
bulunduğu 36'sı 
tutuklu 60 sanık 
hakkında 'silahlı 
terör örgütü 
yöneticisi olma 
ve terörizmin 
finansmanının ka
nununa muhalefet' 
suçlarından 20'şer 
yıla kadar hapis 
cezası talep edilen 
iddianame, 
geçtiğimiz günlerde 
8. Ağır Ceza Mahke 
mesi tarafından 
kabul edilmişti. İddi
anamede, Harput ve 

örgütün firari imamı 
Cansun Sarıyıldız'ın 
FETÖ adına kurulan 
üniversite, hastane 
gibi kuruluşlarla 
yaptıklarına dair de
taylara yer verildi. 
Tutuksuz yargılanan 
F.K., Ren Tıp Has
tanesinin yüzde 
75'lik hissedarının 
M.T. ve yüzde 25'lik 
hissedarının da B.O. 
olduğunu söyle 
yerek, "Bahar Has
tanesinin başhekimi 
tutuklu Davut 
Baykan ve örgütün 
hastanelerden so
rumlu elemanı firari 
Dr. Ömer Kurt bu 
hastane ile ilgilen 
meye başladılar. 
Harput, M.T.'yi 
makamına çağırmış. 
Odada Cansun

Sarıyıldız, Ömer 
Kurt ve Davut 
Baykan varmış. 
Burada M.T.'ye Ren 
Tıp'ın fiyatı 
konusunda çok cüzi 
bir miktar para teklif 
etmişler. M.T. de 
'Tamam da bu fiyat 
bana ceketini al çık 
demek' gibi bir şey 
demiş. Onlar da 
'Nasıl anlıyorsan 
öyle anla* demişler. 
M.T. bu duruma çok 
bozulmuş. O sırada 
hastanenin piyasa 
değerinin 60 milyon 
lira civarında oldu 
ğu söyleniyordu. 
Bu hususta Ömer 
Kurt'a tam yetki 
veril di. Ren Tıp 
Hastanesi daha 
düşük fiyata satın 
alındı." dedi

Yamaçtan düşerek can uerdi
Bursa'nın Muşta 
fakemalpaşa 
ilçesinde, atık şişe 
toplarken yamaç
tan düşen bir kişi 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre, Yahntaş Ma
hallesi Şahintepe 
mevkiinde önceki 
gün bir erkek 
cesedi bulundu.
Hayatını kaybeden 
kişinin şişe topla

yarak evini 
geçindiren 
İbrahim Ç.'ye 
ait olduğu 
öğrenildi. Akşam 
saatlerinde eve 
dönmemesi

üzerine ailesi 
tarafından aranan 
şahıs, önceki 
gün Şahintepe 
mevkiinde, tali 
yol kenarındaki 
yaklaşık 30

metrelik bir yamaç 
altında bulundu. 
Dengesini kay 
bederek 
yuvarlandığı 
tahmin edilen 61 
yaşındaki üç 
çocuk babası 
İbrahim Ç'nin 
aizhaimer 
hastası olduğu 
öğrenildi.
Olayla alakalı 
tahkikat sürüyor.

KfiŞ€D€ B€KL€M€K 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 GEMLİK
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

40 YILLIK SORUN BİTİYOR
Çeşmelerinden suyu içilmeyen, yeşili 

olmayan, deprem tehlikesi kapıda olan 
bir kent.

40 yıldır büyük soru olan kanalizas 
yon ve aratma tesisinin olmayışı...

Dün Küçük Kumla ve Gemlik’te 40 
yıllık bu kanayan yaraya Bursa Büyük 
şehir Belediyesi BU SKİ aracılığıyla son 
vermek içip düöffievp bastı.

Küçük Kumla’dan Narlı’ya kadar olan 
bölgenin kanalizasyonları Küçük Kumla 
istasyonunda arıtılarak nitelikli suya 
dönüştürülecek.

Gemlik’in 1970’lerden beri denize 
akıttığı kanalizasyon pisliği 50 milyon 
liralık yatırım ile arıtılacak.

Gemlik Büyükşehir Belediyesine 
bağlandıktan sonra her başkanın verdiği 
sözü Recep Altepe yönetimi 
gerçekleştiriyor.

Bir Gemlikli olarak teşekkür ediyorum.
Arıtma Gemlik’in en önemli 

sorunlarından biriydi.
Maalesef çağdışı bir sisteme yıllarca 

mahkum edildik.
Kanalizasyon arıtma tesisinin 

olmaması güzelim körfezimizi mahvetti.
Bir yandan evsel atıklar, bir yandan 

sanayi atıkları körfezi bataklığa çevirdi, 
balık nesli neredeyse bitti.

Altepe, dünkü konuşmasında Küçük 
Kumla arıtmasının Ekim 2017 de, Gemlik 
arıtmasının da 2018 yılında hizmete 
gireceğini söyledi.

Arıtılan suyun saf su niteliğinde 
olacağı müjdesini verdi.

Gemlik’e arıtma tesisi kurmak için 
birçok belediye başkanı emek harcadı 
ama güçleri yetmedi.

Nurettin Avcı, Gemlik Orhangazi ve 
İznik Belediyesi ile bir birlik ve şirket 
kurdu, İspanya dan kredi almak için proje 
geliştirdi ama oimaaı.

Projenin büyüklüğü boyunu aştı.
Gemlik’i kurulacak arıtma sonuçsuz 

kaldı.
Gemlik’te birçok kesim Büyükşehir 

Belediyesine geçmemiz istemiyordu.
Ben isteyenlerdendim.
Ama yasanın bu şekilde çıkması 

ilçelerin birçok konuda elini kolunu 
bağladı.

İlçeleri işlevsiz hale getirdi.
Büyükşehir Yasası mezarlarımızı bile 

bizden aldı.
Bu yasa ıslah edilmen.
Ancak, büyük projeler için önemini de 

Arıtma projesinde olduğu gibi görüyoruz.
Hayırlı bir başlangıç.
Bitince ilçemizin kanalizasyon atıkları 

arıtma sorunu biten, denizimiz bundan 
sonra kirlenmez.

Proje geç de olsa işlerlik kazanıyor.
Tekrar teşekkürler...

Emekliler Derneği ve İnegöllüler Derneğini ziyaret ettiler...

CHP referanılunı calısmalannı sünliirüıır
CHP İlçe Başkanı, 
İlçe yönetimi ve Bele 
diye meclis üyeleri 
Referandum çalışma 
lan kapsamında 
Emekliler Derneği 
Gemlik Şubesini 
ziyaret etti.
Emeklilerin geçim 
sıkıntısına değinen 
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan 
yaptığı konuşmada, 
“Son yıllarda emekli 
lerde çalışma oranı 
arttı. Emekli maaşla 
rı bir aileyi geçindi- 
rebilecek seviyede 
değil, çoğu insan 
nasıl geçine ceğim 
korkusundan emekli 
bile olmaya korkar 
duruma geldi.
Emekli olanlar ise 
ailesini geçindirmek 
için ek iş arıyor.
Emekliler kredi ve 
kredi kartı bataklı 
gına batmış durum 
da, çoğu emekli ay 
sonunu getiremiyor. 
Görüyoruz ki ülkeyi 
yöneten iktidarın bu 
durum pek umrunda 
değil” dedi ' 
“Gazetelerde, tele
vizyonlarda her gün 
gündeme getiriyo 
ruz. Emeklilerin 
sıkıntıları büyük, 
emekli geçinemiyor, 
emekli ek işte 
çalışıyor. Aylarca 
emekliyi promosyon 
bahanesiyle oyala 
dılar sonuçta pro
mosyon olayında

VakKas,
Liman-iş Sendikası 
Gemlik Şube 
Başkanı Osman 
Yavuz, Yönetim 
Kurulu üyeleri ve 
sendikaya bağlı 
Gemport çalışan 
lan, Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Teşkila 
tını ziyaret etti. 
Şube Başkanı 
Osman Yavuz, 
sendika seçimi ve 
sonrasında yaşa 
nanları anlattı.
Gemport'ta çalışan 
bazı arkadaşlarının 
işten atıldığını, 
mağduriyet 
yaşadıklarını ve 
bundan sonra da 
işten atma ve 
kıyımların devam

dağ fare doğurdu, 
üç yıllık aynı banka 
kalmak kaydıyla 
yıllık 125 lira aylık 
ise 10 liraya'ye denk 
gelen bir miktarı 
emekliye reva" 
diyen Sertaslan, 
Emekliler Derneğine 
yaptığı başarılı çalış 
malar için teşekkür 
etti. Sertaslan, Gürle 
İş Merkezi esnafını 
ziyaret ederek hem 
sorunlarını dinledi, 
hem de 16 Nisan’da 
yapılacak olan refe 
randum için bilgilen 
dirme yaptıktan 
sonra İnegöl Derne 
ğinde vatandaşlarla 
buluştu.
Dernek ziyaretinde

“İsçinin hakkı korunmalı’”

edeceğini söyledi. 
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe 
Başkanı Ahmet 
Vakkas Yıldız, 
Asilçelik, Netlog 
ve Gemlik 
Gübre ile süren 
mağduriyetlere 

konuşan Mehmet 
Sertaslan, referan
dum sürecinde 
STK’lar ile birlikte 
çalışmanın önemine 
değinerek; “Şu anda 
ülke kritik bir sürece 
hızlı bir şekilde gidi 
yor. Biz de vatan
severler olarak parti 
kimliklerimizi askıya 
alıp, bu süreçte ne 
ler yapılabiliri tartış 
mak ve konuşmak 
adına sizleri ziyaret 
ettik. Dün ve bugün 
de görüşmelerimiz 
oldu. Bu süreçten 
hayırlı bir sonuç 
alacağız diye düşü 
nüyoruz. Tabi ki bu
radaki önemli des 
tek sivil toplum

Gemport'un da 
eklendiğini 
ifade etti.
Yıldız, "İşçilerin 
emekleri kutsaldır.
Ekonominin 
motor gücüdür. 
Maalesef sermaye 
sahipleri işçilerin 

örgütlerimize ve 
özellikle de kadın 
larımıza düşüyor. 
Köprüden sonraki 
son virajdayız. 
Duyarlı olmak ve 
çok çalışmak 
gerekiyor. 
İnsanların barış 
içerisinde yaşaması 
için, tek adam yöne
timinin olmaması 
için çalışacağız. 
Bu her kim olursa 
olsun, güzel 
ülkemiz bir kişiye 
devredilemeyecek 
kadar kıymetli. Bu 
ülkenin yönetiminde 
herkes söz sahibi 
olmalı, parlamenter 
sistemden asla 
vazgeç memeliyiz. 
Benim bir umudum 
vardı, bu paket bir 
ihtimal meclise 
geri gönderilir mi 
diye. Ama imza 
landı ve o küçük 
ümidimiz de maale
sef olmadı. Ben 
referandumun 
ülkemiz için hayırlı 
bir şekilde sonuçla 
nacağına inanıyo 
rum” dedi.

haklarını koruma 
maktadır. Ülke için 
Sermaye ne kadar 
önemli ise iş gücü 
de bir o kadar 
önemlidir ve işçi 
hakkının korun 
ması gerekmekte
dir" dedi.



23 Mart 2017 Perşembe Gemlik Körfez Sayfa 5

6. Geleneksel 21 
Mart Türk Dünyası 
ve Toplulukları 
Nevruz Şenliği 
Umurbey Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi bahçe 
sinde kutlandı. 
Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşının 
söylenmesinin 
ardından, açılış 
konuşmasını Okul 
Müdürü Yunus 
Emre Ünsal yaptı. 
Temsili Demir 
Dövme ve protokol 
üyelerinin yumurta 
kırma yarışının 
ardından, Umurbey 
Celal Bayar Sağlık 
Meslek Lisesi

11. sınıf öğrencisi 
tarafından Doğanın 
düğünü adlı şiir 
okundu.
Acil Tıp Teknis 
yenliği günü ile 
ilgili meslek dersi 
öğretmeni Gülcan 
Sevim Topçu 
konuşmasını yaptı. 
Bu yıl mezun 
olacak Acil tıp 
Teknisyenliği alanı 
öğrencileri, trafik 
kazası ve solunu 
mu durmuş bir 
hastaya müdahale 
yöntemlerini anla
tan ı'ki gösteri' 
yaptılar. Acil 
müdahalenin hayat 
kurtarmadaki öne

mine değindiler. 
Ardından nevruz 
ile ilgili yarışmalar 
yapıldı.
Öğrenciler; Halat 
Çekme, Çuval 
yarışı, Yumurta 
yarışı, Balon pat
latma, bilek güreşi 
ve Yoğurttan para 
bulma yarışma 
larını yaptılar. 
Gemlik Kayma 
kamı Gürbüz 
Karakuş'un konuş 
masını ardından, 
kaymakamın 
Nevruz ateşini 
yakması ıi'e uırnkte 
baharın gelişi 
coşkuyla kutlandı. 
Programa Kay

makam Gürbüz 
Karakuş, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Vedat Büyükgöl- 
cigezli, Jandarma 
Komutanı Mehmet 
Barış Bozkurt, İlçe 
Emniyet Müdürü 
Cafer Gündoğdu, 
Muammer Ağım 
Devlet Hasta 
nesi Baştabibi 
Şahmeran 
Çelenkoğlu, 
Kurum Müdürleri, 
Milli Eğitim 
Şube Müdürleri, 
Okul Müdürleri, 
Öğretmen ve 
Öğrenciler ile çok 
sayıda Gemlikli 
katıldı.

Kücükbalıklı 
Köprüsü araç 

trafiğine 
kapatılıyor

Kent Meydanı-Ter- 
minal raylı sistem 
hattı inşaatı kapsa 
mında Küçük 
balıklı Köprüsü 
kiriş montajı ne
deniyle 22 - 24 
Mart tarihleri 
arasında 22.00 - 
06.00 saatleri 
arasında cadde 
çevre yolu ayrı 
mından itibaren 
şehir merkezi is 
tikametinde 
araç trafiğine 
kapatılacak. 
Kent Meydanı-Ter- 
minal (T2 Hattı) 
Raylı sistem hattı 
inşaatı yapım İşi 
kapsamında, güz
ergah üzerinde yer 
alan Küçükbalıkh 
(K2) Köprüsü pre
fabrik kiriş montaj 
çalışmaları 
yapılacağından 22 
- 24 Mart 2017 
tarihleri arasında 
gece 22:00-06:00

saatleri İstanbul 
Caddesi; Çevre 
Yolu ayrımından 
itibaren şehir 
merkezi is
tikametinde araç 
trafiğine tamamen 
kapatılacak. 
Sürücüler alter
natif güzergah 
olarak Avrupa 
Konseyi Bulvarını 
(Çevre Yolunu) 
kullanabilecek. 
Sürücülerin kent
içi hız limitlerine 
uymaları ve kon
trollü seyir et
meleri, çalışma 
yapılan güzer
gahlarda dik 
katli ve duyarlı 
olunması, 
trafik işaret ve 
işaretçilerine 
uymaları, bilgi 
levhaları ile 
gösterilmiş alter
natif güzergahları 
tercih etmeleri
gerekmektedir.

Büyükşehir 
Belediye Meclisi, 
Türkiye ile Al
manya arasında 
yaşanan diplo
matik miting 
krizinin ardından 
Darmstad ve Klum- 
bach şehirleriyle 
olan kardeşlik 
ilişkilerini askıya 
aldı. Kardeşlik 
ilişkilerinin dondu 
rulmasına ilişkin 
karar, meclisin 
Mart ayı ikinci otu
rumunda alındı. 
Büyükşehir 
Belediye Başkan 
vekili Atilla Ödünç 
yönetiminde

toplanan meclis, 
rutin gündem mad
delerini görüştü. 
Başkanvekili 
ödünç'ün 'Bursa 
ile Darmstad ve 
Klumbach belediye 
leri arasındaki 
kardeşlik münase
betlerinin askıya 
alınmasına yönelik1 
yaptığı oylama 1 

ret oyuna karşılık 
kabul edildi. 
Türkiye ile Al
manya arasında ilk 
gerilimin 2016 
yılında Sözde Er
meni Soykırımı'nın 
tanınmasıyla yaşan 
dığını hatırlatan 
Büyükşehir Beledi 
ye Başkanvekili 
Atilla Ödünç, ikinci

olarak 15 Temmuz 
darbe girişiminin 
ardından FETÖ 
terör örgütü üyeie 
rinin bu ülkeye 
sığındığını ve iade 
edilmediklerini 
vurguladı. Son ola 
rak Adalet Bakanı 
Bekir Bozdağ'ın 
2017 Anayasa 
Değişikliği Refe 
randumu kapsa 
mında Almanya'nın 
Gaggenau böl
gesinde yapacağı 
mitingin yasaklan 
masıyla ikili ilişki 
lerin işin içinden 
çıkılmaz bir hal 
aldığını belirtildi.

Uçaklarda "kahin 
yasağı" haşladı
Amerika ve Birleşik Krallık Türkiye'nin 
de içinde bulunduğu birçok ülkeden 
ABD'ye yapılan uçuşlarda, yolcuların 
akıllı telefondan büyük elektronik 
cihazları yanlarına almalarını yasakladı. 
Bu uçuşlarda artık tablet, kamera ve bil
gisayarlar uçakların bagaj bölümüne 
teslim edilecek. THY yetkilileri ilk 
uygulamanın dün sabah 08.30 New 
York uçağı ile başladığını açıkladı. 
ABD bu kez Türkiye'nin de içinde 
bulunduğu Ortadoğu ve Afrika ülkeler
ine yönelik yasakla gündeme geldi. 
Buna göre ABD'ye yapılan uçuşlarda, 
yolcuların akıllı telefonlardan büyük 
elektronik cihazları yanlarına almaları 
yasaklandı. Dünden itibaren başlayan 
yasak kapsamına giren cihazlar arasın 
da bilgisayar, tablet, kamera ve DVD 
oynatıcıların bulunması dikkat çekiyor.



BİL OKULLARI
ORHANGAZİ KAMPÜSÜ

Arapzade Mahallesi Olukdere Mevkii No:75 16800 Orhangazi / BURSA 
0 224 435 03 24 - 0 553 846 23 24 www.bilokullari.com.tr

http://www.bilokullari.com.tr
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SahinfBursanin vekil sayısı 20’ye çıkacak"
Ak Parti Bursa Mil
letvekili Hüseyin 
Şahin, Gemlik ine 
gollüler Derneğini 
ziyaret ederek, 
Gemlik’te yaşayan 
inegöllülerle bir 
araya geldi. 
Dernek üyeleri 
tarafından 
karşılanan Şahin’e, 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Ak 
Parti ilçe Başkanı 
Zafer Işık, Meclis 
Üyeleri ve Parti 
üyeleri de eşlik etti. 
Gemlik İnegöllüler 
Kültür ve Dayanış 
ma Derneği Başkanı 
Erkan Şen; 
“Hemşerimiz ve aynı 
zamanda Ak Parti 
Bursa Milletvekili 
Hüseyin Şahin’e 
teşekkür ediyoruz. 
Bu akşam, bizlere 
referandumun getiri
lerini ve yeni sistemi 
anlatacak. Akıllarda 
soru işareti olan çok 
sayıda konuya da 
açıklık getirecektir” 
dedi.
Ak Parti Gemlik İlçe 
Başkanı Zafer Işık 
ise; “Bizim öncelikle 
istikran savunma 
mız gerekiyor. 
İstikrarın sağlandığı 
dönemler, genelde 
tek partili dönem
lerdir. Menderes 
dönemi, Özal 
dönemi, Demirel’in 
bazı dönemleri ve 
2002’de Ak Parti

dönemi gibi. Ak 
Parti hükümetlerinin 
bu ülkeye getirdiği 
en önemli şey, 
istikrardır.
7 Haziran seçim
lerinde, koalisyon 
söylentisi bile biz 
lere istikrarın önem
ini vurgulamıştır. 
Ekonomi o dönem 
bozuldu, dış güçler 
de düğmeye bastı. 
Biz merkezi hükü 
metle uyum içinde 
çalışarak, Gemlik’te 
de önemli işler 
yaptık. 50 - 60 yıldır 
söylemden öteye 
gidemeyen Büyük 
Kumla Barajı, bu 
döneme nasip oldu. 
Hastane ve diğer 
hizmetler de, merke 
zi hükümet desteği 
ile Gemlik’e kazan 
dirildi. O kadar çok 
proje yapıldı ki, an
latmaya kalksam, 
saatlerce sadece 
bunu konuşmam 
gerekir. Bunların 
hepsi istikrar saye 
sindedir” şeklinde 
konuştu.

Şahin; “Camiyi 
bilmeyenler, ‘Hayırlı 
Cumalar’ diyor.” 
Son sözü alan Ak 
Parti Bursa Mil
letvekili Hüseyin 
Şahin, hem yeni 
anayasadan 
bahsederken, hem 
de eleştirileri ile 
dikkat çekti. Şahin; 
‘’Dünyanın en güzel 
yeri Türkiye, 
Türkiye’nin en güzel 
yeri de Bursa’dır. 
Biz Ak Parti tarafı 
yız. Bu milletin 
%50’sinin sesiyiz. 
Dünyanın imrendiği 
bir liderin arkasın 
dan gitmenin onu
runu yaşıyoruz. 
Zamanında vesayet 
odakları, liderimizi 
2002’de seçime sok
mayarak meclisten 
uzak tutmuştu. Bu 
olumsuzluklara 
rağmen, milletimiz 
Ak Parti’yi tek başı 
na iktidar yapmıştı. 
Hep mücadele ettik, 
hala da mücadele 
ediyoruz. Zama 
nında birinci ve 

ikinci köprüye de 
hayır diyenler, 
bugün Anayasa 
değişikliğine hayır 
diyor. Konu öyle 
noktaya geldi ki, 
Camiyi bilmeyenler, 
‘hayırlı cumalar’ 
diyor.
“Bursa’nın vekil 
sayısı 20’ye 
çıkacak”

Kendileri 100 vekil 
birden artırırken, 
bizden 50 vekilin 
artmasının hesabını 
sormaya kalkıyorlar. 
Bursa’nın 20 vekili 
olunca, Bursa daha 
iyi temsil edilecek. 
Nüfusa oranla vekil 
sayısı düzenleniyor. 
Bunu da, kendileri 
çok iyi biliyor. 
Anayasa değişikli 
ğind'en en önemli 
detay, 104. madde 
dir. Anayasa mn özü 
de yine aynı madde 
de yaşanan değişik 
liktir. Bu madde 
Cumhur başkanı ile 
Başbakan’ın yetki
lerini birleştiriyor” 
ifadelerini kullandı.

BİL Bursluluk 
Sınavı yapıldı

Bil Okulları 
Orhangazi Kam- 
püsü, 18-19 Mart 
2017 tarihlerinde 
RADAR Sistemi ile 
Bil Okulları Kabul 
/Bursluluk sınavını 
gerçekleştirdi. 
Yaklaşık 1500 
Öğrencinin katıldığı 
sınav 18 Mart’ta 3 
Oturum, 19 Martta 3 
oturum olmak üze 
re 6 Oturumda 
tamamlandı. 
Kurum Müdürü 
Ayşe Uysal'ın Kon
ferans Salonunda 
bilgilendirme 
toplantısından 
sonra velilere bil
giler verdi.

KAYIP
GEMLİK MESLEKİ EĞİTİM 

MERKEZİNDEN 09/02/2013 TARİHİNDE 
ALDIĞIM GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM 

HİZ. ALANI BERBERLİK DALINDA 
2013/07 SERİ NUMARALI KALFALIK 

BELGEMİ KAYBETTİM. 
HÜKÜMSÜZDÜR. 
TAYLAN CURA

Bil Giriş Sınavına 
katılan öğrenciler 
sınav süreleri 
boyunca önce 
Türkçe, Matematik, 
Fen Bilimleri, 
Sosyal Bilimler, İn
gilizce ve Din 
Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi'nin bulun 
duğu akademik 
sınav ve sonrasın 
da Dil Uygulamaları 
kapsamı altında İn
gilizce sınava tabi 
tutuldular. 
Sınavlar yaklaşık 
15 Gün içerisinde 
kurum tarafından 
açıklanarak burslu
luk miktarları belir
lenecek.

07.12.2011 tarihli Mal Müdürfügünden teminat karşılığı 
aldığım 20110060881 seri holü 0294361 sıra nolu makbuz 

kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 
DENK MÜH. İNŞ. TAAH. TİC. LTD.ŞTİ.

Asgari lise mezunu 
Forklift ehliyetine sahip 

SEÇ-G ve kalite bilincine sahip 
En az 2 yıl forklift 

kullanma tecrübesine sahip 
FORKLİFT OPERATÖRLERİ 

KLfNKUKKTfh. 
Başvurular şahsen şirket 

adresine yapılacaktır. 
ADANIR LOJİSTİK A.Ş. 

Limanyolu girişi Gemlik 
Bilgi için: 0530 700 2071 

Ali Çalışır

ELEMAN
GEMLİK’TE FAALİYET 

GÖSTEREN FİRMAMIZDA 
PANEL ÜRETİMİNDE 

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 
30-40 YAŞ ARALIĞINDA 

BAYAN İŞÇİ 

ALINACAKTIR.

TERA FOTOVOLTAİK ENERJİ 
TEKNOLOIİLEİ VE MEKATR0NİK 

SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

0 224 513 05 38

KflŞfDE IKKIW 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 GEMLİK
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TEOG sınavı 26-27 Nisanda
Öğrencilerin 
merakla bekledi 
TEOG ikinci dönem 
sınav takvimi Milli 
Eğitim Bakanlığı 
tarafından 
açıklandı. 
Lise eğitimine 
devam edecek 
öğrenciler için en 
önemli sınavların 
başında gelen 
Temel Eğitimden 
Ortaöğretime Geçiş 
(TEOG) sınavı 
takvimi belirlendi. 
Peki 2016-2017 
eğitim öğretim yılı 
içinde TEOG sınavı 
ne zaman olacak? 
İşte yanıtı; 
2017 Temel 
Eğitimden Ortaöğre 
time Geçiş (TEOG) 
sınavları Milli 
Eğitim Bakanlığı'nın 
(MEB) resmi inter
net sitesinde 
açıklanan 2017 yılı 
sınav uygulama 

takvimine göre, 
Temel Eğitimden 
Ortaöğretime Geçiş 
Sistemi (TEOG) 
kapsamında düzen
lenecek ikinci 
dönem merkezi 
ortak sınavlarının 
26-27 Nisan 2017'de 
gerçekleştirileceği 
belirlendi.
Ortak Sınavlar 
birinci gün 
oturumlarındaki 
dersler başlama 
saatleri, soru sayısı 
ve süreleri şöyle: 
09.00 Türkçe 20 
soru 40 dakika 
10.10 Matematik 20 
soru 40 dakika 
11.20 Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi 20 
soru 40 dakika 
Ortak Sınavlar 
ikinci gün oturu
mundaki dersler, 
başlama saatleri, 
soru sayısı ve 
süreleri şöyle:

09.00 Fen Bilimleri 
20 soru 40 dakika
10.10 T.C. inkılap 
Tarihi ve 
Atatürkçülük 20 
soru 40 dakika 
11.20 Yabancı dil 20 
soru 40 dakika

TEOG SINAV 
SONUÇLARI 
NASIL DEĞERLEN 
DİRİLİYOR?
Ortak sınavlara 
katılacak olan 
öğrencilerin puanı 
tek puan türünde 
hesaplanacaktır. 
Her soru eşit 

ağırlığa sahip 
olacaktır. Her 
adayın cevap 
kâğıdı, optik okuyu
cuyla okutulacaktır. 
Her test için doğru 
cevap sayıları esas 
alınarak ham puan
lar hesaplanacaktır. 
Yanlış cevap sayısı 
doğru cevap 
sayısını etkilemeye
cektir.
Dönem puanı 
hesaplamasında 
kullanılacak olan 
sınav puanı;

[(Doğru Sayısı /

Soru Sayısı) x 100] 
formülü ile 
hesaplanacaktır. 
8’inci sınıfta her 
dönem için uygu
lanan ortak sınavlar 
sonucunda yapılan 
hesaplama ile o 
döneme ait 
ağırlıklandırılmış 
ortak sınav puanı 
bulunur. Her iki 
dönem puanının 
aritmetik ortalama 
sı; ağırlıklandırılmış 
ortak sınav puanını 
oluşturur ve 
yerleştirmeye esas 
puanda kullanılır. 
Salon görevlilerince 
kopya çektiği tespit 
edilen öğrencilerin, 
kopya sonucu iptal 
edilen o dersin 
sınavı puanla 
değerlendirilmez. 
Ancak dönem puanı 
ve ortaöğretime 
yerleştirmeye esas 
puan 

hesaplamalarında 
sınav adedi tam 
olarak alınır. 
Engelinden veya 
başka bir sebepten 
dolayı herhangi 
bir dersten muaf 
olan öğrencilerin 
ortak sınav 
puanı, yıl sonu 
başarı puanı 
hesaplamasındaki 
usullere uygun 
olarak 
hesaplanacaktır. 
Tüm hesapla 
malar virgülden 
sonra dört 
basamağa kadar 
yapılacaktır. 
Soru iptali olması 
durumunda 
ilgili soru o 
ders sınavına 
katılan bütün 
öğrenciler için 
doğru kabul 
edilerek 
değerlendirile 
çektir.

Dolandırıcıların yeni hetleli TMSf
TMSF’nin 
bünyesindeki 
şirketleri ucuza 
sattığını iddia eden 
dolandırıcılar 
türedi. AntalyalI iki 
işadamı 3 milyon 
dolar kaptırdı. Fon, 
50 kişi hakkında 
suç duyurusunda 
bulundu.
Fetullahçı Terör 
Örgütü/ Paralel De
vlet Yapılanması 
(FETÖ/PDY) op
erasyonu 
kapsamında 40.5 
milyar liralık aktif 
büyüklüğe sahip 
858 şirketi kayyum 
olarak yöneten 
Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu 
(TMSF) dolandın 
cıların ve komisyon 
cuların yeni 
gözdesi oldu. Kuru
mun mallarını 
sattığını iddia eden 
kişiler, piyasadan 
yüksek miktarda 
danışmanlık, 
aracılık ve hizmet 
bedeli altında para 
topluyor. Komisy
oncular, önemli 
satışlardan 10 mi
lyon dolara kadar 
aracılık hizmeti

talep ediyor. 
"MASTER 
FRANCHISE'YIZ" 
Bu kişilerin şirket 
veya gayrimenkul- 
ieri pazarlarken, 
"TMSF’nin yetkili 
master franchise 
firmasıyız. Bütün 
satışları tek elden 
biz yapıyoruz" gibi 
cümleler kullanarak 
ikna etmeye 
çalıştığı belirtildi. 
Bu kapsamda, An
talya'da bir otel 
için iki iş adamı 
komisyoncuların 
ağına düşerek 3 mi
lyon dolar kaptırdı. 
Ayrıca, kendilerini 
eski TMSF çalışanı 

olarak tanıtan 
kişilerle iki aya 
yakın görüşme 
gerçekleştiren iş 
adamları otelin 
ihalesiz olarak 
kendilerine 
devredileceğine 
ikna edildi. Ancak 
aracılar 3 milyon 
dolarlık komisyon 
bedelini aldıktan 
sonra ortadan kay
boldu. Düzce'de 
17 şirkete ait 62 
taşınmazı el 
altından sattığını 
iddia eden A.L. 
isimli şahıs 
tutuklandı. TMSF, 
50'den fazla kişiyle 
ilgili savcılığa suç 

duyurusunda bu
lundu.

VATANDAŞA 
UYARI YAPTI

Dolandırıcılık 
vakaları artınca 
kurum da önceki 
gün yazılı bir 
açıklama yaptı. 
Açıklamada, 
satışlara aracılık 
yaptığını iddia 
eden kişilere 
inanılmaması 
gerektiği belirti 
lerek, şöyle denildi: 
"Son zamanlarda, 
FETÖ/PDY 
soruşturmaları 
kapsamında 
kayyum atanan 
şirketleri veya 
mal varlıklarını 
sattığını iddia 
eden kötü niyetli 
kişilere karşı 
vatandaşlarımızı 
dikkatli olmaya 
davet ediyoruz. Bu 
kişiler hakkında 
yasal yollara 
başvurulmaktadır. 
Satışlara ilgili 
bakan karar verip, 
işlemleri şirketin 
yönetim kurulu 
yerine getirir."

GBoglelanvem 
bir özelMacınıı öııl!

Google'ın harita 
servisine eklen
mesi beklenen 
özellikle 
kullanıcılar park 
ettikleri otomobil
lerinin yerini be
lirleyebilir. 
Otomobilini park 
ettiği yeri bul
makta zorlanan 
■ardansanız, 
Google kısa süre 
içinde bu soru
nunuzu çözebilir. 
Teknoloji devi 
Google'ın haritalar 
uygulamasına, 
aracını park ettiği 
yeri sıklıkla unutan 
kişiler için yeni bir 
özellik ekleniyor. 
Google Haritalar'a 
gelecek özellik ile 
kullanıcılar otomo
billerini park ettiği 
yeri ve zamanı tam 
olarak belirleye
bilecek.

Uygulama üze 
rinde otomobilinizi 
park ettiğiniz anda, 
menüde yer alan 
'park yerini kaydet' 
opsiyonu ile 
kullanıcılar park 
ettikleri yeri kay 
dedebilecek ve 
daha sonra 
uygulamanın 
kendisini bu 
yöne doğru yön
lendirmesiyle 
otomobilini bula
bilecek.
iOS 10 İLE 
APPLE MAPS'E 
GELMİŞTİ 
Bu özellik Apple 
kullanıcıları 
için yeni bir şey 
değil! Zira 
Apple'ın iOS 10 ile 
birlikte Apple 
Maps'e dahil 
ettiği özellik ben
zer bir kullanım 
sunuyor.
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Annelere 30 hine katlar maaş
Hükümet çalışan 
kadınlara desteğini 
her geçen gün 
arttırıyor. Çocuk 
başına yapılan 
destek ödemeleri 
maaşa göre belir
lenirken tutar 30 
bine kadar yük
seliyor 
Devlet, doğan her 
çocuk başına 
karşılıksız üç farklı 
ödeme yapıyor. 
Buna göre; asgari 
ücretle çalışırken 
doğum yapan bir 
anneye toplam 4856 
lira, 2500 lira maaş 
alan anneye 8646 
Hra ödeniyor. 
Toplam yardım 
maaşa göre 30 bin 
liraya çıkıyor 
Kadınların çalışma 
hayatmda daha fazla 
yer alması için 
birçok destek var. 
Bunlardan çocuk 
parası, doğum 
yardımı, süt parası 
öne çıkıyor. 15

Mayıs 2015'ten 
sonra doğum yapan 
anneye çocuk 
parası veriliyor. Tüm 
annelere şartsız 
olarak ilk çocuk için 
300, ikinci çocuk 
için 400 ve üçüncü 
çocuk için 600 lira 
ödeniyor. Yardım 
için başvurular, Aile 
Bakanlığı Müdür
lüklerine, ilçede ise 
kaymakamlıklara 
yapıyor.

2 AY İÇİNDE 
ÖDENİYOR

İsteyenler bebeğin 
TC kimlik numara 
sıyla 'aüe.gov.tr'den 
başvuru yapabilir. 
15 Mayıs 2015'ten 
önce doğan çocuk
lar için doğum 
yardımı verilmiyor. 
Ama doğan çocu 
ğun kaçıncı çocuk 
olduğu tutarı belir
liyor. Başvuruyu 
istediğiniz zaman

yapabilirsiniz. Para 
2 ayda ödeniyor. 
Doğum yapan 
kadınlara 133 lira 
'emzirme ödeneği' 
(süt parası) da 
veriyor. Bu, çalışan 
çalışmayan her 
anne için geçerli.

PRİM ŞARTINA 
DİKKAT!

Süt parası için 
doğum yapan 
kişinin SSK veya 
Bağkurlu olması ve 
doğumdan önceki 1 
yü içinde en az 120 
gün prim yatırılması 

ve prim borcunun 
olmaması gerekiyor. 
Anne sigortalı 
değilse para, sigor 
tah eşe veriliyor. 
Süt parası için SGK 
il müdürlüğüne, 
sosyal güvenlik 
merkezine 
başvurmak 
gerekiyor. Başvuru 
için 5 yıl süre var. 
Çocuğu doğan ann
eye yapılan en yük
sek tutarlı ödeme 
ise doğum (rapor) 
parası. Bu para 
maaşa göre değişi 
yor.

HESAP 112 GÜNE 
GÖRE
Çalışan kadınlar 
doğumdan önce 8 
hafta, doğum 
sonrasında 8 hafta 
olmak üzere toplam 
16 hafta veya 112 
gün izin verüiyor. 
Bu durumdaki 
kadınlar, izin süresi 
için geçici iş göre
mezlik (rapor) öde 
neği alıyor. İş göre
mezlik ödeneği için 
doğumdan önceki 
bir yü içinde en az 
*90 gün sigorta 
primi' ödenmiş 
olmalı. Asgari üc 

retli çalışan ve 16 
hafta doğum izni ya 
pan bir anneye, 20 
17 ya da 4423 lira 
ödeme yapacak.

E-DEVLETTEN 
SORGULA

Bu anne ilk 
çocuğunu dünyaya 
getirdiyse 300 lira 
da çocuk parası ala
cak. Daha sonra 
başvuru yapması 
halinde 133 lira da 
süt parası verecek. 
Böylece asgari 
ücretli anneye 
2017'de toplam 4856 
lira ödenecek.
Ödemeler PTT ve 
Ziraat Bankası 
aracılığıyla yapıyor. 
Doğum izni bitenler 
TC kimlik numara 
sıyla 'turkiye. 
gov.tr'ye girerek 
doğum parasının 
yatıp yatmadığını 
kolayca sorgulaya
bilir.

Terini teste 11 e veı »ers o nel ■ isiı e s—wril et e t
Terör örgüt
leriyle eylem 
birliği 
yaptığı, bu 
örgütlere yardım 
ettiği ve bunların 
propagandasını 
yaptığı belir
lenen sözleşmeli 
perso 
nelin sözleşmesi 
feshedilecek. 
Terör örgütle 

riyle eylem 
birliği yaptığı, 
bu ör 
gütlere yardım 
ettiği ve bunların 
propagandasını 
yaptığı belir
lenen kamu 
kurum ve 
kuruluşlarında 
görevli 
sözleşmeli 
personelin

sözleşmeleri 
feshedilecek. 
Sözleşmeli 
Personel 
Çalıştırılmasına 
İlişkin Esaslarda 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Bakanlar Kurulu 
Kararı, Resmi 
Gazete'de 
yayımlanarak 
yürürlüğe girdi.

G 
E 
M 
L 
I 
K 
R 
E 
H 
B 
E 
R 
I

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 10 511
□.Savcılığı 513 10 53

I C.Savcı Yrd. 513 29 54
[ Emniyet Mûd. 513 10 28
I ULAŞIM ~~

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER

Körfez Takat 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

BESMİ DAİRELER1

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
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
naiK Egııım Miıa. m iö 4ö
İŞ-KUR 513 71 66

BELEBİYE

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

DEMİZ OTOBÜSİr

Bursa 254 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
Eaklhlsar (262) 655 60 31

OTOBÜS

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

DAĞITICILAR

GEMDAŞ
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
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

013 30 33

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 5734 
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)

GEHİIIİIEIIMİ
VENÜS SİNEMASI
Recep ivedik 5: 

11:30-14:00-16:20- 
18:40-21:00...
Tatlım tatlım: 

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

Logan 
fzbTutKçâj/fjMj- 

15:30-18:00- 
20:45...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikKBrfez

YİĞİT İNŞAAT
1 987

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

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

• EV
• ARSA
• ARAZ

www.manastiremlakgemlik.com
• DÜKKAN
• İŞYERİ
• FABRİKA

sahibinden.com

hürriyet 
U emlak com

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 
Sabahattin DEMİR Emlak Müşaviri

ALIM SATIM KİRALAMA VE ARACILIK HİZMETLERİ 
YATIRIM DANIŞMANLIĞI & EMLAK MÜŞAVİRLİĞİ 

ÖN EKSPERTİZ VE DEĞERLEME HİZMETLERİ 
KREDİ YÖNLENDİRME VE TAKİP İŞLERİ 

TAPU TAKİP İŞLEMLERİ & MÜLK YÖNETİMİ

Tel & Fax : O 224 517 33 İO Cep : O 532 744 33 83-0 532 744 33 93 
www.manastiremlakgemlik.cpm - manastiremlak@hotmail.com

http://www.yigitinsaatgemlik.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
sahibinden.com
http://www.manastiremlakgemlik.cpm
mailto:manastiremlak@hotmail.com


EL64

KAVLAKLI DOĞANIN HÂZİNESİ.^ J

[g^LAKİ ra

DaS,H444 68 80
www.kavlak.com.tr Baskı
TÜRKİYENİN EN BÜYÜK TAŞ BASKI ZEYTİNYAĞI FABRİKASI GEMLİK'TE../^

GemlikKHrfez
I Kuruluş:! 9731

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
24 Mart 2017 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

il s

TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

İrfan Ünlü 0535 285 42 69
Merkez: Çarşı Meydanı - UMURBEY 

Şube: Dr. Ziya Kaya Mah. Hürriyet Cd. 
Sanşen Sok. Gemlik Tapu Müdürlüğü yanı 

l GEMLİK 4
irfanunluemlak.sahibinden.com

Gemlik Gübre Sanayii arazisinde 18.madde uygulaması yer sahibine yaradığı iddia edildi

MMİHİIIİIIIİI
GEMPORT’tan atılan 
Liman İş Sendikası 

yöneticilerinden 
ilginç eylem

PlIlM

| Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri quler@hotmail.com

Yalnızlığa doğru...
Halk oylaması öncesi iktidar partisi il 

ülkede gerginliği aıttınyor.
Bir yandan da AB ile ilişkiler tarihinin 

en kötü dönemini yaşıyor.
Türkiye referanduma doğru 

Cumhurbaş kanı ve iktidar tarafından 
yalnızlığa itiliyor.

Bu bir proje midir?
Türkiye’nin referandum çalışmalarını 

kendi ülkelerinde yaptırmak isteyeme 
Hollanda ve Almanya ile yaşadığımız 
gerginlik efelenmeye kadar vardı. 4’de

Milliyetçi Hareket 
Partisi İlçe Başkanı 
Osman Durdu, Gem 
lik Gübre Sanayi
inde 2008 yılında 
uygulanan DOP’un, 
18 madde ile 
yapılmasının yanlış 
olduğunu, burada 
kamu zararı doğdu 
ğunu, 15. ve 16. 
madde uygulanmış 
olsaydı diğer alan
larda uygulanan 
DOB‘un daha düşük 
olabileceğini söyle 
di. Haberi syf2’de

TE06DENEME

BALIK

CUMHUR MUK EVİ 0532 407 43 24

J 4 ■> taze 
..BALIKLAR.:

I^UMHUR BALIK

; •K ‘

HUMg
mıteiMtı
GEMPORT’ta işten 
atılan işçiler ve 
Sendika yönetici
leri dün Liman İş 
Sendikası Gemlik 
Şubesi’nin balkon 
demirlerine astık 
lan pankart ile 
işlerini geri döndü 
dilmelerini ve 
sendikal haklanna 
saygı istediklerini 
belirttiler. Syf4’de

Gemlik Belediyesi, YGS’den sonra TEOG sınavla 
rı öncesinde de öğ rencilere deneme sınavı yaptı. 
Gemlikli öğrencilerin sınavlarda daha da başarılı

Olll Alil DEI EDIVEI1EU olmasını hedefleyen Gemlik Belediyesi, Kültür ve dllllllll DElEUI YEUEN Sosyal İşler Müdürlüğü öncülüğünde bir deneme 
VII1W fcWhll sınavı daha gerçekleştirdi. Haberi sayfa 2’de

GÜNLÜK TAZE BALIK ÇEŞİTLERİ
benliden çehuı üezidûez..

Cumhur GÖRÜCÜ BALIK w 
05324074324 ÇORBASI Ab

® • IIAIIÖİ . MI
I cumhurbalık HAMSİ+SALA

' çiĞ ve pişMişsafîL Demirsubaşı Mah.Fırın Sok.No: 1/1A GEMLİK

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:uler@hotmail.com
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Gemlik Gübre Sanayii arazisinde 18.madde uygulaması yer sahibine yaradığı iddia edildi

Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Osman Durdu, Gemlik Gübre Sanayiinde 
2008 yılında uygulanan DOP’un, 18 madde ile yapılmasının yanlış olduğunu, 
burada kamu zararı doğduğunu, 15. ve 16. madde uygulanmış olsaydı diğer 

alanlarda uygulanan DOB'un daha düşük olabileceğini söyledi.
Milliyetçi Hareket 
Partisi İlçe Başkanı 
Osman Durdu, 
Gemlik gündemine 
yeniden düşen 
Gemlik Gübre 
Sanayi arazisinde 
2008 yılında 
yapılan DOP 
uygulamasının 
düşük tutulduğu 
için, CHP ilçe 
Başkanı ve 
Belediye meclis 
üyeleriyle birlikte 
konuyu yargıya 
taşımasından 
sonra yaptığı 
açıklamada, 
"Zamanın Belediye 
encümeni imar 
yasasının 18.mad
desi yerine 15. ve 
16. maddeleri 
uygulamış olsaydı, 
kamu yararı so
nuna kadar devam 
ederdi." dedi.
Önceki gün 
gazetemizde 
dönemin Belediye 
Başkanı Mehmet

Turgut’un 2008 
yılında encümence 
alınan kararın 
kanunlara uygun 
olduğunu ve 
kendisinin de 
encümende o gün 
bulunmuş olsaydı, 
kararın altına imza 
atacağını, yapılan 
şikayetler üzerine 
Bakanlık müfettiş 
lerinin soruşturma 
yaptıklarını, ancak 
bir şey çıkmadığını 
açıklaması üzerine 
Milliyetçi Hareket 
partisi İlçe Başkanı 
Osman Durdu 
şunları söyledi: 
"O günün yöneti 
çileri, 2008 yılında 
bu arazide 1'8 
uygulaması yapma 
sı hangi ihtiyaçtan 
doğdu? Eğer 
ihtiyaç duyulduysa, 
18 uygulaması 
yerine imar Ka
nunun 15 ve 16. 
maddeleri göre 
bir uygulama

yapılabilirdi.
Anlaşılan 18.
Madde ile bir yol 
düzenlemesi 
yapılmış.
Küçük Sanayi, 
Engürücük, 
Kurtul’ a kadar 
yaklaşık 2 bin 400 
dönümlük bir bölge

Depolama Alanı 
yapıldı. Bu böl 
gede uygulama 
da DOP yüzde 
35 civarında 
belirlendi.
2400 dönümlük 
bir alanın 700 
dönümü arsa 
sahiplerinden

alındı.
Belediyenin 
Gemlik Gübredeki 
uygulamasında 
DOP yüzde 2,9 
oranında tutuldu. 
Bu kanuna aykırı 
olmayabilir ancak 
doğru değildir. 
Kamu menfaati 
açısından 
doğru değildir.
DOP’u 18. maddeye 
göre aldığınızda, 
bir daha o bölgede 
DOP alamazsınız. 
O bölge yeni bir 
park alanı veya 
sosyal donatı alanı 
ihdas etmeye 
çalışırsanız, bunu 
gerçekleştiremezsi 
niz. Burada uygula
mak istediğiniz 
sosyal donatı alanı 
ancak kamulaş 
tırma ile elde edilir. 
Oysa18. madde 
uygulanmamış 
olup, 15 ve 16. 
maddeler 
uygulanmış 

olsaydı, o alanda 
yüzde 1 den 
yüzde 40’a 
kadar yeri 
kamu yararına 
alabilirdiniz.
Bu yapılmış olsay 
dı, Serbest Bölge 
ve Engürücük 
civarında 
vatandaştan 
DOP’u yüzde 35 
yerine 20’lerde 
uygulayabilirdiniz. 
Bu ise, bin 
metrekarelik bir 
alanın vatandaştan 
350 metrekaresini 
değil, 200 metre 
karesini almak 
demekti.
Bu da vatandaşın 
yararına olurdu. 
18. madde DOP 
uygulaması ile 
arazi sahibi 
Gemlik Gübre 
Sanayi yarınlara 
karşı kendini 
güvence altına 
almıştır.
Hata buradadır."

Belediye’nin organizasyonuyla, İlçe Milli Eğitimin Müdürlüğünün desteği ile 1399 öğrenci TEOG Deneme Sınavına girdi

TEOG DENEME SINAVI BELEDİYEDEN
Gemlik Belediyesi, 
YGS’den sonra 
TEOG sınavları 
öncesinde de öğ 
rencilere deneme 
sınavı yaptı. 
Gemlikli öğren 
çilerin sınavlarda 
daha da başarılı 
olmasını hede
fleyen Gemlik 
Belediyesi. Kültür 
ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü 
öncülüğünde 
bir deneme 
sınavı daha 
gerçekleştirdi. 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile 

ortaklaşa yapılan 
TEOG sınavları 
öncesi deneme 
sınavına ilçedeki 
19 okulda toplam 
1399 8. Sınıf 
öğrencisi katıldı. 
Milli Eğitim Şube 
Müdürü Necati 
Gül ve Gemlik 
Belediyesi Kültür 
ve Sosyal İşler 
Müdürü Hüseyin 
Turhan, deneme 
sınavına katılan 
öğrencileri ziyaret 
ederek, başarı 
dileklerinde bulun
dular. Gemlik 
Belediyesi olarak,

Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz ve 
Başkan yardımcıl 
arı öncülüğünde 
destek, hizmet ve 
yatırımların devam 

edeceğini vurgu
layan Hüseyin 
Turhan, “YGS 
sınavları öncesinde 
de öğrencilerimize 
deneme sınavı 

yaptık. Bu örnek 
projeyi siz 8. Sınıf 
öğrencilerine de 
uygulamaktan mut
luluk duyuyoruz. 
Çocuklar ve

gençler bizlerin 
geleceğidir.
Gemlik Belediyesi 
olarak gelece 
ğimize yatırım yap
maktan onur 
duyuyoruz.
Hem deneme 
sınavında hem de 
TEOG sınavlarında 
başarılar diliyo
rum" dedi.
Milli Eğitim Şube 
Müdürü Necati 
Gül’de öğrencilere 
başarı dileklerini 
ileterek, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz ve ekibine 
teşekkür etti.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Polisten kaçarken takla attı
Orhangazi de, polis* 
ten kaçarken takla 
atan araçta bulunan 
biri kadın iki kişi 
yaralandı.
Göl yolu üzerinde 
polis kontrol 
noktasında "dur" 
ihtarına uymayan 16 
ZG 541 plakalı oto
mobil ile ekipler

arasında kovalamaca 
yaşandı. Polisten 
kaçmak için şehir 
içine giren otomobil, 
Hürriyet Mahallesi 
kale yoluna girişte 
takla attı. Sürücü 
Ş.B. (57) ile yanında 
bulunan A.Ş. (51) 
yaralandı. Polis 
ambulans çağırdı.

Yaralı iki kişi, ambu
lansla Orhangazi 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Şahısların polis 
noktasından neden 
kaçtıkları 
araştırılırken, ayakta 
tedavi gören Ş.B'nin 
150 promül alkollü 
çıktığı belirlendi.

MumfaüaMiııi Kanlı hesaplaşma Kargıda!
Bursa'da Fetullahçı 
Terör Örgütü/Paralel 
Devlet Yapılanması 
(FETÖ/PDY) 
soruşturması 
kapsamında 
yargılanan 3 sanığa 
14 yıl 7 ay hapis 
cezası verildi. 
FETÖ/PDY 
soruşturması 
kapsamında geçen 
temmuz ayında 
Karayolları Genel 
Müdürlüğü'nden 
emekli olan Sezai E. 
(52), oğlu Halil 
İbrahim E. (29) ve 
gelini Gonca E. (29) 
gözaltına alındı. 
Sorgulamalarının 
ardından mahkem
eye çıkarılan Gonca 
ve Halil İbrahim E. 
tutuklanırken, Sezai

MIIHW

E. adli kontrol 
şartıyla serbest 
bırakıldı. Sanıklara 
2'nci Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde, 
'hükümeti ortadan 
kaldırmaya 
teşebbüs', 'anayasal 
düzeni ortadan 
kaldırmaya 
teşebbüs' ve 'silahlı 
terör örgütü üyeliği' 
iddialarıyla 
ağırlaştırılmış ömür 
boyu hapis cezası 
talebiyle dava açıldı, 
iddianamede 
sanıkların 15 Tem
muz darbe 
girişiminden önce 
Gaziantep gezisine 
katıldıkları, buradaki 
bir otelde örgüt 
üyeleriyle bir araya 
gelip, darbeyle ilgili 

plan yaptıkları, 'Lale 
Gül' ve 'Yavuz Tekin' 
kod adlarını 
kullandıkları yer 
almıştı. İlk 
duruşmada üzerine 
atılı suçlamaları 
kabul etmeyen 3 
sanıktan Gonca E. 
tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı. 
Karar dâvasında 
sanıklar beraatlerini 
talep etti. Mahkeme 
heyeti toplanan 
delillere göre, 
'silahlı terör 
örgütünü üye 
olmak* suçundan 
Halil İbrahim E.'ye 7 
yıl 6 ay, Gonca E.'ye 
6 yıl 3 ay, Sezai 
E.'ye ise 10 ay hapis 
cezası verdi.

Bursa'da eşinin 
yanında uğradığı 
silahlı saldırıda 
hayatını kaybeden 
gencin ölümüyle 
ilgili tutuklanan 
sanıklar hakkında 
ağırlaştırılmış 
müebbet hapis 
talebiyle dava açıldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, S.K., 2008 
yılında uyuşturucu 
satıcısı iddiasıyla 
T.Ş'yi teşhis etti. 
T.Ş.'nin cezaevine 
girmesinin ardından 
akrabası Ali A'nın 
(34), 2016 yılının 
Eylül ayında, 
S.K.'nın çalıştığı iş 
yerine giderek, 
"Bana 5 bin lira 
vereceksin. Yoksa 
sizi yaşatmam. Etek 
giydirir, Yalıntaş'ta 
öyle gezdiririm" 
diyerek tehdit ettiği 
iddia edildi.
Taraflarla aynı ma
hallede oturan Barış 
Kösa (25), durum
dan haberdar ol
unca, Ali A. ile bu 
yüzden tartıştı. 
Tartışmanın olduğu

gün Ali A.'nın iş yeri 
de kurşunlandı. 
Taraflar arasında 
tartışmanın devam 
etmesiyle Ali A. ve 
Kürşat G. (26), Barış 
Kösa'yı öldürmek 
için plan yaptı. 
Mustafakemalpaşa 
ilçesinde oto alım 
satım işleri yapan 
Barış Kösa, eşi Eda 
Kösa (20) ile birlikte 
bayram ziyareti için 
yola çıktı. Genç 
adam Yahntaş 
Caddesi üzerinde 
Ali A. tarafından 
eşinin gözleri 
önünde kurşun 
yağmuruna tutuldu. 
7 kez ateş açan Ali 
A.'nın tüfeğinden 
çıkan kurşunlara 
hedef olan Barış

Kösa, ağır yaralı 
olarak kaldırıldığı 
hastanede hayatını 
kaybetti. Olayın 
ardından araç 
içerisinde bulunan 
Eda Kösa ile İsmail 
B. ve Sadettin A., 
kaza neticesinde 
yaralandı. Gözaltına 
alman 2 şüpheli ise 
çıkarıldıkları mahke
mece tutuklandı. 
Savcılık tarafından 
hazırlanan iddi
aname 7. Ağır Ceza 
Mahkemesine gön
derildi. Tutuklu 2 
sanık hakkında 
ağırlaştırılmış 
müebbet hapis 
cezası talep ediliyor. 
2 sanık nisan ayında 
hakim karşısına 
çıkacak.

Bursa'da terör 
örgütü PKK/KCK- 
'ya yönelik 
operasyonda 
gözaltına alınan 
22 kişi adliyeye 
sevk edildi.
il Emniyet 
Müdürlüğü Terörle 
Mücadele Şubesi 
ekiplerinin terör 
örgütü 
PKK/KCK’nın 
eylem ve faaliyet
lerinin deşifresine 
yönelik 
düzenlendiği op
erasyonda 
gözaltına alınan 
22 kişinin em
niyetteki işlemleri 
tamamlandı.

Dün kent merke 
zinde gerçekleş 
tirilen nevruz 
kutlamalarında 
terör örgütünün 
propagandasını 
yaptığı iddiasıyla 
gözaltına alınan 
2 kadının da arala 
rında bulunduğu 
22 şüpheli, 
sağlık kon
trolünün ardından 
adliyeye 
sevk edildi. 
İl Emniyet 
Müdürlüğü Terörle 
Mücadele Şubesi 
ekipleri, 17 
Mart'ta, terör 
örgütü 
PKK/KCK'nın 

eylem ve faaliyet
lerinin deşifresine 
yönelik kent 
merkezi, Gürsu, 
Gemlik, Yenişe 
hir, İnegöl, Mu
danya ve Kara
cabey ilçelerinde 
belirlenen 
adreslere eş 
zamanlı operas 
yon düzenlemiş, 
operasyonda 
aralarında HDP il 
yöneticisi, 
merkez ve ilçe 
teşkilatlarının 
başkan ve yöneti
cilerinin de 
bulunduğu 20 kişi 
gözaltına 
alınmıştı.

Koltulı döşemesinden’bonzal'cıKtı
Bursa'da düzenle
nen uyuşturucu 
operasyonunda 
yapılan ara
malarda, sentetik 
uyuşturucu bon- 
zai (kannabinoid) 
maddesi koltuk 
döşemelerinin 
arasından çıktı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Uyuşturucu ile 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü Sokak 
Suçlarıyla Mü

cadele büro 
Amirliği (NARKO- 
TİM) ekiplerince 
Osmangazi 
ilçesinde daha 
önceden belir
lenen bir adrese 
baskın düzenledi. 
Bu baskında H.D., 
S.T., T.Y. ve R.K. 
isimli kişiler 
"Kullanmak için 
uyuşturucu 
madde satın 
almak"suçundan 
gözaltına alındı.

Yapılan ara
malarda ise 4 adet 
ecstasy hap ile 
1,95 gram bonzai 
(kannabinoid) ele 
geçirildi.
Bu şahıslara 
uyuşturucu 
maddeyi C.Ç. 
isimli şahsın 
sattığı bilgisine 
ulaşan ekipler, 
operasyonu 
ganişleterekr 
C.Ç.'nin evine 
baskın düzenledi.
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Güne Bakış
GEMPORT’tan atılan Liman İş Sendikası yöneticilerinden İlginç eylem

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Yalnızlığa doğru...
Bugün geldiğimiz noktada, efelenerek 

pirim kazanmak gibi bir yöntem 
uygulanıyor.

Devlet adamlığı posta koymakla, 
kabadayılık yaparak içeride ve dışarıda 
atıp tutmakla olmuyor.

Bunun her şeyden önce yurt dışında 
yaşayan sayıları milyonlara varan Türk 
kardeşlerimize zarar vereceği gün gibi 
ortadadır.

6 yıl önce ABD’nin Büyük Ortadoğu 
projesinin eş başkanlığını kabul etmemiz 
ile başlayan süreç, Türkiye’yi Ortadoğu 
batağının içine çekti.

Bir haftada gireceğimiz Şam’a bir türlü 
giremedik,

Esat’ı devirip, Özgün Suriye Ordusunu 
iktidara getiremedik. Sunni Suriye’nin 
hamisi olamadık. Emevi camiinde namaz 
kılamadık. ÖSO diye bir ordu falan 
yokken biz muhalifleri örgütleyip silahlan 
dırdık, ABD’nin yıkmak istediği Suriye 
deki rejimin maşası olduk.

Ama görüyorsunuz aradan geçen za
manda kaybeden Türkiye oldu.

Birinci dünya savaşında Ortadoğu’ya 
inemeyen Rusya, bugün yanı başımızda 
üstler kuruyor.

Tabloya söyle bir bakalım Rus uçağını 
aüşüratigumuzne yine Rusya ya rtüihınr- 
beylik yapmıştık.

Rusya ilişkileri askıya aldı, turist gön
dermedi, ihraç ürünlerimizi ülkesine 
sokmadı.

Akdeniz de turizm büyük kayıp verdi, 
üreticiler perişan oldu.

Aradan zaman geçti, ordumuzu Suriye 
içine soktuk, sıcak çatışmalar yaşanırken 
birçok şehit verdik, bir de baktık ki Rus 
uçakları bizim askerlerin bulunduğu 
binayı bombalamış.

Rusya özür diledi “Yanlışlık” dedi.
Tepki koyamadık. Yumuşak bir diplo

masi ile geçiştirdik.
Membiç’e kadar ilerledik, PKK’nın 

uzantısı dediğimiz PYD’yi nehir öte 
yakasına gönderecektik.

Bir baktık ki Rusya ve ABD bizim 
PKK’lı dediğimiz PYD’ nin silahlı 
gücünün terörist olmadığını söylüyor. 
Şimdi Membiç’te Rusya ve ABD’nin 
bayrağı PYD bayrağı ile birlikte 
dalgalanıyor.

Ne İsa’ya, Ne Musa’ya yaranıyoruz.
Zaten Avrupa ile ipleri kopardık.
Cumhurbaşkanının tavırları Avrupa ile 

bağlarımızı koparmak üzere.
AB yönelik sert sözleri, yeni bir krizi 

yarattı.
Avrupa Komisyonu Sözcüsü, Cumhur 

başkanı Erdoğan’ın Avrupa ülkelerine 
yaptığı "Siz böyle davranmaya devam 
ederseniz, yarın dünyanın hiçbir yerinde 
hiçbir AvrupalI, Batılı, güvenle, huzurla 
sokağa adım atamaz" uyarılarına ilişkin 
olarak yaptığı açıklamadan sonra 
Türkiye’nin Daimi Temsilcisini çağırarak 
açıklarken, bu sözler için izahat istedi.

Bu AB ile de ipleri koparmak 
olduğumuzu gösteriyor.

Ama aldırdıkları yok şiddeti, seslerini 
daha yükselterek kabadayılığı sürdürü 
yorlar.

Halk oylamasında devletin her türlü 
imkanlarını kullananlar, muhalefete 
etmedikleri hakaret yok. Böyle bir or
tamda Anayasayı değiştirmeye gidiyoruz.

Bugün bunları yapanlar yarın tek 
adamın iktidarında neler yapmazlar ki.

GEMPORT’ta işten 
atılan işçiler ve 
Sendika yöneticileri 
dün Liman iş 
Sendikası Gemlik 
Şubesi’nin balkon 
demirlerine astıkları 
pankart ile işlerini 
geri döndürülme 
terini ve sendikal 
haklarına saygı iste
diklerini belirttiler, 
Dün öğle saatlerinde 
İstiklal Caddesin

tylHP’de karar 26 Mart günü ilçe kongresinde verilecek

Ibraiıim asan adaylığını acıMadı
26 Mart günü 
yapılacak olan Mil
letçi Hareket Par
tisi Gemlik İlçe 
Kongresinde, ilçe 
başkanlığına aday 
olan İbrahim Aşan, 
adaylığını resmen 
açıkladı.
Dün saat 18.oo de 
Şirin Plaza 
Girişinde biraraya 
gelen MHP’liler ilçe 
kongresinde aday 
olan Mehmet Emin 
Özcanbaz ve Tun
cay Yalçın dan 
sonra İbrahim 
Aşan’ın birlikte 
çalışacağı arka 
daşları aday açıkla 
ma töreninde 
buluştular.
MHP ilçe başkanı 
Osman Durdu, 
aday açıklama töre 
ninde yaptığı 
konuşmada, kong 
reye birlik ve be
raberlik içinde git
tiklerini, 3 adayın 
da birbirinden 
değerli olduğunu 
belirterek hepsine 
başarılar diledi. 
Daha sonra 
konuşan İbrahim 
Aşan, 3 arkadaşın 

deki Liman iş 
Sendikası'nı terk 
etmeyen seçilmiş 
Liman iş Sendikası 
yöneticileri kendi
lerine resmi bir 
görevden alma 
yazısı gelmediğini, 
bu nedenle görev
lerinin başında 
olduklarını 
söylediler.
Sendika yönetim 
Odasının caddeye

hizmet için yola 
çıktığını bunun bir 
yarış olduğuna 
dikkat çekerek, ilçe 
başkanına bugüne 
kadar yaptığı çalış 
malardan dolayı 
teşekkür etti, 
ilçe başkanlığı 
yarışını bir rekabet 
olarak görmedikle 
rini söyleyen Aşan, 
kongreyi kaybet- 
sek de birlik be
raberlik içinde 
çalışmaya devam 
edeceğini söyledi. 
İbrahim Aşan 
şöyle konuştu: 
“Benim dönemim 
Gemlik’te MHP nin 
belediyeyi kazan 
dığı bir dönem ola
cak. Mevcut yöne
tim geçmiş seçim 

bakan balkonuna 
pankart asan 
GEMPORT’tan 
atılan sendikacılar, 
haklarını sonuna 
kadar arayacakların 
belirtirken, 
Gemlik halkının 
dikkatlerini çekmek 
İçin pankart 
yazdıklarını belirte 
rek, ilçe halkından 
destek beklediklerini 
söylediler.

lerde bu konuda 
ciddi çalışmalar 
yaptılar. Belediye 
meclisindeki arka 
daşlarımız halkımı 
zın menfaatleri için 
mecliste var güç
leriyle çalıştılar, 
gün geldi mahke 
me kapılarında 
haklarını aradılar. 
Defansta kalmayıp 
hephucümu 
oynayacağım.'Ulke 
2 kutuplu olarak 
dizayn edilmek is
tiyor, bugünlerde 
partimizin önemi 
artmaktadır, Bizlere 
daha çok iş düş 
mektedir. MHP liler 
her şeyin en iyisine 
layıktırlar. ” dedi.
Yerel seçimlere 
yönelik projeleri

Gemlik Liman İş 
Sendikası 
yöneticileri astıkları 
bez pankartta 
şunları yazdılar: 
“İsten atılar üyeleri 
mizi sahiplendik, 
biz de isten atıldık.
işimizi geri ve şendi 
kal haklarımıza 
saygı istiyoruz.
Gem port Liman 
işçileri ve sendika 
yöneticileri..” 

olduğunu bunu, 
zamanı geldiğinde 
açıklayacağını 
söyleyen Aşan, 
partide birlik, be
raberlik sağlayaca 
ğını, partiye inter
net site kurucak 
larını, 3 ayda bir 
yayın organı çıka 
racaklarını, köyleri 
her ay ziyaret ede
ceklerini 1 Ağustos 
şehidimiz Erol Pı 
nar’ı anma günü 
olarak kutlayacak 
larını üye sayılarını 
arttıracaklarını 
belirterek, “İlçe 
Başkanlığını bir 
statü olarak değil 
bir hizmet 
anlayışı olarak 
görüyoruz” 
dedi.
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ZHIfnıntanttiinyolculuğulofiaraılanoltialanılı
Anadolu toprakla 
rında yetişen 
zeytin ve zeytin 
yağının dünya 
genelinde 10 yıldır 
tanıtımını üstle 
nen Zeytin ve 
Zeytinyağı Tanıtım 
Komitesi (ZZ TK) 
'nin tanıtım yolcu 
luğu Londra'da 
düzenlenen IFE 
London 2017 Fuarı 
ile noktalandı. 
2 yılda bir gerçekl 
eştirilen ve Ingilte 
re’nin en büyük ve 
en önemli gıda 
fuarı olan IFE Lon
don 2017 Fuarı’na 
18 metrekarelik 
info stant ile katı 
lan ZZTK, 57 farklı 
ülkeden gelen 30 
binden fazla kişiye 
Türk zeytin ve 
zeytinyağını tanıttı. 
ZZTK standında 
ziyaretçilere zeytin 
ve zeytinyağı tadı 
mı yaptırdıklarını 
belirten Zeytin ve 
Zeytinyağı Tanıtım 
Komitesi Başkanı 
Mehmet Kadri 
Gündeş, Türk 
zeytin ve zeytinya 
ğının ziyaretçiler 
tarafından büyük 
beğeni kazan 
dığını kaydetti. 
Türkiye’de tanıtım 
gruplarının Türkiye

iMrMiniMBttwwnr
KOSGEB’den GTSO’ 
ya ziyaret Bursa 
göreve yeni başla 
yan KOSGEBMüdürü 
Erkan Güngör, Gem
lik Ticaret ve Sanayi 
Odasını ziyaret etti. 
Ziyarette müdür 
Güngör’ü GTSO 
Başkanı Kemal Akıt, 
GTSO Başkanvekili 
Nurettin Hocaoğlu, 
GTSO Yöneticileri 
Fikret Mete, Ergin 
Erenoğlu ve GTSO 
Genel Sekreteri 
Agah Arda karşıladı. 
GTSO Başkanı 
Kemal Akıt; "Böyle 
dinamik gençleri, 
böyle önemli 
makamlarda görmek 
bizleri mutlu ediyor. 
Odamızda da genç 
kardeşlerimiz var. 
Bizlerin tecrübelerin 
den faydalanmak 
istedikleri için bizi 
yanlarında görmek

İhracatçılar Meclisi 
bünyesinde 
Türkiye Tanıtım 
Grubu’nda birleş 
tirildiğine işaret 
eden Gündeş, 
“ZZTK kurulduğu 
günden bu yana 10 
yıldır Anadolu 
topraklarında 
yetişen zeytin ve 
zeytinyağının 
tanıtımı için kısıtlı 
bütçesine rağmen 
özverili bir çalışma 
yürüttü.
Türkiye Tanıtım 
Grubu’nun bünye 
sinde tanıtım 
çalışmalarımıza 
devam edeceğimiz 
bir zeminin oluş 
ması en büyük 
beklentimiz” dedi 
Küresel ısınmanın 
etkisi ile Türkiye’ 
nin zeytin ve zeytin 
yağında beklediği 
rekolte rakamla 
rının gerisinde

istediler. Biz de on
larla olmaktan mem
nun olduk. Kosgeb 
Uygulamalı Girişim 
cilik Programı’nın 
Gemlik’te yapılması, 
üyelerimiz ve Gem
lik’te iş kurmak 
isteyenler adına 
anlamlı oldu. Bu ne
denle kurumunuza 
teşekkür ederiz. 
Önceki müdürümüz 
le çok iyi anlaştık, 
uyumlu bir çalışma 
mız oldu, sîzlerle de 
aynı şekilde çalışma 
ya devam etmeyi 
umuyoruz. Yıl içeri 
sinde bilgilendirme 

kaldığına işaret 
eden Gündeş şöyle 
devam etti: 
“Dahilde İşleme 
Rejimi ile zeytin ve 
zeytinyağı ithalatı 
nin yolu da açılma 
dığı için ihraç 
pazarlarında sürek 
li tedarikçi olama 
dik. Dolayısıyla 
zeytin ve zeytinya 
ğının var olduğu 
yıllarda ihracatı 
artan, yok yılların 
da ise ihracatı sert 
düşen bir sektör 
konumunda kaldık. 
Bu ortamda ZZTK 
olarak Türk zeytin 
ve zeytinyağının 
taniıirrıi için 
üzerimize düşeni 
yap tığımıza inanı 
yoruz. ’’İngiltere’ 
nin 2019 yılında 
Avrupa Birliği üyeli 
ğinden ayrılacağını 
hatırlatan ZZTK 
Başkanı M. Kadri

toplantısı yapılırsa, 
bu konuda da destek 
vereceğiz” dedi.
Kosgeb Bursa Mü 
dürü Erkan Güngör 
ise; "Bizler, vatanda 
şa ve işverene ulaş 
manın en iyi yolu
nun, odalara ulaş 
mak olduğunun 
farkındayız. Sizler, 
işletmelerle aramız 
da önemli köprü ve 
yönlendirici duru
munda siniz. Bizim 
protokol yaptığımız 
dokuz banka var. 
Bu konu da önemli 
katkıla rımız oluyor. 
Günde KOSGEB

Gündeş, önümüz 
deki süreçte Türk 
zeytinyağı sektörü 
açısından İngiltere’ 
nin büyük bir pazar 
konumuna gele 
bileceğini 
sözlerine ekledi. 
Türkiye’den İngilte 
re’ye 2015/16 sezo
nunda 3 milyon 
858 bin dolarlık 
sofralık zeytin 
ihracatı yapıldı.
Türkiye, 2014/15 
sezonunda ise; 
İngiltere’ye 3 mil 
yon 536 bin dolar 
lık sofralık zeytin 
ihraç etmişti.
Türkiye’den İngil 
tere’ye sofralık 
zeytin ihracatı yüz 
de 9 artış gösterir 
ken, sofralık zeytin 
ihracatının 3 mi
lyon 76 bin dolarlık 
dilimi siyah zeytin, 
782 bin dolarlık 
kısmı ise yeşil 
zeytin ihracatı 
olarak gerçekleşti. 
Türkiye’den Av 
rupa Birliği üyesi 
ülkelere zeytinyağı 
ihracatında" litrede 
1.2 Avro gümrük 
vergisi uygulan 
dığı için, Türkiye’
den İngiltere’ye 
zeytinyağı ihracatı 
çok düşük sevi 
yelerde kalıyor.

kapısına 1000 - 1500 
kişi geliyor. Kosge- 
b’in destek verdiği 
ve vermedikleri sek
törler belirlidir.
Avukatlar, sağlık 
hizmetleri, mali 
müşavirlik, tarım 
gibi konularda KOS
GEB desteği yok. 
Bu konularla alakalı 
bakanlıklarının 
desteği var.
KOSGEB desteğini 
karıştırmamak 
gerekiyor. KOSGEB, 
Faturalandırman 
durumunda 
demirbaş 
konusunda destek 
verir. Ürün desteği 
sağlamaz. Ürün 
desteği sağlamak, 
haksız rekabete yol 
açar. Kasım Ay’ı 
itibariyle 118 Milyon 
lira faiz desteği 
verdik” şeklinde 
konuştu.

AKPliler 
referandum 

çalışmalarını 
sürdürüyor

AKP Gemlik İlçe 
Teşkilatı öncülü 
ğünde yürütülen 
program kapsamın 
da, Trabzon köken 
li AKP Bursa Mil
letvekili Zekeriya 
Birkan, Gemlik Ka
radenizliler Derne 
ği ve Gemlik Trab
zonlular Derneğini 
ziyaret ederek, 
yaklaşmakta olan 
16 Nisan Anayasa 
Değişikliği Oylama 
sı’yla ilgili açıkla 
malarda bulundu. 
Birkan’ın verdiği 
örnekler, dinleyen
lerin dikkatinden 
kaçmadı.
Ziyarette konşan 
AKP Gemlik İlçe 
Başkanı Zafer Işık; 
“Son on günde 
gördük ki, ciddi 
bilgi kirliliği var. 
Biz çalışma yap
maktan çok, kasıtlı 

Gemlikli folklörciiler
Bursadal. oldu

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ve 
Gençlik İl Spor Müdürlüğü'nün ortakla 
şa düzenlediği Halk Oyunları Bursa Ele 
meleri'nde Gemlikli minik dansçılar bir
inci oldu. Bursa Atatürk Kapalı Spor 
Salonu'nda yapılan yarışmalara 16 dans 
topluluğu, toplamda 350 dansçı ile 
katılım gösterdi. Gemlik'i de Gemlik 
Dans ve*Sancit1fıefKezrtems*lı etti.
Yarışma sonucunda Gemlik Dans ve 
Sanat Merkezi Minikler Dans Topluluğu, 
minikler kategorisinde birinci oldu.
Birinci olan Gemlikli minik dansçılar, 6- 
7 Mayıs tarihlerinde Bilecik'te yapılacak 
olan bölge yarışmasına katılmaya hak 
kazandı. Gemlik Dans ve Sanat Merkezi 
Eğitmeni Çağrı Selçuk, büyük bir başarı 
yakalayan dansçılarını tebrik ederken, 
Gemlik'i ve Bursa'yı Türkiye finallerinde 
en iyi şekilde temsil etmek için 
çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

olarak yapılan yan 
lış bilgilendirme 
leri düzeltmeye 
çalışıyoruz. Biz 
bunlarla uğraşmak 
yerine, TBMM’nin 
kabul ettiği ana 
yasa maddelerini 
anlatmak istiyo 
ruz.” dedi.
Daha sonra söz 
alan AKP Bursa 
Milletvekili Zeke 
riya Birkan; “Bu 
seçimde parti yok. 
Bu seçimde vesa 
yet odakları ve 
icraatın yarışı var. 
Bir senaryo 
düşünün. Seçim
lerde hayır’ çık 
mış. Ardından biz 
istifa ediyoruz.
Bizi dinleyecek her 
ilden bir arkadaş 
da vardır, bu 80 
vekil eder. 80 
vekil ayrılsa, hükü 
met düşer. ” dedi
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Güzel»»lı Kurşunlu hattına düzenleme
Güzelyalı-Kurşunlu 
arasındaki 11 bina 
Büyükşehir Beledi 
yesi tarafından 
kamulaştırılarak, 
daha önce çift yönlü 
olarak sağlanan 
ulaşımın tek yönlü 
olarak 
gerçekleştirilmesi 
yönünde yol yapım 
çalışmaları başladı. 
Yıllardır beklenilen 
bir hizmetin daha 
Bütünşehir Yasası 
kapsamında Mu* 
danya'ya 
kazandırıldığını be* 
lirten Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
“İnşallah birkaç 
güne çalışmalar 
tamamlanmış ola
cak. Artık bu yaz, 
Güzelya içi ve 
Kurşunlu istikame
tine doğru trafik 
sıkıntısı yaşan 
mayacak” dedi 
Başkan Altepe, 

' Güzelyalı-Kurşunlu 
arasındaki yol

l_________________

düzenleme 
çalışmalarını yerinde 
inceledi. AK Parti 
Bursa Milletvekili 
Muhammet Müfit 
Aydın’ın da katıldığı 
incelemede 
gerçekleştirilen 
yatırıma ilişkin bil
giler veren Başkan 
Altepe, Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
Bursa’nın tüm 
ilçeleriyle birlikte 
ulaşılabilir kent 
olması yolundaki 
çalışmaları hızla 
sürdürdüklerini kay

detti. Bir yandan 
Bursa kent 
merkezinde tıkanan 
trafiğe çözül yolları 
bulurken diğer yan
dan ilçelerin 
sıkıntılarıyla 
uğraştıklarını kayde
den Başkan Altepe, 
onlardan birinin de 
Güzelyalı olduğunu 
ifade etti. Güzelyalı 
kent merkeziyle 
Kurşunlu arasındaki 
ulaşımın uzun 
yıllardır sorun 
olduğunu dile ge
tiren Başkan Altepe, 

startı verilen yol 
yapıl çalışmalarıyla 
birlikte bu sıkıntının 
da tarihe 
karışacağını 
vurguladı. Daha 
önce Güzelyalı ile 
Kurşunlu arasındaki 
ulaşımın eski 
belediye önünden 
çift yönlü olarak 
sağlandığını, yeni 
planlamada trafik 
akışının tek yönlü 
olarak ele alındığını 
belirten Başkan Al
tepe, “Yıllardır bek
lenti olan bu konuda 

çalışmalarımızı 
tamamlamak 
üzereyiz” dedi. 
Başkan Altepe, 
Güzelyalı ile 
Kurşunlu arasındaki 
yol çalışmaları 
kapsamında 11 
parseli kamulaştır 
dıklarını ifade etti. 
Parsel üzerindeki 
binaların yıkıldığını 
ve imalat çalışma 
larına başlandığını 
hatırlatan Başkan 
Altepe, yol yapım 
güzergahı üzerinde 
bulunan Çakaldere 
mevkiinde bir de 
köprü inşa ettiklerini 
söyledi. Köprü 
inşaatının 
tamamlanmasının 
ardından asfalt 
çalışmalarına 
başlandığını kayde
den Başkan Altepe, 
“Birkaç güne kadar 
işin sonuna gelmiş 
olacağız. Artık bu 
yaz Güzelyalı ulaşım 
sıkıntısı 
yaşamayacak. Bu

radan Kurşunlu’ya 
gidiş tek yönlü 
olarak düzen
lenecek. Mu
danya’ya, Güzel 
yalı’ya ne yapsak 
az” diye konuştu. 
Başkan Altepe’yle 
birlikte Güzel 
yah-Kurşunlu 
arasındaki yol 
çalışmalarını in
celeyen AK Parti 
Milletvekili Muham
met Müfit Aydın ise 
yaptığı konuşmada, 
Büyükşehir 
Belediyesi’ni tebrik 
etti. Yeni düzenle
meyle birlikte artık 
vatandaşların bun
dan sonra rahat ve 
konforlu bir yol 
culuk imkanına 
kavuşacağını 
söyleyen Aydın, 
“Güzelyalı’ya hayırlı 
ye uğurlu olsun. 
İnsanımız her şeyin 
en iyisine layıktır. 
İnşallah daha iyileri 
olacak” şeklinde 
konuştu.

Bursa’dâ Türk Dünyası Neuruz Senliği"
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ile 
Uluslararası Türk 
Kültürü Teşkilatı 
(TÜRKSOY) tarafından 
Nevruz Bayramı 
dolayısıyla Bursa'da 
"Türk Dünyası Nevruz 
Şenliği" gerçekleş 
tirildi. Merinos Atatürk 
Kongre ve Kültür

Merkezi'nde gerçek 
leştirilen gecede, Azer
baycan, Kazakistan, 
Kırgızistan, Özbekistan, 
Türkmenistan ve 
Tataristan'dan gelen 
gruplar, halk dansları 
gösterisinde bulundu 
ve yöresel müziklerini 
seslendirdi.
Bursa Büyükşehir

Belediyesi Karagöz 
Halk Dansları 
Topluluğu ile Türk Halk 
ve Türk Sanat Müziği 
sanatçıları da Bursa'ya 
özgü halk danslarını 
müzik eşliğinde 
sergiledi. Program so
nunda gösteri grupları 
dostluk şarkıları 
söyledi.

Asgari lise mezunu 
Forklift ehliyetine sahip 

SEÇ-G ve kalite bilincine sahip 
En az 2 yd forklift 

kullanma tecrübesine sahip 
FORKLİFT OPERATÖRLERİ 

ML'fNMLKKTDl. 
Başvurular şahsen şirket 

adresine yapılacaktır. 
ADANIR LOJİSTİK A.Ş. 

Limanyolu girişi Gemlik 
Bilgi için: 0530 789 2671 

Ali Çalışır

ELEMAN
GEMLİK’TE FAALİYET 

GÖSTEREN FİRMAMIZDA 
PANEL ÜRETİMİNDE 

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 
30-40 YAŞ ARALIĞINDA 

DAYAN İŞÇİ 

ALINACAKTIR.

TERA FOTOVOLTAİK ENERJİ 
TEKNOLOIİLEİ VE MEKATRONİK 

SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

0 224 513 05 88

KAŞEDE BEKLEMEK VOK
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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15. Bursa Kitap Fuarı sürüyor
Kuruluşumuz 
Tüyap Bursa 
Fuarcılık Anonim 
Şirketi tarafından, 
Türkiye Yayıncılar 
Birliği işbirliği be
raberinde, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi, Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası ve Uludağ 
Üniversitesi’nin 
destekleri ile 
hazırlanan Bursa 
15. Kitap Fuarı, ilk 
beş günde 125 bin 
ziyaretçiye ev 
sahipliği yaptı. 
Dokuz gün sürecek 
olan Bursa Kitap 
Fuarı, 26 Mart 2017 
Pazar akşamına 
kadar Tüyap Bursa 
Uluslararası Fuar ve 
Kongre Merkezi’nde 
ziyaret edilebilir. 
Bu yıl 300 yayınevi 
ve sivil toplum 
kuruluşunun 
katılımıyla 
gerçekleşen Bursa 
Kitap Fuarı, söyleşi, 
panel ve çocuk 
etkinliklerinden 
oluşan 80 kültür 
etkinliğine ev 
sahipliği yapıyor.

Etkinliklerde ve 
imza günlerinde 
yüzlerce yazar, 
okurlarıyla buluşma 
fırsatı yakalıyor. 
Bugünden itibaren, 
aralarında Türkan 
Şoray, Canan Tan, 
Deniz Kavukçuoğlu, 
Gülten Dayıoğlu, 
Murathan Mungan, 
Ayşe Kulin, Canan 
Karatay, Üstün Dök
men, Doğan 
Cüceloğlu, Zafer 
Algöz, llber Ortaylı, 
Mazhar Alanson, 
Enver Aysever, Can 
Yılmaz, Bahadır 
Yenişehirlioğlu, İs
mail Saymaz, Nihat 
Sırdar, Kahraman 
Tazeoğlu, Aret Var
tanyan ve Nuray 
Sayarı’nın da 
bulunduğu pek 
çok değerli yazar 
okurlarıyla 
buluşacak.
Bu sene on beşinci 
yaşını kutlamaya 
hazırlanan Bursa 
Kitap Fuarı’nın ilk 
onur konuğu öykü 
yazarı Cemil 
Kavukçu olarak be
lirlendi. Fuarın ilk

günleri boyunca, 
kendisinin de 
katılımıyla 
düzenlenen panel 
ve söyleşilerde 
Cemil Kavukçu’nun 
edebiyatı, öyküleri 
ve yaşamı ele 
alındı. Aynı za
manda rûYAH 
tarafından editörlü 
ğünü Enver 
Ercan’ın üstlendiği 

bir armağan kitap 
hazırlandı.
Bursa Kitap Fuarı 
15. yaşını “15. Yıl 
Özel Söyleşileri” ile 
kutluyor. Bu başlık 
altında düzenlenen 
okur ve yazar 
buluşmaları 
kapsamında Ahmet 
Ümit, Tarık Tufan ve 
Blogcu Anne Elif 
Doğan okurlarıyla 

bir araya geldi. 
Hüsnü Arkan, Çelil 
Oker, Nihat Sırdar 
ve Cemalnur Sargut 
İse kitapseverlerle 
söyleşecekler.
Nilüfer Belediyesi 
tarafından Nazım 
Hikmetin 115. yaşı 
için hazırlanan 
“Nazım’ı Yazanlar” 
sergisi TÜYAP’ın ev 
sahipliğinde kitap 
fuarının ziyaretçi
leriyle buluşuyor. 
Sergide, Ara 
Güler’den Orhan 
Pamuk’a, Fazıl 
Say’dan Zülfü Ll- 
vaneli, Ayşe Kulin, 
Mehmet Aksoy ve 
Genco Erkal’a 
uzanan geniş bir 
yelpazede sanatçı 
ve yazarlardan 
toplam 121 ismin 
eserlerinden 
alıntılar ve 
fotoğraflar yer 
alıyor. Serginin 
sanat yönetmenliği 
Atilla Durak; 
fotoğraf çekimleri 
Atilla Durak, Kemal 
Aslan ve Ersin İleri; 
editoryal konsept 
ise Murat Gülsoy ve 

Zeynep Uysal 
tarafından Üstle
niliyor. Sergi fuar 
kapsamında ücret
siz olarak 26 Mart 
Pazar akşamına 
kadar ziyaret 
edilebilir.
Çocuk ve Gençlik 
Etkinlikleri
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Kara 
göz Müzesi’nin 
düzenlediği 
Karagöz ve Hacivat 
gösterileri yoğun 
ilgi görüyor. Etkin
likler bugün (23 
Mart Perşembe) ve 
yarın (24 Mart 
Cuma) da devam 
edecek. Ömer Açık, 
Tuncel Altı nköprü, 
Şaban Akbaba ve 
Hacer Kılcıoğlu 
minik okurlarıyla 
fuarda söyleşecek. 
Gülten Dayıoğlu, 
Behiç Ak, Aytül 
Akal, Mavİsel 
Yener, Koray 
Avcı Çakman, 
Sevim Ak ve daha 
pek çok değerli 
yazar ise kitap 
larını imzalaya 
cak.

Bursa nın liiliiir mirası nenelere emanet
Büyükşehir Bele 
diyesi, Bursa’nın 
tarihi ve kültürel 
mirasını geleceğe 
taşıyan çalışma 
larına, okullarda 
gerçekleştirilen 
seminerlerle 
devam ediyor. 
Bursa Araştırmaları 
Merkezi (BAM) ekib
inin yaklaşık 7 yıldır 
çalıştığı ‘Somut 
Olmayan Kültürel 
Miras’ projesi 
kapsamında elde 
ettiği veriler, 
Bursa Osmangazi 
Zübeyde Hanım 
Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi 
öğrencileri 
tarafından büyük 
bir ilgiyle izlendi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Kültür ve 
Turizm Daire 
Başkanlığı’na bağlı

Bursa Araştırmaları 
Merkezi (BAM) 
tarafından düzenle
nen ‘Somut Ol
mayan Kültürel 
Miras’ projesi 
kapsamında Os
mangazi Zübeyde 
Hanım Mesleki ve 
Teknik Anadolu 
Lisesi’nde 
gerçekleştirilen 
seminere, Alan 
Araştırmaları

Yürütücüsü Cengiz 
Bütün, Muhammet 
Mustafa Şahin, 
Cemil Menteşe, 
Bursa Osmangazi 
Zübeyde Hanım 
Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi 
Müdür Yardımcısı 
Ümit Sadık Kurşun 
ve öğrenciler 
katıldı.
Programda konuş 
macılar tarafından

Bursa’nın köyleri, 
Bursa köylerinde 
çocuk oyunları ile 
gelenek ve 
görenekler, Bursa 
köylerinde sofra ve 
yemek kültürü gibi 
konular hakkında 
öğrencilere bilgiler 
aktarıldı. Bursa ve 
Uludağ’ın eski adı, 
Bursa ilçe ve köy 
sayıları öğrenciler 
tarafından ilgiyle

dinlendi.
Seminerde konuşan 
Alan Araştırmaları 
Yürütücüsü Cengiz 
Bütün, Bursa’nın 
yemek kültürünü 
kitaplaştırarak kayıt 
altına aldıklarını be
lirtti. Öğrencilere 
tavsiyelerde bulu
nan Bütün, “Bu 
kültürü sunmak 
sanattır. Siz bu 
çalışmayı bu 
kültürü sanatla 
buluşturabilirsiniz. 
Bizim ‘Somut Ol
mayan Kültürel 
Miras’ adı altında 
köylerde yaptığımız 
çalışmayı takip 
edin, ilginiz olursa 
bize katılabilirsiniz 
de... Siz de bu 
yayınlarda 
çalışmalar yaparak 
bir sonraki kuşak 
lara kalıcı eser 

bırakabilirsiz” 
dedi.
Seminerde konuşan 
Bursa Araştırmaları 
Merkezi ekibinden 
Muhammet Mustafa 
Şahin ise insan 
ırkının yerleşik 
hayata geçtiği ilk 
tarım faaliyetle 
rinin ve 
organizasyonların 
başladığı alanlarla 
ilgili bilgiler verdi. 
Konuşmaların 
ardından köy 
yaşantılarının 
anlatıldığı ve 
öğrencilerin 
sorularının 
yanıtlandığı semi
nerin sonunda 
Bursa Araştırmaları 
Merkezi (BAM) 
hazırladığı köy 
kitaplarından okul 
kütüphanesine 
hediye etti.

i Facebook sayfamız î Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Günlük kiralık evlere 2 milyon lira ceza kesildi
İstanbul'da 2017 
yılında bin 210 gün
lük kiralık evin 
550'si mühürlendi, 
283'üne yaptırım 
uygulandı. Evlere 
toplam 2 milyon 22 
bin 501 lira ceza 
kesildi.
İstanbul genelinde 
yasa dışı günlük 
kiralık evlere yönelik 
İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri 
39 ilçede evlere 
yönelik uygulama 
yaptı, internet üz
erinden tespit edilen 
bin 210 kiralık evin 
550'si mühürlendi.
Evlerin 283'üne 
yaptırım 
uygulanırken, 193 

evle ilgili İşlemelerin 
sürdüğü belirtildi. 
Evlerden 179'unun 
ise sisteme kon
aklama yapılacak 
yer şeklinde kayıtlı 
olduğu, bu nedenle 
bu evlere herhangi 
bir işlem yapıl 
madiği belirtildi.
2 MİLYON 22 BİN 
501 LİRA CEZA 
KESİLDİ 
öte yandan yapılan 
denetimkler 
sırasında kurallara 
uymadıkları tespit 
edilen evlere toplam 
2 milyon 22 bin 501 
lira idari para cezası 
kesildiği öğrenildi. 
PENDİK'TE 395 EV 
DENETİMDEN

GEÇİRİLDİ
Polis operasyonları 
sırasında en çok 
denetimden geçir
ilen kiralık ev, 395 
evin bulunduğu 
Pendik oldu. Bu 
evlerden 308'i 
kapatılırken, 41'1 
hakkında işlem 
yapıldı. Esenyurt'ta 

bulunan 305 kiralık 
evden 44'ünün 
kapatıldığı, 10'unun 
sisteme kayıtlı 
olduğu, 251 ev ile il
gili işlemlerin 
sürdüğü belirtildi. 
Beyoğlu'nda 125, 
Küçükçekmece'de 
48, Bahçelievler'de 
46, Şişli'de 45, Tu

zla'da 36, Maltepe'de 
34, Bakırköy'de 31, 
Ataşehir'de 19, 
Kadıköy'de 18, 
Zeytinburnu'nda 18, 
Beylikdüzü ve 
Güngören'de 12'şer, 
Avcılar'da 11, 
Beşiktaş'ta 10, 
Kartal'da 9, 
Büyükçekmece'de 8, 

Şile'de 6, Ar- 
navutköy'de 5, 
Bayrampaşa ve 
Kağıthane'de 3'er, 
Esenler, Silivri, 
Sancaktepe ve 
Gaziosmanpa 
şa'da 2'şer, 
Çekmeköy, 
Su İtan beyi i ve 
Fatih'te ise Ter 
günlük kiralık ev 
tespit edildi. 
İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü ekip
lerinin, internet 
üzerinden yeni 
günlük kiralık evler 
tespit ettiği ve 
uygulamaları 
yoğunlaştırarak 
devam ettireceği 
bildirildi

2016 »ılı işsizlik rakamları açıklandı
Türkiye'de işsizlik 
oranı, 2016'da bir 
önceki yıla göre 0,6 
puan artarak yüzde 
10,9 oldu 
Türkiye'de işsizlik 
oranı, 2016'da bir 
önceki yıla göre 0,6 
puan artarak yüzde 
10,9 olarak 
gerçekleşti.

Türkiye İstatistik buru
munun (TÜİK) "İşgücü 
İstatistikleri 2016” ver
ilerine göre, Türkiye 
genelinde işsiz sayısı 
bir önceki yıla göre 
273 bin kişi artarak 3 
milyon 330 bin 
kişi oldu.
İşsizlik oranı, geçen yıl 
bir önceki yıla göre 0,6 

puanlık artışla yüzde 
10,9 seviyesine 
yükseldi.
2015'te işsizlik oranı 
yüzde 10,3, işsiz sayısı 
ise 3 milyon 57 bin 
olarak açıklanmıştı.
Orta Vadeli Pro- 
gram'da işsizlik oranı 
2016 yılı için 10,5 
olarak öngörülmüştü.

Kredi mağdunı 
ratamhslara uran!

Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı, 12 bankadan 
kredi çeken ve mağdur 
olan vatandaşları dava 
konusunda acele et
memeleri yönünde uyardı 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı Tüketicinin 
Korunması ve Piyasa 
Gözetimi Genel

Müdürlüğü Destek Hizmet
leri Eğitim ve Dış İlişkiler 
Daire Başkanı Yakup 
Güköı, kekkfoeı Kurulunun 
'Q'oariKa'na'kKinda a'ıdığı 
idari para cezası kararının 
Danıştay nezdinde karar 
düzeltme talebiyle ince
lenmeye devam edildiğini 
belirterek, "Söz konusu 

kararın kesinleşmesine 
kadar olan süreçte 
tüketici hakem heyet 
lerine yapılacak 
başvuruların ardından 
bazı mağduriyetler 
yaşanabilir.
Davanın sonucunun 
beklenmesi gerekiyor" 
dedi.
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CHP BURSA MİLLETVEKİLİ ORHAN SARIBAL ESNAFI ZİYARET ETTİ, KÖYLERİ GEZDİ

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Gemlik’te durum...
Anayasa değişikliği halk oylamasına az 

zaman kaldı.
Gemlik’te siyasi partilerden yalnız AKP ve 

CHP ortalıkta gözüküyor.
Oysa AKP ile hareket eden bir MHP var.
MHP’yi Gemlik’teki Anayasa değişikliği 

çalışmalarında sahada göremiyoruz.
Çünkü, MHP'de Evet’çilerden çok 

Hayırcılar var.
Milletvekilleri hapse atılan HDP ise HA 

YIR'larını kendi içinde sessizce örgütlü yorlar.
Geriye RP var ama onlarda sahada değiller.

Devamı sayfa 4’de

Gemlik’te ziyaretler yapan CHP Milletvekili Or 
han Sarıbal, neden HAYIR demeliyizi köylünün 
toprağı öneğijle anlattı. Sarıbal, “Ahmet amca, 
senin 50 dönüm arazini başkan park yapa 
cağım, hastane yapacağım diyerek bir karar
name ile dönümü 5 liradan kamulaştırabilir. Oy 
sa, senin arazin değerli, dönümü 30 lira. Senin 
o kararnameye itiraz hakkın yok. Siyasi görü 
şünüz ne olursa olsun, milletvekilliği seçim
lerinde istediğiniz partiye oy verin ama bu bir 
siyasi seçim değiL 80 milyonun geleceğini il
gilendiren bir tercih. ” dedi'. Haberi savla 2’de

imi nılmı 
w

76 Nisan günü 
yapılacak olan 
Anayasa Değişik 
ligi Halk oylama 
sında, Gemlik’te 
80 bin 198 seç 
men sandık 
başına gidecek. 
İlçemizde 
Anayasa 
değişikliği halk

oylamasında 
vatan daşlar 
211 sandıkta oy 
kullanacaklar. 
Oy kullanmak 
iste yenlerin 
muhtarlıklar 
dan seçmen 
kartı almaları 
gerekiyor.
Haberi sayfa 4’de

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik’te ziyaretler 
yapan CHP Mil
letvekili Orhan 
Sarıbal, neden 
hayır demeliyizi 
köylünün toprağı 
üzerinden anlattı. 
Gemlik’te “Mem
leket için Hayır”h 
olsun çalışmasına 
katılan, Gazhane 
Caddesi ve Dere- 
boyu Caddesi’nde 
esnafı ziyaret ettik
ten sonra Engürü 
ve Kurtul köyünde 
vatandaşı ziyaret 
eden Sarıbal, 
neden Hayır 
demeliyizi köylü 
nün toprağı üze 
rinden anlattı ve 
Trump örneğini 
verdi.
CHP Bursa Mil
letvekili Orhan 
Sarıbal, kahve
hanelerde vatan 
daş la buluştu. 
Kahvede toplanan 
köylüye seslenen 
Sarıbal, sohbette 
köylünün toprağı 
üzerinden tek 
kişiye verilen 
yetkiyi ve neden 
hayır denilmesi 
gerektiğini dile 
getirdi.
Sarıbal, “Ahmet 

amca, senin 50 
dönüm arazini 
başkan park 
yapacağım, has
tane yapacağım 
diyerek bir karar
name ile dönümü 5 
liradan kamulaştı 
rabilir. Oysa, senin 
arazin değerli, 
dönümü 30 lira. 
Senin o karama 
meye itiraz hakkın 
yok.” dedi. 
Tek adama 
verilen yetkinin 
sınırsızlığını 
olamayacağını 
anlatan Sarıbal, 
hukuk devleti 
vurgusu da yaptı.

TRUMP 
ÖRNEĞİNİ VERDİ

ABD'nin yeni 
başkanı Trump’ın 
bir kararname ile 
Müslümanları 
Amerika’ya alma 
ma kararını ve 16 
eyalet yargıcının 
itirazı ile kararna
menin geçersiz 
olduğunu, Trump’ın 
bir üst mahkemeye 
itiraz etmesine 
rağmen yine 
kararın reddedil 
diğini ifade eden

Sarıbal şöyle 
devam etti: 
“Çünkü orada 
başkanlık sistemi 
hukuk devleti dene
timi altında. Ama 
bizde başkan 
yargıyı da seçeceği 
için, senin hiçbir 
şeye itiraz hakkın 
kalmayacak. Gitti 
arazin; neyi, kime 
nereye itiraz 
edeceksin!” 
Vatandaşa bunun 

bir milletvekili 
seçimi ya da 
belediye başkanlığı 
seçimi olmadığı 
vurgusu yapan 
Orhan Sarıbal, 
“Siyasi görüşünüz 
ne olursa olsun, 
milletvekilliği 
seçimlerinde istedi 
ğiniz partiye oy 
verin ama bu bir 
siyasi seçim 
değil. 80 milyonun 
geleceğini ilgilendi 

ren bir tercih. 
Çocuklarımızın 
geleceğini ilgilendi 
ren, egemenliğin 
ulusun elinden 
alınmasını, 90 yıl 
sonra yeniden 
saraya verilmesini 
sağlayacak bir 
tercih.

CUMHURİYET 
REJİMİNİ 
DEĞİŞTİRMEK 
İSTİYORLAR

Onun için bir kez 
daha düşünün. Bu 
ülkede 81 ilin 
her köşesindeki 
camilerde bugün 
ezan sesi duya- 
blliyorsak, bu Gazi 
Mustafa Kemal’in 
kurduğu Cumhuri 
yet ve laik sis
temin eseridir. 
Laikliğin ve ulusun 
egemenliğinin 
her şeyden 
üstün tutulduğu 
Cumhuriyet 
rejimi değişti 
rilmek isteniyor. 
Bu rejim değil 
sistem değişikliği 
diyorlar. KulIiyen 
yalan. Onur için 
buna hayır demeli 
yiz. Tek adam 
yönetimine, 
diktahğa, geri 
gitmeye, halkın 
elinden egemen 
liginin alınmasına, 
yüce Meclİs’in 
pasifleştirilmesine 
hayır demeliyiz. 
Bu ülkenin 
geleceğini yok 
edecek, karanlığa 
götürecek sisteme 
hayır demeliyiz” 
şeklinde konuş 
ması son 
buldu.

OTOPflR Kfl Gİ HİS ÇIKIŞ DÜZENLENDİ
Gemlik Belediye 
tarafından otopark 
işletmeciliği 
Kulüpler Birliği’ne 
verilen eski 
Tibel Otel’in 
bulunduğu 
açık otoparkta 
giriş ve çıkışlar 
otomatik sisteme 
bağlandı.
Kulüpler Birliği’nin 
aldığı kararla, yaz 
aylarında otopark 
ihtiyacının daha da 
artacağı için, giriş 
çıkışların kontro 
lünün düzenli 
yapılması için 
abonelere kartlı

sistem ile, 
abone olmayan 
araç sahipleri ise

girişte butona 
basarak alacakları 
fişi çıkışta kasaya

göstererek, ücret 
ödeyerek yapacak. 
Girişlerde butona

basıldığında veya 
abone kartı 
okutulduğunda

kapıdaki bariyer 
kalkarak otoparka 
giriş yapılacak.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Bursa yemi Dairesi nde FE10 operasyonu
Bursa'da Fetullahçı 
Terör Örgütü/Paralel 
Devlet Yapılanma 
sl'na (FETÖ/PDY) 
yönelik operasyon 
da, daha önce 
meslekten ihraç 
edilen vergi dairesi 
personeli 10 kişi 
gözaltına alındı. 
Alınan bilgiye göre, 
Bursa Cumhuriyet

Başsavcılığının 
talimatıyla II Emniyet 
Müdürlüğü Terörle 
Mücadele Şubesi 
ekipleri, daha önce 
Bursa Vergi Daire 
sinde görevliyken 
meslekten ihraç 
edilen gelir uzmanı, 
uzman yardımcıla 
rından oluşan 
şüphelilerin adres

lerine eş zamanlı ope 
rasyon düzenlendi. 
Operasyonda evlerin 
de arama yapılan 10 
kişi gözaltına alına 
rak İl Emniyet Müdür 
lüğüne getirildi.
Zanlıların, örgütün 
kriptolu haberleşme 
sistemi "ByLock" 
kullanıcısı oldukları 
öğrenildi.

Imlimli5lılsiwıııılılılı
Bursa'da jandarma 
ekiplerinin yolcu 
otobüsüne yaptığı 
operasyonda 150 
bin lira değerinde 
tarihi eser ele 
geçirildi.
Bursa İl Jandarma 
Komutanlığı ekip
leri, yaptıkları istih
barat çalışmaları 
neticesinde 
S.Ü.'nün Tokat’tan 
Bursa'ya otobüsle 
gelerek sikke ve ob
jeleri satacağı bilgi
sine ulaştı, 
istihbarat ve KOM 
Şube ile Nilüfer İlçe 
Jandarma

■ ili ı ı 11 ı i V II II II II ill ill

Komutanlığı ekip
leri, İzmir-Bursa yol
unda otobüsü 
durdurdu. M.G. (47), 
H.D. (57) ve S.Ü.'nün 
(33) bulunduğu oto
büste arama yaptı. 
H.D.'ye ait bir poşet 
içerisinde yaklaşık 
150 bin lira

İL JANDARMA KOMUTANLIĞ

değerinde tarihi 
eser niteliği taşıyan 
malzemeler ele 
geçirildi. Tarihi 
eserler müzeye 
teslim edilirken, 
3 şüpheli 
ifadelerinin 
ardından serbest 
bırakıldı.

Bursa'da beyin 
ölümü gerçekleşen 
şahsın organları 5 
kişiye umut ışığı 
oldu.
Yüksek İhtisas 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesine 
kaldırılan 55 
yaşındaki Oktay 
O.'ya beyin 
kanaması teşhisi 
konuldu. Hemen te
davi altına alınan 
Oktay O.'nun müda
halelere rağmen 
beyin ölümü 
gerçekleşti. Bunun 
üzerine hastane 
yetkilileri, Oktay 
O.'nun ailesiyle 
organ nakli 
konusunda görüştü. 
Ailenin kabul

etmesiyle organlar 
başarılı bir ope 
rasyonla alındı.
Yüksek İhtisas 
Hastanesi yöneticisi 
Doç. Dr. Soner 
Cander, "Beyin 
kanaması neticesin 
de hastanemizde te
davi gören Oktay 
O.'nun beyin ölümü 
nün gerçekleş 
meşinin ardından 

ailesi organlarının 
bağışlanmasını 
kabul etti.
Karaciğer, 2 böbrek 
ve kornea, Bursa'da 
organ bekleyen 5 
kişiye umut olacak. 
Ölen kişiye Allah'tan 
rahmet diler, aile 
mize de bu davranı 
şından dolayı 
teşekkür ederiz" 
dedi.

Bursa'da, eski 
karısıyla ilişkisi 
olduğunu ileri 
sürdüğü adamı 6 
el ateş ederek 
öldüren sanık, 21 
yıl 8 ay hapis 
cezasına çarptırıl 
dı.Geçen kasım 
ayında merkez 
Yıldırım ilçesi 
Değirmenlikızık 
Mahallesi'nde 
meydana gelen 
olayda, Necati G. 
(56), 3 çocuk 2 
torun sahibi 
Bünyamin K.'yi 
(56) eski eşiyle 
ilişkisi olduğu 
iddiasıyla 6 el 
ateş ederek 
öldürdü. Olayın 
ardından şüpheli 
tutuklandı. Bursa 
1. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
'kasten adam 
öldürmek' suçun

dan hakkında 
ağırlaştırılmış 
müebbet hapis 
cezası talebiyle 
dava açılan sanık, 
ilk kez hakim 
karşısına çıktı. 
Mahkemede ifade 
veren sanık, 
"Eşim ile bir 
şahsın uygun 
suz görüntülerini 
gördüm. Bu 
konuda araştır 
ma yapıp 
savcılığa suç 
duyurusunda 
bulundum. Daha 
sonra bu şahsın 
Bünyamin oldu 
ğunu öğrendim. 
Kahvenin önün
den geçerken 
Bünyamin'in 
yanına gittim. 
Ama yanında 
başkaları vardı. 
Dışarıda yürürken 
maktulün geldiği 

ni gördüm. 
Yürümeye başla 
dik ve kendisine 
görüntülerden 
bahsettim. 
Gitmek üzere 
iken silahı mı 
çıkartıp ateş 
ettim. Ardından 
da oradan uzak 
laştım" dedi. 
Maktulün oğlu 
Muhammet K., 
babası ile sanığın 
eşinin arasında 
hiçbir şey 
olmadığını 
söyleyerek, 
şikayetçi 
olduğunu ifade 
etti. Sanığın 
boşandığı eşi A.ö. 
(59) ise, "Maktul 
ile aramızda hiçbir 
şey yoktu. Eşim 
den de ayrıldım. 
Böyle bir olay 
yaşanmadı" diye 
konuştu.

Fabrikada çıkan yangın korkuttu
Bursa'nın İnegöl 
ilçesindeki 
mobilya sana 
yündeki bir 
fabrika çıkan 
yangında 
küle döndü. 
Sancar Yıldırım, 
Erdal Recep 
Bayraktar ve 
Melih Çuhadar'a 
ait mobilya 
sanayide 17. 
sokakta faaliyet 
gösteren koltuk 
fabrikasında 
henüz belirlene
meyen bir ne
denle yangın 
çıktı. İşçilerin 
fabrikada çalış 
tığı sırada çıkan 
yangın bir 
anda büyüdü. 
Alevleri gören 
işyeri çalışanları 
kendilerini 
dışarıya zor attı.

Haber verilmesi 
üzerine yangın 
yerine İnegöl'deki 
tüm itfaiyeler 
sevk edildi.
Fabrikanın dört 
bir yanından 
yangına müda 
hale başladı.
Söndürme 
çalışmalarına 
vatandaşlar da 
destek verdi. 
Alevler yaklaşık 

bir saatte kontrol 
altına alınarak, 
çevredeki 
mobilya firmala 
rina sıçraması 
önlendi.
Yangın sonu
cunda fabrika 
kullanılamaz 
hale gelirken, 
içerisin de bulu
nan koltuklar 
ile ham mad 
deler yandı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Gemlik’te durum...
Böyle olunca sahada yalnız AKP ve 

CHP’İlleri görüyoruz.
Bu durum yerel haberlere de yansıyor.
AKP ve MHP’den başka sesi çıkan 

parti veya bir sivil toplum kuruluşu 
görüyor musunuz?

Yok.
STK ülkenin en önemli meselesinde 

suskunluğu tercih ediyorlar.
Çünkü memleket meseleleri, çocuk 

ların geleceği onları ilgilendirmiyor!
Bence çoğu iktidarın hışmından kor 

kuyor.
Belediyeden gelecek üç beş kuruşluk 

desteği kaybedeceklerinden endişeleni 
yorlar.

Ama bazıları da, hem STK’li ama AKP 
nin Evet yazan propaganda araçlarında 
broşür dağıtıyor.

Okurlarım zaman zaman bana “Gem
lik’te ağırlık hangi tarafta” diye soruyor
lar.

Bunu kestirmek kolay değil.
Büyük çoğunluk sessiz ve ilgisiz.
Halk oylaması nedeniyle vatandaşta 

bir coşku göremiyorum.
Sessiz ve derinden gidiyorlar. Kahve

hane toplantılarına fazlaca gitmiyorum.
CHP nin Balıkpazarında yaptığı bir 

kahvehaneler önü toplantısını izledim.
Sivil Toplum Kuruluşları ziyaretleri 

bana yavan geliyor.
Bir de kahvaltılı veya yemekli toplan 

tılar var.
Bu en çok tercih edileni.
Kim çağırırsa gidiyorlar.
Yiyip için karınlarını doyuruyorlar.
Herkesi dinliyorlar ama onlar çoktan 

kararlarını vermişler.
Gemlik’te en MHP'lilerin büyük çoğun 

luğun HAYIR vereceğine inanıyorum.
Genel Başkanları Devlet Bahçeli’nin 

birden rota değiştirmesini içlerine sindi- 
remiyorlar ve haklı bir taraf bulamıyorlar.

AKP 2 seçim aracıyla ilçede turluyor.
Ama araçlara ilgi yok.
Örneğin Salı günü kapalı pazar 

yerinde kadınlar stand açıyorlar.
Her pazara gittiğimde gözlemliyorum. 

Gelene, giden broşür dağıtıyorlar ama 
ilgi yeterli değil.

MHP de kadınlar aktif.
CHP’de durmak bilmeden geziyor.
Bu partide de kadınlar verilen her göre 

vi yerine getiriyorlar.
Milletvekillerinin biri gidiyor, biri geli 

yor.
CHP’li Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Dr. 

Ceyhun Irgil ve Orhan Sarıbal Gemlik’in 
gediklisi oldular.

Sarıbal’ın dün köylerde yaptığı konuş 
ma cep telefonundan facebook üzerin 
den naklen yayınlamışlar.

Sarıbal ziraatçı.
Etkili konuşuyor, İşçinin köylünün hep 

yanında.
Sözün kısası Anayasa değişikliği için 

çalışan iki parti AKP ve CHP..
Diğerleri ise laf’u güzar...
16 Nisan referandumunda Gemlik’te 

80 bin 189 seçmen sandığa gidecek.
Zaman kısaldıkça kararlar daha 

netleşecek. Çünkü iktidar hergün yeni bir 
senaryo koyuyor ortaya.

Devletin bütün imkanlarını kullanı yor
lar. Eşit olmayan bir halk oylamasına 
doğru gidiyoruz.

GemlikLife yayın yönetmeni Feyzi 
Sarıkaya dün GEMPORT girişinde özel 
güvenlikçiler tarafından hırpalanmış.

Bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum.

GEMLİK TE 80 BİN 198
SEÇMEN OY KUUflNflCAK
16 Nisan günü 
yapılacak olan 
Anayasa Değişik 
ligi Halk oylamasın 
da, Gemlik’te 
80 bin 198 seç 
men sandık 
başına gidecek. 
İlçe Seçim kurulu 
Başkanlığı’ndan 
aldığımız bilgilere 
göre, seçmen 
listelerinde adı 
bulunan ve lis
telerin askıya 
çıkmasından 
sonra yapılan 
değişikliklerle 
kesinleşen seçmen

listesinde kayıtlı 
seçmenlerin 
80 bin 198 kişi 
olduğu bildirildi. 
Alınan bilgilere 
göre, Gemlik’te

seçmenler bağlı 
bulundukları ma
hallelerdeki belir
lenen sandıklarda 
oy kullanacaklar. 
Oy kullanmak

iste yenlerin 
muhtarlıklardan 
seçmen kartı 
almaları gere 
klyor. 
İlçemizde Anayasa 
değişikliği halk 
oylamasında 
vatan daşlar 211 
sandıkta oy kul
lanacaklar.
İlçe Yarı Kapalı 
Ceza ve Tevfık 
evine de 1 
sandık konacağı 
böylece toplam 
sandık sayısının 
212 olacağı 
belirtildi.

GEMPORT girişinde çirkin olay

Gİİ1IENLİK GÖREVLİLERİ BASIN 
MENSUBUNU TARTAKLADI

İşten çıkarılan 
işçileri ziyarete 
giden Liman İş 
Sendikası 
Yöneticileri, 
GEMPORT 
limanına sokulma 
dı, güvenlik 
görevlileri ve 
basın mensupları 
arasında arbede 
yaşandı.
Liman-İş Sendikası 
Gemlik Şubesi'nin 
yönetim kadrosun 
da bulunan dört 
>ŞÇİ geçtiğimiz 
hafta Yıldırım 
Holding'e bağlı 
GEMPORT Lima

m'ndaki ış akitleri* 
fesih edilmişti.
Çıkarılan işçiler, 
dün öğle saat
lerinde GEMPORT 
Limam'na giderek 
işçi arkadaşlarını 
ziyaret etmek 
istediler.
Sendikacılar, 
GEMPORT girişin 
deki güvenlik 
elemanlarınca 
işyerine alınmadı.

GAZETECİ 
TARTAKLADI

Bu sırada, orada 
bulunan Gemlik-

Lffe Genel' Yayın 
Yönetmeni Feyzi 
Sarıkaya, özel 
güvenlikçiler 
tarafından, 
önce sözlü, 
ardından fiziksel 
saldırıya uğradı. 
Saldırıya uğrayan 
Sarıkaya, kendini 
ve kamerasını 
korumak istedi 
ancak darp edildi. 
Kamerası zarar 
gören Feyzi 
Sarıkaya'nın olayın 
ardından Gemlik 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'nde 
giderek kendini

tartaklayan ve 
kamerasına zarar 
veren özel güvenlik 
görevliler hakkında 
şikayetçi oldu, 
ifade verdi. 
GemlikLife 
Genel Yayın 
Yönetmeni, 
"Bana yapılan 
bu saldırı, 
bütün basın 
mensuplarına yapıl 
mış bir saldırıdır. 
Bu saldırıyı 
gerçekleştirenleri 
kınıyoruz. Biz 
işimizi yapmaya 
devam edeceğiz" 
dedi

KAŞEDE BEKLEMEK 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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Türkiye'nin Avrupa 
leylek köyleri ağına 
üye tek Türk köyü 
olan Uluabat Gölü 
kenarındaki 
Eskikaraağaç'ta bir 
balıkçı ile leyleğin 
La Fontaine 
masallarını arat* 
mayan 6 yıllık 
dostluğu film oluyor. 
Balıkçının teknesine 
konup elinden 
yemek yiyen leyle 
ğin görüntüsü, zi* 
yaretçileri hayrete 
düşürüyor. 6 aylık 
ayrılığın ardından 
ilkbaharla birlikte 
yeniden Uluabat'a 
gelen leylek, balık 
çının teknesinden 
bir an bile ayrılma 
yıp, ikram edilen 
balıkları havada 
kapıyor.
Karacabey Eskikara 
ağaç Leylek Köyü 
halkı, özlediği leylek 
lerine baharın geli 
şiyle birlikte bir bir 
Kavuşuyor. Köyün 
maskotu haline 
gelen ve 'La Fontai 
ne Masallarını 
gerçeğe dönüştüren 
balıkçı olarak bili
nen Adem Yılmaz'ın 
da dostluk kurduğu 
leylek, köye gelerek 
o harika man
zaradaki yerini aldı. 
Havalann 
ısınmasıyla birlikte 
güney ülkelerden 
kuzeye göç eden 
göçmen kuşlar 
Türkiye'deki yer
lerini bir bir almaya 
başladılar. Göçmen 
kuş denilince akla

MMliTlIlMllIlIlltlllllWlIllIli
Ekonomi Bakanlığı 
ile TOBB tarafından 
koordine edilen ve 
destek mekaniz 
maları hakkında iş 
dünyasını bil
gilendirmeyi 
amaçlayan 'Devlet 
Destekleri Tanıtım 
Toplantıları’nın ilki 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası ev 
sahipliğinde 
gerçekleştirildi. 
Ekonomi Bakanlığı 
ile TOBB tarafından 
koordine edilen 
ve destek 
mekanizmaları 
hakkında iş 
dünyasını bil
gilendirmeyi 
amaçlayan 'Devlet 
Destekleri Tanıtım

ilk gelen leylekler de 
Eskikaraağaç'ta 
baharın müjdesini 
vermeye başladı. 
Balıkçı Adem Yılmaz 
ise son günlerde 
ayrı bir sevinç 
yaşıyor. Yılmaz'ın 6 
yıldır kayığında eliy 
le beslediği leyleği 
de ilk göç ile gelen 
leylekler arasında. 
Ve 6 yıldır olduğu 
gibi bu yıl da Yılmaz 
ile birlikte balığa 
çıkıp teknesinde 
balıklarına ortak 
oluyor.
Köy halkı olarak 
leylekleri çok sevdik 
ferim* ve onfarı hayat 
larının bir parçası 
haline getirdiklerini 
belirten Adem 
Yılmaz, "Balığa her 
çıktığımda tekneme 
konar ve ben de 
ona tuttuğum 
balıklardan birazını 
veririm. 6 yıldır her 
sabah birlikte balığa 
çıkıyoruz. Her son
baharda göç ed
erken içim burkulu 
yor. "Acaba seneye 
gelebilecek mi?"

Toplantıları’nın ilki 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası ev 
sahipliğinde 
gerçekleştirildi.
11 ilde düzenlenmesi 
planlanan Devlet 
Destekleri Tanıtım 
Toplantılarının ilk 
ayağı Bursa oldu. 
İhracatta sağlanan 
destek programları, 
döviz kazandırıcı 
hizmet ticaretinin 
desteklenmesi, 

diye. Ve her ilkba
harda yine gözümüz 
yolda onu bekliy
oruz. Yolda başına 
bir şey gelir mi diye 
endişeleniyoruz. 
Çok şükür bu yıl 
da kazasız belasız 
evine geldi ve yazı 
bizimle beraber 
geçirecek. Sonba
harda gittikten 
sonra 5-6 ay ayrı 
kalmamıza rağmen 
beni unutmuyor ve 
her baharda sadece 
benim kayığıma 
konuyor. Yalnız bu 
yıl diğer arkadaş 
ların kayıklarına da 
konmaya başladı. 
Bu köyden ona 
zarar gelmeyeceğini 
anladı galiba' dedi. 
Öte yandan balıkçı 
ile leyleğin hikaye 
sini kamuoyuyla 
paylaşan Yaban 
Hayatı Fotoğrafçısı 
Alper Tüydeş La 
Fontaine masallarını 
aratmayan hikayeyi 
filme alıyor. Tüydeş 
yaptığı açıklamada, 
'Yaklaşık iki yıldır 
insanlığa örnek bu 

yatırım teşvikleri ile 
Türk Eximbank ihra
cat kredi sigorta ve 
garanti programları 
hakkında bil
gilendirme yapılan 
toplantıya BTSO 
Yönetim Kurulu 
Üyesi İlker Duran, 
TOBB Dış Ticaret 
Müdürü Ayşe 
Mehtap Ekinci, 
Ekonomi Bakanlığı 
KOBİ ve Kümelenme 
Destekleri Daire 

hikayeyi filme 
alıyorum. Bir tarafta 
"ağlarına veya 
yakaladığı balıklara 
zarar veriyor" diye 
bu hayvanlara kötü 
davranan insanlar 
varken bir tarafta da 
bu güzel tabloya 
sebep olan güzel in
sanlar var. Temenni
miz bu hikayeyi 
uygun bir dille 
kamuoyunda 
paylaşarak herkesi 
bu şekilde duyarlı 
olmaya davet etmek. 
Bu konuda çeşitli 
ekipmanlar kulla
narak çekimlerimizi 
sürdürüyoruz.
Ayrıca Adem 
Amca ve dostu 
leyleği konu alan 
bir fotoğraf ile 
Avrupa Leylek 
Köyleri Birliği'nin 
düzenlediği bir 
fotoğraf yarışma 
sına katıldık. Belki 
Adem Amca'nın bu 
hikayesi bu köye 
uluslararası 
bir başarı da 
getirir' şeklinde 
konuştu.

Başkanı Mustafa Ali 
Yurdupak, Teşvik 
Uygulama ve 
Yabancı Sermaye 
Genel Müdürlüğü 
İmalat 1 Daire 
Başkanı M. Cengiz 
Arabacı, Dış Ticaret 
Uzmanları Ayhan 
Bozkurt ile Ra 
mazan Içuz, 
İhracatı Geliştirme 
Uzmanı Ebru 
Gülsoy Rojas ile 
Türk Eximbank 
Müşteri İlişkileri 
Yönetimi Müdürü 
Osman Kutluhan ve 
Pazarlama Yöneti 
cisi Yasin Okur 
katılırken; Bursa 
iş dünyası da 
toplantıya büyük 
ilgi gösterdi.

"Uludan 
Ekonomi Zirvesi"

resepsiyonla başladı

Türkiye'nin en 
önemli ekonomi 
buluşması 
"Uludağ Ekonomi 
Zirvesi,T düzenle
nen resepsiyon 
ile başladı. 
"Capital" ve 
"Ekonomist" 
dergileri tarafın 
dan bu yıl altıncısı 
düzenlenen, CNN 
Türk, Hürriyet 
Gazetesi ve Doğan 
Haber Ajansı'nın 
medya ortağı 
olduğu "Uludağ 
Ekonomi Zirvesi", 
Grand Yazıcı

22 hm 
ihracatçıya 

yeşil pasaport 
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 
yeşil pasaportun yaygınlaş masının, Türk 
ihracatçısına büyük moral verdiğini, 
bunun ihracatçıların seyahatlerini daha 
âa'm^ıanâıracagım'odiıriiı.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 
yeşil pasaportun yaygınlaşmasının, Türk 
ihracatçısına büyük moral verdiğini, 
bunun ihracatçıların seyahatlerini daha 
ba'nızlıanâıracagım'De'ı'ıriiı.
Burkay yaptığı yazılı açıklamada, Resmi 
Gazete'nin bugünkü sayısında 
yayımlanan, son 3 takvim yılı itibarıyla 
yıllık ortalama ihracatı 1 milyon doların 
üzerinde olan mal ihracatçısı firmaların 
temsilcilerine, ihracat tutarlarına göre 
değişen sayıda yeşil pasaport verilme
sine ilişkin Bakanlar Kurulu kararını 
değerlendirdi. Türkiye'nin üretim gücü 
ve potansiyeliyle dünyanın en önemli 
ekonomileri arasında bulunduğunu ifade 
eden Burkay, Türkiye ekonomisinin di
namosu konumundaki ihracatçılar için 
başlatılan yeşil pasaport uygulamasının 
ihracatçıların dünyaya açılmasını 
Kdıa^ıaŞtıracagınrvurgdıaâı.
"Uygulama sektörlerimizin ve hedef 
pazarlarımızın çeşitlenmesine de imkan 
sağlayacak." ifadesini kullanan Burkay, 
şunları kaydetti: "Yeşil pasaportun 
yaygınlaşması, Türk ihracatçısına büyük 
moral verdi. Bu uygulama iş dünyası 
temsilcilerimizin seyahatlerini daha da 
hızlandıracak”

Otel'de verilen 
resepsiyon ile 
başladı. 
Çok sayıda 
konuğun katıl 
dığı programın 
açılışında konu 
şan SBK Holding 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Sezgin 
Baran Korkmaz, 
katılımcılara 
teşekkür etti. 
Başbakan 
Yardımcısı 
Mehmet Şimşek de 
resepsiyona 
katılarak konuk
larla sohbet etti.
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BİL OKULLARI
ORHANGAZİ KAMPÜSÜ

“Köklü kin geçmişten Aydınlık geleceğe”
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S 21M

ANADOLU LİSEMİZİ AÇIYORUZ. 
İlginize Teşekkür Ederiz....

ERKEN KAYIT FIRSATLARIMIZ
BAŞLAMIŞTIR.

Arapzade Mahallesi Olukdere Mevkii No:75 16800 Orhangazi / BURSA 
O 224 435 03 24; - O 553 846,23 24 www.bilokullari.com.tr

http://www.bilokullari.com.tr
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MetetrateiTıieı lirsalw saia»afc wiıs mıatısı
Yapılan son 
değerlendirmelere 
göre, yurdun 
genelinde yağış bek* 
lenmiyor. Tüm 
bölgelerimizin az bu* 
lutlu ve açık, za
manla kuzey ve batı 
kesimlerin parçalı 
bulutlu geçeceği tah* 
min ediliyor. Sabah 
ve gece saatlerinde 
iç ve doğu kesim
lerde yer yer pus ve 
sis bekleniyor. 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğünden 
alınan tahminlere 
göre, hava sıcaklı 
ğının İç ve doğu

kesimlerde 2 ila 4 
derece artacağı tah
min ediliyor, diğer 
yerlerde önemli bir

değişiklik beklen
miyor. Rüzgarın ise 
genellikle kuzey ve 
kuzeydoğu yönler

den hafif ara sıra 
orta kuvvette ese 
ceği tahmin ediliyor. 
Bazı illerde beklenen

hava durumuyla 
günün en yüksek 
sıcaklıkları ise şöyle: 
Ankara: Az bulutlu 
ve açık 17 
İstanbul: Az bulutlu 
ve açık, zamanla 
parçalı bulutlu 17 
İzmir: Az bulutlu ve 
açık, zamanla parçalı 
bulutlu 21
Adana: Az bulutlu 24 
Bursa: Az bulutlu ve 
açık, zamanla parçalı 
bulutlu 18 
Antalya: Az bulutlu 
ve açık 23 
Samsun: Parçalı ve 
az bulutlu 12 
Trabzon: Parçalı ve 

az bulutlu 11 
Erzurum: Az bulutlu 
ve açık 8 
Diyarbakır: Az bu
lutlu ve açık 18 
Öte yandan Meteo
roloji yetkililerinden 
edinilen bilgiye göre 
Bursa pazar günün
den itibaren yağışlı 
havanın etkisine 
girecek. Pazar günü 
yer yer sağanak 
yağışlı havanın 
beklendiği Bursa'da 
pazartesi günü 
sağanak yağışlı hava 
etkili olacak. 
Sıcaktılar ise orta
lama 18 derece...

YES've ıct Kalan öğrenciler için flaş açıklama
YGS'ye geç kalan 
öğrencilerin duru
muyla ilgili olarak 
Kamu Başdenetçisi 
Şeref Malkoç'un 
"Hukuk 
çerçevesinde bunları 
değerlendireceğiz" 
açıklamasından 
sonra Milli Eğitim 
Bakanı ismet Yılmaz 
da konuyla ilgili bir 
açıklamada bulundu. 
Yılmaz, "YGS 
sınavına giremeyen 
öğrencilerin Kamu 
Denetçiliği Kuru- 
mu'na şikayetleri ile 
ilgili "Kamu 
Denetçiliği Kurumu 
raporu bir çözüm 
olacaktır diye 
düşünüyorum" dedi. 
Milli Eğitim Bakanı 
İsmet Yılmaz, YGS

sınavına giremeyen 
öğrencilerin Kamu 
Denetçiliği Kuru- 
mu'na şikayetleri ile 
ilgili "Kamu 
Denetçiliği Kurumu 
raporu bir çözüm 
olacaktır diye 
düşünüyorum" 
dedi.
Tokat'ın Erbaa 
ilçesinde kayma 
kamlık tarafından 

organize edilen 
'Umuda Mektup' 
adlı program, 
Cumhuriyet 
Meydanında 
gerçekleştirildi. 
Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Ar
slan ile Milli Eğitim 
Bakanı İsmet 
Yılmaz'ın katıldığı 
programda öksüz

lerin talepleri 
gerçekleştirildi. 
Kaymakam Bülent 
Karacan'a mektupla 
isteklerini ulaştıran 
çocuklara hediyeleri 
takdim edildi. 
Törenin ardından 
Erbaa Belediyesine 
geçen Bakan Yılmaz, 
basın mensuplarının 
geç kaldıkları için 
YGS sınavına gire

meyen öğrencilerle 
ilgili sorularını 
cevapladı.
Bakan Yılmaz, 
"Kamu Denetçiliği 
Kurumunun raporu 
henüz çıkmadı, in
celeme yapacak. İn
ceme yaptıktan 
sonra Kamu 
Denetçiliği Kurumu 
tarafından verilen 
raporların hüküm
lerin, diğer kamu 
kuruluşları tarafın 
dan uygulanması 
lazım. Dolayısıyla, 
bakalım bir raporunu 
versin. Raporunu 
verdikten sonrada 
yeniden bir değer 
lendirme yapılabilir. 
Kamu denetçiliği ku
rumu raporu bir 
çözüm olacaktır diye 

düşünüyorum. Kamu 
denetçiliği kurumu 
çok saygın bir 
kurum. Çok değerli 
hukukçular var, 
başkanı ve üyeleri. 
Her birisine sonsuz 
güveniyoruz. Onların 
vereceği karar bu 
konudaki sorunu 
herkesin kabul 
edebileceği bir 
noktada çözüme 
kavuşturacaktır. 
Önce rapora 
bakalım. Çünkü bir 
sınav yapıldı birde 
yeni bir sınav yap 
denildiğinde acaba 
önde arkada 
sıralama önemli 
biliyorsunuz. Kamu 
denetçiliği raporunu 
beklemek lazım" 
şeklinde konuştu.

Asgari lise mezunu 
Fdrk'İİH ehliyetine sahip 

SEÇ-G ve kalite bilincine sahip 
En az 2 yd forklift 

kullanma tecrübesine sahip 
FORKLİFT OPERATÖRLERİ 

KuffflffiKKTnt. 
Başvurular şahsen şirket 

adresine yapılacaktır. 
ADANIR LOJİSTİK A.Ş. 

Limanyolu girişi Gemlik 
Bilgi için: 0530 780 2671 

Ali Çalışır

ELEMAN
GEMLİK’TE FAALİYET 

GÖSTEREN FİRMAMIZDA 
PANEL ÜRETİMİNDE 

YETİŞTİRİLMEK ÖZERE 
30-40 YAŞ ARALIĞINDA 

BAYAN İŞÇİ 

ALINACAKTIR.

TERA FOTOVOLTAİK ENERJİ 
TEKNOLOIİLEİ VE MEKATR0NİK 

SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

0 224 513 05 88

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
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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İlil, saımnma sanayine He personeli ıretistiriııor
Uludağ Üniver
sitesi, savunma 
sanayii için araş 
tırma ve geliştirme 
personeli 
yetiştirecek. 
HAVELSAN, TAİ, 
TEİ, ROKETSAN, 
ASELSAN, ERMAK- 
SAN, FİGES, FNSS 
ile yaklaşık bir yıl 
önce imzalanan 
SAYP protokolü 
kapsamında Uludağ 
Üniversitesi 
öğrencilerine verile
cek dersler başladı. 
UÜ'de eğitim gören 
son sınıf öğrencileri 
ile tez aşamasına 
gelmemiş yüksek- 
lisans öğrencilerine 
eğitim verecek. 
Toplam 200 saat 
sürecek derslerin 
sonunda öğrenci 
lerin savunma 
sanayisinde çalışa 
cak Ar-Ge 
uzmanları olması 
hedefleniyor. 
Programda 
savunma sanayi
inde çalışmak 
isteyen lisans ve 
yükseklisans 
öğrencilerine özel

eğitim imkânı 
sağlayarak bu 
alanda daha çok 
ve etkili projeler 
yapılması hedefle 
niyor. Ayrıca serti
fika programına 
katılan öğrenciler 
için savunma 
sanayiinde 
çalışma imkânı da 
oluşturulabilecek. 
Protokol imzalanan 
8 farklı firmadan 
gelen konularında 
uzman araştırma 
cılar tarafından ver
ilecek. Ayrıca pro
tokol imzalayan 
firmalara yapılacak 
ziyaretlerle 

çalışmaların 
yerinde görülmesi 
sağlanacak. Pro
gram sonunda 
öğrencilerin 
yapacağı araştırma 
ve tez konularının 
belirlenmesinde 
firmaların önerileri 
de alınarak ortak 
çalışmalar 
yapılacak.
Program öncelikle 
Uludağ Üniversitesi 
öğrencilerine açık 
olarak yapıldı. Fakat 
Bursa'da bulunan 
diğer sektör ve Ar- 
Ge merkezlerinin 
talebi sebebiyle 
sınırlı sayıda 

araştırmacının da 
bu programa ders 
bazında belirli bir 
bedel karşılığı 
iştiraki sağlana bile
cek. Programa ilgi 
duyan araştırma 
cıların sengonul@ 
uludag.edu.tr adre
sine mail ile başvur 
maları gerekiyor. 
Protokol 
kapsamında ilk ders 
İnşaat Mühendisliği 
Bölümü Konferans 
Salonu'nda verildi. 
Savunma Sanayii 
Müsteşarlığından 
Uzman Murat İşen 
ve Uzman Can Atuk 
tarafından verilen 

İlk derste Uludağ 
Üniversitesi Rek
törü Prof. Dr. Yusuf 
Ulcay, Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. 
Aslı Hockenberger, 
öğretim üyeleri ve 
öğrenciler hazır bu
lundu.
Rektör Yusuf Ulcay, 
bu sistemin içeri 
sinde yer almayı 
çok arzu ettiklerini 
söyledi. Savunma 
Sanayii'nin 
günümüzde büyük 
önem taşıdığına 
işaret eden Rektör 
Ulcay, "Savunma 
Sanayii için hayata 
geçirilen buluş ve 
projelerin gelecekte 
insanlığın hizmetine 
sunulduğunu 
görüyoruz. Elbette 
önceliğimiz savun 
ma olmalı. Kendi 
mizi geliştirmemiz 
gerekiyor. 18 Mart 
haftasındayız. O 
Gün Çanakkale 
geçilmez dedik. 102 
yıl önce vatanımızın 
nasıl bir saldırı 
altında kaldığını 
biliyoruz. Eğer biz 
her anlamda 

güçlenmek istiyor
sak, bize kimsenin 
saldırmayacağına 
emin olmak istiyor
sak, daha da güçlü 
olmak zorundayız. 
Ülkemizin bekası 
için askeri anlamda 
da güçlenmeliyiz. 
Bunun yolu da 
savunma sanayiini 
güçlendirmekten 
geçiyor. Bugünün 
hatta yarının 
teknolojilerini 
düşünerek bir takım 
çalışmaları yap
maya ihtiyacımız 
var. Bu derslere 
120 öğrenci 
arkadaşımız 
başvurmuş. Ancak 
bunlar arasından 
not ortalaması en 
yüksek ve sektöre 
ilgi duyan 
öğrencilerden 
toplam 40 öğrenci 
seçtik. Bugün de ilk 
dersimiz başlıyor. 
İlk derste de 
Savunma Sanayii 
Müsteşarlığımdan 
gelen uzmanlarımız 
bizlerle birlikte ola
cak" şeklinde 
konuştu.

Bil uluslararası liyatrı tesihıaline 
a sıMii Hmuıta ilenin uIIkii
Bursa Devlet 
Tiyatrosu (BDT), 
Uluslararası Balkan 
Ülkeleri Tiyatro 
Festivali'ne ev 
sahipliği yapıyor. 
Devlet 
Tiyatrolarınca bu 
yıl 4'üncüsü düzen
lenen ve 11 Mart'ta 
başlayan "Bursa 
Uluslararası Balkan 
Ülkeleri Tiyatro 
Festivali", Bulgar
istan Sofya Tiyatro
sunun "Antigone" 
oyunuyla devam 
ediyor. 
"Antigone" oyunu, 
Ahmet Vefik Paşa 
Tiyatrosundaki 
AVP Sahnesi'nde 
bugün saat 
20.00'de izleyici

lerin beğenisine 
sunulacak.
24-25 Mart'ta ise 
AVP Sahnesi'nde, 
Romanya 'I. L. 
Caragiale' Bükreş 
Ulusal Tiyatrosu
nun "Actorchestra" 
oyunu 20.00'de 

sahnelenmeye 
başlayacak. Make
donya Tetovo 
Ulusal Tiyatrosu
nun "Minik 
Thomas'ın Ordusu" 
oyunu da 26 
Mart'ta yine aynı 
sahnede ve saatte 

izleyi 
çilerle buluşacak. 
Festival, 27 Mart'ta 
saat 20.00'de 
izlenime sunula 
cak "Minik 
Thomas'ın Ordusu" 
oyunuyla sona 
erecek.

iıiniosiiöııı liimarı
Temmuz'ıla dewani edecek

Bebe Çocuk Kon
feksiyon Sektörü 
Sanayici ve 
İşadamları Derneği 
(BEKSİAD), Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası (BTSO) ve 
Tüyap Bursa Fuar 
cıhk A.Ş. işbirliğiy 
le düzenlenen 
Junioshow Fuarı 
Temmuz ayında 
yeniden kapılarını 
açacak.
Ocak ayında yapı 
lan fuarda yaklaşık 
50 ülkeden iş pro
fesyonellerini 
Bursa'da 

buluşturan fuar, 
Temmuz ayında da 
bebe-çocuk giyim 
sektörü modasına 
yön verecek. 
Tüyap Bursa'da 
5-8 Temmuz 
tarihleri arasında 
gerçekleş tirilmesi 
planlanan fuarla il
gili istişare etmek 
için bir araya 
gelen BEKSİAD, 
BTSO, TÜYAP ve 
İnci Mimarlık, 
izlenecek yol 
haritası ile ilgili 
fikir alışverişinde 
bulundu.

Facebook sayfamız s Gemlik Körfez - Güler Ajans

uludag.edu.tr
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130 hin emekliye 700 milyon lira ödenecek
Kamuda 30 yıldan 
uzun çalışan ve 7 
Ocak 2015’ten önce 
emekli olanlara ek 
emeklilik İkramiyesi 
ödenmesine başlan 
dı. Martta 130 bin 
emekliye 700 milyon 
lira ödenecek.
Kamu Emekçileri 
Sendikaları Konfe 
derasyonu’nun 
(KESK), Elektrik 
Üretim A.Ş.'de 
çalışan bir üyesi için 
2012 yılında açtığı 
davayla başlayan 
kamu çalışanlarının 
30 yılın üzerindeki 
hizmetlerine karşılık 
ilave emekli 
ikramiyesi öden
mesi mücadelesinde 

yeni bir aşamaya 
geçildi. 2015 
yılından sonra 
emekli olanlar, 30 
yılın üzerindeki 
hizmetleri için 
ikramiyelerini al
maya o tarihten 
itibaren 
başlamışlardı. 
Daha önce emekli 
olanlar ise açtıkları 
davalarda hayal 
kırıklığı 
yaşamışlardı. İlave 
emekli ikramiyesi 
ödemeleri, 27 Ocak 
2017 tarihinde 
Resmi gazete’de 
yayımlanan bu 
yasaya göre 
gerçekleşiyor. De
vlette 30 yıldan fazla

ulaşacak.çalıştıktan sonra 
2015 yılından önce 
emekli olan 130 bin 
kişiye mart ayında 
700 milyon lira ilave 
ikramiye ödenecek. 
Yıl içerisinde toplam 
408 bin kişiye 
ödeme yapılacak. 
Toplam ödeme tutarı 
2.5 milyar liraya

7.500 LİRAYI AŞAN 
KISIM BİR YIL 
SONRA ÖDENECEK

SGK, ilk etapta, 
yasa çıkmadan önce 
başvuran ya da 
dava açanlarla 17 
Mart 2017 tarihine 

kadar başvuranların 
dosyalarını inceledi. 
Hak sahiplerinin, 
emekli oldukları 
tarih itibarıyla 
almaları gereken 
ikramiye tutarını 
hesaplayan SGK, 
hesaplanan tutarları, 
emekli aylıklarının 
yatırıldığı hesaplara 

gönderdi. İlave 
emekli ikramiyesi 
için bir yıllık 
başvuru süresi 
tanındı. Kanun 27 
Ocak 2017 tarihinde 
yürürlüğe girdiği 
için, başvuru süresi 
26 Ocak 2018 tari
hinde sona erecek. 
İlave emekli 
ikramiyesinden, 7 
Ocak 2017 tarihin
den önce emekli 
olan veya vefat eden 
memur emeklilerinin 
kendileri veya ka
nuni vârisleri yarar
lanacak. Bunlara, 30 
yılı aşan her tam yıl 
için emekli 
ikramiyesi 
ödenecek.

Kaçak Adan ve tohum satana at yok
Yetki almadan 
tohum, fide, fidan 
satan, ticari an
lamda üretimini 
yapan kişi ve 
kuruluş lara 21 bin 
242,57 TL para 
cezası uygulana 
cağı kaydedildi. 
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Aydın İl 
Müdürlüğünden 
yapılan açıklamada, 
üreticilerin bu 
konuda bilinçlene 
rek, üzerinde etiket 
ve bitki pasaportu 
taşıyan tohum, fide 
ve fidanları, bakan 
lıkça yetki verilmiş 
tohumluk bayilerin 
den yada üretici bel 
gesi olan üreticiler

den almaları 
gerektiği ifade 
edildi.
Yapılan açıklamada, 
“5553 Sayılı Tohum
culuk Kanunu 8. 
maddesi ile 12. mad
desi ve bu kanun 
doğrultusunda 
çıkarılan Tohumcu
luk Sektöründe 
Yetkilendirme ve 
Denetleme 
Yönetmeliğine göre 
"Tohumlukları 
yetiştiren, işleyen ve 
satışa hazırlayan, 
dağıtan ve satan 
gerçek veya tüzel 
kişiler, bakanlık 
tarafından yetkilen 
dirilir ve denetlenir. 
Yetkilendirme ve

denetim ile ilgili 
usul ve esaslar 
yönetmelikle belir
lenir. Ticarete arz 
edilen tohumlukların 
standartlara 
uygunluğu ile etiket 
ve ambalaj bilgi
lerinin doğrulu ğu 
Bakanlıkça denetle 
nir. 'Yine 5996 sayılı 
Veteriner Hizmetleri

Bitki Sağlığı Gıda ve 
Yem kanunu 17. 
maddesine göre de 
bakanlıkça belirle 
nen zararlı organiz 
ma taşıyıcısı olabile
cek bitki, bitkisel 
ürün ve diğer mad
deleri üreten, ithal 
eden, depolayan ve 
ticaretini yapanlar, 
kayıt ile ilgili 

bakanlıkça belir
lenen esaslara 
uymak ve kayıtlarını 
yaptırmak zorunda 
dır' denmektedir. 
Buna göre yetkisiz 
kişilerin açıkta fide, 
fidan, tarla bitkileri 
tohumu ve sebze to
humu satmaları 
yasaklanmıştır.İlgili 
kanun ve yönet
meliklere göre; 
Bakanlıktan yetki al
madan tohum, fide, 
fidan satan, ticari 
anlamda üretimini 
yapan kişi ve 
kuruluşlara 2017 
yılı ceza tutarı 
21.242,57 TL, para 
cezası, tohumluk 
lan müsadere altına 

alma ve imha olmak 
üzere idari yaptırım 
uygulanmaktadır. 
Cadde, sokak araları 
gibi açık alanlarda 
tohum, fide, fidan 
satışına müsaade 
edilmemekte, 
satışlar sıkı bir 
şekilde denetlen
mektedir. Üretici
lerin de bu konuda 
bilinçlenmesi; üz
erinde etiket ve bitki 
pasaportu taşıyan 
tohum, fide ve 
fidanları, Bakanlıkça 
yetki verilmiş To
humluk Bayi
lerinden yada 
Üretici Belgesi olan 
üreticilerden almala 
rı gerekmektedir.”
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3 Adaylı MHP ilçe kongresi yüksek katılımla yapıldı
I II II ImuMUUiıı CEMLİKSPOR’DAN 

BURAYA KADAR

1 Kadri GÜLER
1 kadri_guler@hotmail.com

« Güne Bakış

KONUK YAZAR...
Sevgili okurlarım, her gün bu 

köşede sizlerle buluşmak kolay 
olmuyor.

Gemlik Körfez’i sizlerle buluş 
turmak için köşe yazarlığı, muha 
birlikten tutun da dağıtıcılığa 
kadar emek harcıyoruz.

Ekonomik girdisi olmayan, abo 
nesi yeterli olmayan yerel gazete 
lerin ayakta durması fedakarlık is
tiyor. Biz, bunu fazlasıyla 
yapıyoruz. Devamı sayfa 4’de

Milliyetçi Hareket Partisi Gemlik İlçe Kon
gresi dün 417 delegenin 394’ünün katilı 
mıyla yapıldı. Mehmet Emin özcanbaz, Tun
cay Yılmaz ve İbrahim Aşan’ın aday oldu ğu 
ilçe başkanlı ğını, Mehmet Emin Özcanbaz 
183 oyla kazandı. Özcanbaz, yelkenimizi 
bundan sonra önümüzdeki yerel seçimlere 
verirsek, Gemlik Belediye Başkanlığını 
alarak Gemlik Belediyesinin burcuna 3 hilal 
bayrağımızı dikelim.” dedi. Sayfa 2’de

Süper Amatör Küme’de bu sezon son 
maçına çıkan Gemlikspor, play offu 
garantileyen İnegöl Kurtuluşspor karşı 
sında öne geçtiği karşılaşmadan 3-1 
yenik ayrılarak Süper Amatör’e veda etti. 
Süper Amatör A grubunda oynanan son 
maça futbolseverler ilgi göstermezken 
sonucu penaltılardan gelen goller tayin 
etti. Haberi sayfa 8’de

^bali?^ GÜNLÜK TAZE BALIK ÇEŞİTLERİ
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3 Adaylı MHP ilçe kongresi yüksek katılımla yapıldı

MHP’DE MEHMET EMİN ÖZCNNBU DÖNEMİ
Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Kongresi dün 417 
delegenin 394’ünün 
katılımıyla yapıldı. 
Mehmet Emin Öz- 
canbaz, Tuncay 
Yılmaz ve İbrahim 
Aşan’ın aday oldu 
ğu ilçe başkanlı 
ğını, Mehmet Emin 
Ozcanbaz 183 
oyla kazandı.
Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Kongresi’nde 
yapılan seçimlerde, 
ilçe başkanlığını 3 
aday arasından 
Mehmet Emin Öz- 
canbaz 394 dele
genin 183’ünün 
oyunu alarak 
kazandı.
Dün Pırıltı Düğün 
Salonunda yapılan 
MHP Gemlik İlçe 
Kongresine katılım 
yoğun oldu. 
3 listenin yarıştığı 
ilçe kongresinde 
Divan Başkanlığına 
MDK Başkan Vekili 
Niyazi Paksoy, 
MKYK üyesi Kadir 
Çitiz, Yıldırım İlçe 
Başkanı Serkan 
Aydın ve Fikret Tu
runç seçildiler. 
İstiklal Marşı ve 
saygı duruşundan 
sonra söz alan İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, görevi genç 

arkadaşlarına 
devredeceğini, be
lirterek, MHP olarak 
başkanlığında 
yoğun bir seçim 
dönemi yaşadıkla 
rını söyledi.
MHP’nin çıtasını 
Gemlik’te yükselt
tiklerini söyleyen 
Osman Durdu, 
görev süresince 
yaptığı çalışmaları 
anlattı.
Siyasi konuşmalar 
dan sonra ilçe 
yönetim kurulu ve 
ilçe başkanlığı için 
seçimlere geçildi. 
417 delegenin oy 
kullanacağı ilçe 
kongresinde 394 
delege oy kullandı. 
İlçe Seçim kurulu 
gözetiminde 
yapılan MHP ilçe 
başkanlığı ve yöne
tim kurulu seçim
lerinde 394 delege 
oy kullandı.
Bayanların büyük 
ilgi gösterdiği ilçe 
kongresinde, dele 
gelerin, oy sayımı 
bitesiye değin 
salondan ayrılmadı 
ğı gözlendi.
Oy sayımında 
Mehmet Emin Öz- 
canbaz 183, Tuncay 
Yılmaz 119, İbrahim 
Aşan ise 92 oy aldı. 
TEŞEKKÜR ETTİ 
Oy sayımının

tamamlanması ve 
sonuçlarının,^, 
açıklanmasından 
sonra söz alan 
Divan Başkanı 
delegelere teşekkür 
etti. Adayların 
MHP’nin gücünü 
güç katmak için 
karınca misali 
emek verdiklerini 
belirterek, 
"Sandıkla sîzlerin 
tercihleri huzura 
kavuştu. MHP’nin 
bu salonda kaybe

deni de, kazananı 
da olmayacağını 
söylemiştik. 3 arka 
daşınızda MHP’ye 
gönül vermiş, ülkü 
cü harekete gönül 
vermiş, inanmış 
arkadaşlarımız par
timiz için yarıştılar. 
Neticede bize yakı 
şan siyasi rakipler
imize örnek göste 
rilen bir kongre 
gerçekleştirdik.
Kongre sonunda 
Mehmet Emin

arkadaşımız 
oylarınızla hizmete 
layık görüldü. 
Diğer arkadaşları 
mız da güçlerini 
MHP için sarf 
edeceklerine 
inanıyorum” dedi. 
Daha sonra söz 
alan Mehmet 
Emin Özcanbaz, 
kongreye katılan 
herkese teşekkür 
etti ve "yelkenimizi 
bundan sonra 
önümüzdeki yerel 

seçimlere Verirsek, 
Gemlik Belediye 
Başkanlığını alarak 
Gemlik Belediye 
sinin burcuna 3 
hilal bayrağımızı 
dikelim.
Biz ülkücüyüz 
türk milliyetçisiyiz, 
bundan sonra da 
bu nun gereğini 
yerine getireceğiz. 
Bugün burada bir 
liste kazandı ama 
bütün listedeki 
arkadaşla rımızın 
çalış mala rımıza 
destek verceğine 
inanıyoruz. 
Bundan sonra 
daha da güçle 
nerek daha güzel 
yarınlara ve 
Gemlik’e 
kavuşacağız” 
dedi.
Özcanbaz’ın 
Yönetim kurulunda 
şu isimler var: 
Umit Yılmaz, Eyüp 
Aksakal, Hale 
Kapyalı, Kubilay 
Ak, Fesih Polat, 
Mehmet Demir, İnci 
Kutbay, Önder 
Anaç, Murat Dül
ger, Ersin Özen, 
Vesile Akcan, 
Kazım Bulut, Zeki 
Boylu, Telat Tepe, 
Muammer Güreşçi, 
İsmail Baydar, 
Ahmet Bilgin, 
Mustafa Turan.

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil den yeni bir teklif...

WmmiM HMİM MİMİ İÇİN KMIIN TEKİİFİ
CHP Bursa Mil
letvekili Dr. Ceyhun 
İrgil, deneyimli 
hakim ihtiyacının 
karşılanması ve 
hakim adayları 
arasında eşitsizlik 
yaratan yaş sınırı 
uygulamasının 
yeniden düzenlen
mesi için bir kanun 
teklifi verdi. Buna 
göre 2802 Sayılı 
Hakimler ve Savcı 
lar Kanununun 
adaylığa atan
abilmek için; “Giriş 
sınavının yapıldığı 
yılın ocak ayının 
birinci günü 
itibarıyla otuzbeş

yaşını doldurma 
mış” olmak hük
mündeki yaş sınırı 
45’e çekiliyor.
15 Temmuz sonrası 
hakimlerin beşte 

birinden fazlasının 
ihraç edilmesiyle 
oluşan hakim açığı 
ve adliyelerde yığılı 
dosyalar nedeniyle 
mevcut düzen

lemede değişikliğe 
gidilmesi önerilen 
teklifin gerekçe 
sinde; “Yargıdaki 
hassas süreç 
gözönüne alındığın 
da, her zamankin 
den daha çok, 
deneyimli hakime 
ihtiyaç olduğu 
gerçeğiyle karşı 
karşıyayız” de
niliyor.

FETÖ YÜZÜNDEN 
ATANAMADILAR

2010’dan bu yana 
ÖSYM’nin yaptığı 
her sınavın şaibe 
taşıdığına vurgu 

yapılan gerekçede; 
6 Mayıs 2012’deki 
Adli ve İdari Yargı 
Hâkim ve Savcı 
Adaylığı Sınavı’nın 
kopya skandali 
nedeniyle iptal 
edildiği hatırlatılı 
yor. Ayrıca mülakat 
larda da komisyon 
ların FETÖ ör 
gütü üyelerinden 
oluştuğu ve bu 
yüzden yıllardır 
atanamamış olan 
çok sayıda hakim 
adayının mevcut 
düzenlemedeki 
yaş sınırı nedeniyle 
bugün direkt 
olarak atama dışı 

kalmasına dikkat 
çekiliyor. 
Öte yandan 
mevcut durumda; 
avukatlık mesle 
ğinden hakimliğe 
geçmek isteyenler 
için yaş sınırı 45 
iken lisans 
mezunları için bu 
sınırın 35 olmasının 
da adaylar arasında 
eşitsizliğe neden 
olduğu belirtilerek 
“Avukat ve mezun
lar arasındaki 
uçurum sayılabi 
lecek 10 yıllık 
fark anayasaya 
aykırıdır” ifadesi 
yer alıyor.
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CaMe ortasında bıçaklı dehşet
Burs a'da bir iş 
yerinin önüne park 
eden okul servis 
şoförü, kendisini 
uyaran esnafın 
üzerine bıçakla 
yürüdü. Duruma 
tepki gösteren 
esnaflar birlikte 
hareket ederek 
servis şoförünü 
etkisiz hale getirildi. 
Caddenin ortasın 
daki kavga anları ve 
bıçakların çekilmesi 
güvenlik kamerasına 
an be an yansıdı

Olay, Merkez Os- 
mangazi ilçesinde 
bisiklet tamircisi 
olan Fahrettin M. iş 
yerinin önüne 
aracını park etmek 
isteyen okul servisi 
şoförünü "Birazdan 
dükkana mal gele
cek. Buraya park 
etme " diyerek 
uyardı. Fahrettin 
M.'nin uyarısına 
sinirlenen servis 
şoförü dükkan 
sahibiyle park 
konusunda tartıştı.

Tartışmanın yapılan uyarılara
ardından kendine sinirlenen servis

şoförü aracını ileriye 
çekerek, elinde 
büyük bir ekmek 
bıçağıyla Fahrettin 
M.'ye saldırdı. 
Çevrede bulunan 
esnafın müdahale 
etmesi üzerine elin
deki bıçağı sağa 
sola sallamaya 
devam eden servis 
şoförü, toplanan 
vatandaşların eline 
vurarak bıçağı 
düşürmesi üzerine 
etkisiz hale getirildi. 
Esnaf tarafından

olay yerine çağrılan 
polis ekiplerine tes
lim edilen servis 
şoförü, ifadesi 
alınmak üzere em
niyet götürüldü. 
Olayda eli bıçaklı 
şoföre müdahale 
eden Fahrettin 
M.'nin kardeşi İsmet 
M. de hafif şekilde 
yaralandı. Gözaltın 
daki servis şoförü, 
esnafın kendisine 
küfür edip darp 
ettiğini belirterek 
savunma yaptı.

iimmıfc mi ne lıiısilMıtıııWaWırMı
Bursa İnegöl Cum 
huriyet Başsavcılığı 
tarafından yürütülen 
FETÖ/PDY soruştur 
ması kapsamında, 
gözaltına alınarak 
adliyeye sevk edilen 
3'ü öğretmen tu
tukla nırken, bir diş 
doktoru serbest 
bırakıldı.
FETÖ/PDY silahlı 
terör örgütüne üye 
olmak suçundan 
haklarında 
yakalama kararı 
çıkartılan ve Bylock 
kullanıcısı oldukları 
belirlenen öğretmen 
F.Ç., öğretmen A.K., 
öğretmen İ.K. ve diş

doktoru A.K., İnegöl 
Emniyet Müdürlüğü 
Terörle Mücadele 
Büro Amirliği ekip
leri tarafından evler
ine yapılan operas 
yonla gözaltına 
alındı.
Emniyetteki işlem 
leri tamamlanan 4 

kişi adliyeye 
sevk edilirken, 
3 öğretmen 
çıkarıldıkları 
mahkeme tarafından 
tutuklanarak ceza
evine gönderildi, 
diş Hekimi ise adli 
kontrol şartıyla 
serbest bırakıldı.

Bursa'da meydana 
gelen kazada moto
siklet sürücüsünün 
çarptığı bisikletli 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre Mudanya'dan 
Bursa istikametine 
bisiklet turu yapmak 
için yola çıkan eski 
milli sporcu ve 
kayak öğretmeni 
Altan Tatlışen 
emniyet şeridinde 
ilerlerken 
arkasından 
gelen motosiklet 
sürücü çarptı. 
Çarpmanın etkisiyle 
düşen Tatlışen'e ilk 
müdahaleyi yoldan 
geçen vatandaşlar

yaptı. Ambulans 
ve polisi arayan 
vatandaşlar yaralı 
bisikletçinin 
başında bekledi. 
112 Acil Servisinin 
gelmesiyle Mudanya 

Devlet Hasta 
nesine kaldırılan 
Tathşen'nin leğen 
kemiğinin kırıldığı 
tespit edildi. Polis 
olayla ilgili tahkikat 
başlattı.

IWlliSlISBIIIIIH lallı MılııiıaııMIlıilııııiı
Bursa'da bir otomo
bilin ciple çarpıştık 
tan sonra savru
larak akaryakıt 
istasyonuna gir 
mesi sonucu iki 
kişi yaralandı. 
Alınan bilgiye göre, 
Ahmet Akın (25) 
idaresindeki 
16 FN 031 plakalı 
otomobil, merkez 
Nilüfer ilçesi Kara
man Mahallesi'nde 
İzmir Yolu Orhaneli 
Kavşağı yakınında 
Abdi Gazioğlu'nun 
kullandığı 34 LH 
4526 plakalı ciple 
çarpıştı.
Çarpışmanın etki 
siyle savrularak 
benzinliğe giren 
otomobil, akaryakıt

pompalarından 
birine çarparak 
durabildi.
Kazada, otomobilde 
bulunan sürücü 
Ahmet Akın ve 
annesi Aliye 
Akın yaralandı. 
Sürücü Akın'a 
sağlık ekiplerince 
olay yerinde müda
hale edildi. Çekirge 
Devlet Hastanesine 

kaldırılan annesinin 
ise hayati tehlikesi 
bulunmadığı 
öğrenildi.
Kaza nedeniyle 
hasar oluşan 
akaryakıt istas 
yonunda yangın 
çıkması ihtimaline 
karşı itfaiye ve 
polis ekipleri 
tarafından 
önlem alındı.

Gemlik’ta telefonla 
aradığı kişiye 
oğlunun karakolda 
gözaltında olduğu 
söyleyen dolandırıcı 
yaşlı adamın parası 
ve altınlarını 
dolandırdı.
Edinilen bilgiye 
göre Gemlik 
ilçesinde ikamet 
eden G.Ç.'yi arayan 
kimliği belirsiz 
dolandırıcı. Oğlun 
S.Ç. karakolda 
gözaltında eğer 
onu kurtarmak 
istiyorsan evdeki 
altın ve paraları 
bize vermen 
gerekiyor. Gerçek 
suçluları yakala 
mak için operas 
yonda kullanacağız"

dedi. Oğlunun 
tutuklandığını 
sanan yaşlı 
adam çaresiz 
dolandırıcıya inanıp 
evde bulunan 
bir miktar altın ile 
250 parayı kapıya 
gelen dolandırıcıya 

teslim etti. Bir süre 
sonra oğul S.Ç eve 
gelince gerçek 
ortaya çıktı.
Dolandırıldığını an
layan G.Ç. polise 
giderek şikayetçi 
oldu. Olayla ilgili 
tahkikat sürüyor.
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Güne Bakis
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

KONUK YAZAR...
16 Nisan günü yapılacak olan Ana 

yasa değişikliği halk oylamasına az 
zaman kala iktidar partisi ve MHP’nin 
bu değişikliğin geçmesi için her türlü 
devlet olanaklarını kullanırken, 
değişikliğe karşı olanlar, tek adamın 
ülkeyi felakete götüreceğine inanan
lar, kervanı her gün büyüyor.

Bu kervana katılanlar arasında mer
hum Celal Bayar’ın kızı Nilüfer Gürsoy 
ve torunu Demirtaş Bayar da var.

25 Mart günlü Sözcü Gazetesinde 
Yılmaz ÖzdıTin "Celal Bayar Hayır 
diyor, şeyh Said Evet diyor" yazısını 
köşeme konuk edeceğim.

Bakın Bayar’ın kızı ve torunları 
Referandum için neden HAYIR diyor
lar.

Celal Bayar’ın kızı Nilüfer Gürsoy....
Önceki gün, referandum kararını 

kamuoyuna açıkladı.
"Hayır diyorum" dedi
Bayar’ın torunu Demirtaş Bayar...
Halasıyla birlikte referandum 

kararını açıkladı.
"Hayır diyorum" dedi
Kurtuluş Savaşı’nın Galip Hocası, 

Atatürk’ün son Başbakanı, Türkiye 
Cumhuriyetinin üçüncü Cumhurbaş 
kanı, Yassı Ada’da idama çarptırılan 
Celal Bayar’ın kızı ve torunu neden 
hayır dı'yorfar...

Gayet net anlattılar.
Çift başlılık bahanesiyle yola çıkıp, 

bütün yetkileri tek elde toplayan tek 
adamlığa soyundular. Asırların ender 
yetiştirdiği Atatürk bile tek adamlığı 
aklından geçirmemişti. Tek adamlık 
teklifini elinin tersiyle reddetmişti. 
Hangi demokrasilerde tek adamlık yer 
bulabilir? Bu anayasa paketi parla
menter sisteme karşıdır. TBMM nin 
manevi yapısına konmuş dinamittir. 
Bizler, Atatürk milliyetçiliğinin millet 
olmanın, yurttaşlık duygusunun ne 
olduğunu, Cumhuriyetin bize 
kazandırdığı erdemler olduğunu bilen- 
lendeniz. Referandumda yüksek sesle 
‘Hayır’ çıkmasını ümit ediyoruz ‘Hayır’ 
diyeceğiz."

“Celal Bayar’a Bayar soyadını 
Atatürk verdi. Demirtaş Bayar’a 
Demirtaş ismini Atatürk verdi.

Tarihimize damga vurmuş bu 
ailenin Atatürk Cumhuriyetini yıkmak 
için oy kullanması mümkün mü?"

Yıllmaz Özdil, yazısının başında 
Adnan Menderes’in oğlu Aydın Men 
deres’in 2003 yılında yaptığı konuş 
mayla yazısına başlarken, Adnan Men 
'aeres’uebıHıkte'idam e'dııenUP'hın 
Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’nun 
torunu Fatin Rüştü’nün de referan
dumda Hayır diyeceğini yazarak 
yazısını şöyle bitiriyor.

"Ve hal böyleyken... AKP Diyarbakır 
İl Başkanlığı imzasıyla ne pankart 
asıldı?

"Her evet Şeyh Sait’in ruhuna 
fatihadır" pankartı asıldı. Çuvala 
sığmayan mızrak misali, bizzat AKP 
imzasıyla somut gerçeğin itirafıdır.

Adnan Menderes, Fatin Rüştü 
Zorlu, Celal Bayar, Hayır’dır. Evet ise, 
süzme vatan haini, Ingiliz kuklasına 
fatihadır"

Sandıkta karar sizin.

4.haftada gelen giden olmadı, esnaf pazara gelmedi...

HMnıiaıtHta
Gemlik Belediyesi 
tarafından 
yaptırılan Kapalı 
Pazar Yeri’nde 4. 
hafta açılan 
tezgah sayısı 
daha da azaldı. 
Uzun yıllardır 
cumartesi günleri 
açılan açık Pazar 
Yeri kapatılmadan, 
Kapalı Pazar 
yerinde aynı gün 
Pazar kurulmasını 
vatandaşlar ilgi 
göstermiyor. 
3 haftadır umutla 
müşteri beklenen 
pazarcı esnafı, 
geçtiğimiz 
cumartesi günü 
yine şok yaşadı. 
Daha önceki hafta
lar tezgah açan 
esnaf, giderlerini 
karşılayacak

alışverişi yapama 
yınca, son hafta 
birçoğu pazara 
gelmedi.
Tezgahları boş 
kalınca çok az 
sayıda esnaf 
tezgah açtı.
3 bölümden oluşan 
Kapalı Pazar yeri 
cumartesi günü 
adata boştu.

Pazarcı esnafı, açık 
pazarın kapanma 
ması halinde 
cumartesi pazarına 
gelmeyeceklerini, 
belediyenin 
kendilerine verdik
leri sözü tutmaları 
nı istedi.
Bazı pazarcı 
esnafı ise Referan
duma kadar eski

pazarın açık 
tutulduğunu, 
işe siyasetin 
karıştığını 
söylediler. 
Referandumdan 
sonra da Yeni Ma
hallede açılan açık 
pazarın kapanması 
halinde tezgah 
açmayacaklarını 
belirttiler.

Balıkçı Barınağı çevresi 
demir korkuluklarla kanandı
Gemlik Belediyesi 
tarafından işletilen 
ilçe girişindeki 
Balıkçı Barına 
ğının liman 
çevresi demir 
korkuluklarla 
kapatıldı.
Geçtiğimiz 
yaz, Balıkçı 
Barınağından 
kalkan bir tek 
nenin balık 
yakalarken fırtına 
yakalanarak 
batması sonucu 
4 kişinin ölümüyle 
sonuçlanan 
faciadan sonra, 
S.S. Gemlik 
Merkez Balıkçılar 
Kooperatifi 
yönetiminin 
Belediyenin 
Balıkçı Barı 
nakları işletilmesi 
yönetmenliğini 
uygulamadığı 
için Başbakanlık’a 
şikayetinden 
sonra Gemlik 
Belediyesi açık 
olan Balıkçı 
Barınağının 
çevresini demir 
korkuluklarla

çevirmeye başladı. 
Dün, Asım 
Kocabıyık 
Sunğipek Yerleş 
keşi yanındaki 
boşluklarda

kapatılarak 
araçların girmesi 
için sürgülü 
kapılar hizmete 
sokuldu.
Böylece barınağın

tüm çevresi 
güvenlik altına 
alınmış oldu. 
Barınağa giriş ve 
çıkış esaslara 
bağlanacak.

Facebook sayfamız; Gemlik Körfez - Güler Ajans

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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KÜRESEL ÇAĞDA (Mi nîn nrtını in am

Gemlik Belediye* 
si’nin Birlik Vakfı 
Gemlik Temsilciliği 
ile birlikte organize 
ettiği “Yeni Anayasa 
ve Cumhurbaşkan 
lığı Hükümet Sis
temi” konulu konfe 
ransın konuşmacısı 
Ak Parti Bursa 
Milletvekili İsmail 
Aydın oldu.
Birlik Vakfı Gemlik 
Temsilcisi Eğitimci 
Mehmet Nairn 
Boz’un moderator 
lüğünde gerçekle 
şen konferansı, 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı, Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran, Milli Eğitim 
Şube Müdürü 
Burhan İnan ve Bir
lik Vakfı yöneticileri 
de izledi. 16 Ni 
san’da yapılacak 
olan 18 maddelik 
anayasa değişik 
(iğiyle ilgili referan
dum konusunda 
önemli bilgiler veren 
Ak Parti Bursa 
Milletvekili İsmail 
Aydın, 16 Nisan’da 
“Evet” oyu çıkması 
ile birlikte iki 
başlılığın ortadan

kalkacağını ve koal
isyonlar döneminin 
kapanacağını 
söyledi.
Türkiye’nin Anayasa 
Değişiklikleri tarihini 
çarpıcı örneklerle 
özetleyen İsmail 
Aydın, Genç Cumhu 
riyetin ilk anayasası 
olan 1921 Anayasa 
sında “Hâkimiyet 
Kayıtsız Şartsız 
Milletindir” denildi 
ğini, herkesin 
özgürlükçü anayasa 
diye alkışladığı 1961 
anayasasında ise 
milletin egemenliği 
nin yetkili organlar 
eliyle sağlanması 

alındığını vurguladı. 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk’ün 3, 2. 
Cumhurbaşkanı 
İsmet İnönü’nün de 
6 Başbakan ile 
çalıştığını anımsa 
tan Ak Parti Bursa 
Milletvekili İsmail 
Aydın, “Bunun adı 
zaten yarı başkanlık 
sistemiydi. Türkiye 
1980’lere koalis 
yonlarla, düşe 
kalka, muhtıralarla 
ve darbelerle geldi. 
80 Anayasasında 
da etkisiz ve 
yetkisiz Cumhur 
başkanı getirildi. 
Cumhurbaşkanlığı 
makamı sembolik 
hale getirildi.
Aniniz Lf r\ rı -» r» 
/n/fKzQn, ncnaıı 

Evren ile Turgut 
Özal, Turgut Özal ile 

Mesut Yılmaz, 
Süleyman Demirel 
ile Tansu Çiller, 
Ahmet Necdet ile 
Bülent Ecevit 
ep problemler 
yaşadılar. Çünkü 
sistemde büyük 
sıkıntı vardı. Bu 
problemlerden 
Türkiye hep kay
betti” dedi.
Turgut Özal’a 
kadar Celal Bayar 
dışında hep asker 
kökenli lerin 
Cumhurbaşkanlığı 
yaptığını anımsatan 
İsmail Aydın, sis
temi kuranların, 
Türkiye’nin hep 
knuln nlomAını

I C4 11 I I

sandıklarını 
kaydetti.

KONULU KONFERANS
^GELDİNİZ
efik YILMAZ

Gemlik Belediye 
si’nin 2017 yılı 
Kültürel Etkinlik
leri kapsamında 

mu

ilçeye davet ettiği 
Başbakanlık Baş

• Doç. Dr.
Kudret Bülbül, 
“Küresel Çağda 
Nasıl Bir Genç
lik?” konulu kon
feranslar dizisi 
verdi. Celal Bayar 
Anadolu Lisesi, 
Gemport Anadolu 
Gemlik Lisesi ve 
Birlik Vakfında 
gençlerle bir araya 
gelen Doç. Dr. Ku
dret Bülbül, iş 

rantili, başarı 
ormülleri konu 

sunda çarpıcı 
açıklamalarda 
bulundu.

GENÇ HATİPLER

Başbakanlık Baş 
Müşaviri Doç. Dr. 
Kudret Bülbül, 
“Güvenilen, 
kendisinden 
endişe edilmeyen, 
Öğrenmeye açık, 
ben bitirimci 
olmayan, Çalış 
kan, Donanımlı, 
Uyumlu, Dirayetli 
ve Rekabetçi 
olmanın” gençleri 
mutlaka bir yer 
lere taşıyacağını 
vurguladı. Genç
leri okumaya 
teşvik edici 
açıklamalarda 
bulunan Kudret 
Bülbül, vecizeler, 
özlü sözler, be 
yitler ve ayetler 
ile konuşmasını 
renklendirdi.

GEMLİK’TE YARIŞTI
Gemlik 
Kaymakamlığı ve 
Gemlik Belediye- 
si’nin Bursa il 
Kamu Hastaneleri 
Birliği ile birlikte 
organize ettiği, 
“Sanal Bağımlılık 
Konferansı” 
yoğun ilgi gördü. 
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Yerleşkesi 
Asım Kocabıyık 
Kültür Merkezinde 
organize edilen 
konferansta, 
Psikiyatr Uzmanı 
Doç. Dr. Ömer 
Şenormancı 
konuştu. Sanal 
Bağımlılığın her 
yönüyle ele alındığı 
konferansı, Gemlik 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı, Kamu Has
taneleri Birliği 
Bursa Başkanı Prof. 
Dr. Rüstem Aşkın, 
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet Has
tanesi Başhekimi 
Dr. Şahmeran 
Çelenkoğlu ve 
Gemlik Kent Kon- 

şeyi Başkanı 
Mukaddes 
Serim’de izledi. 
Dünya ve Türkiye 
üzerinde baş 
gösteren Sanal 
Bağımlılığı, kamu 
spotlarını yansıtan 
video gösterimleri, 
çizgi filmler ve 
slayt gösterimlerle 
renklendiren 
Psikiyatr Uzmanı 
Doç. Dr. Ömer 
Şenormancı, 
Internet’in etkili ve 
amacına uygun 
kullanılmadığı için 
gelişimi körelttiğini 
vurguladı. 
Dünyadaki tüm

teknolojik 
gelişimlerin olduğu 
gibi Internet’in de 
1969 yılında 
ABD Savunma 
Bakanlığınca 
kurulduğunu ifade 
eden Şenormancı, 
savaş ve savunma 
amaçlı kurulan İnter
netin bağımlılık se
beplerinden ilk 
sırayı, uyaran-yanıt 
ilişkisine odaklı 
bağımlılık merkezini 
uyaran çok sayıda 
materyalin yer 
alması olarak gös
terdi. İnsanlarla ikili 
ilişkilerde kod ve 
şifreleri çözmenin 

zor olduğunu 
buna karşın sanal 
dünyada bunun 
çok daha kolay 
olduğunu ifade 
eden Doç. Dr. 
Ömer Şenormancı, 
gençlere yönelik 
olarak da, 
“İnterneti etkili ve 
amacına uygun 
olarak kullanın. 
Psikolojik bağlamda 
da gerçek haya t ta 
ne iseniz, orada 
da o olun. Aksi 
halde her türlü 
bağımlılıkta olduğu 
gibi internet 
bağımlılığı da bir 
hastalıktır” dedi.

Din Öğretim Genel 
Müdürlüğü tarafın 
dan organize edilen 
Genç Hatipler Min
berde Hutbe Okuma 
Yarışması Bursa İl 
Finali Gemlik Ana 
dolu İmam Hatip 
Lisesinde yapıldı. 
13 okuldan 13 
öğrencinin katıldığı 
yarışmada Bursa 
birinciliğini Gemlik 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesinden Yakup 
Ulaş elde etti. 
Yarışmada Bursa 
İkincisi Mustafa 
Kemal Paşa Anado 
lu İmam Hatip Lisesi 
öğrencisi Mustafa 
Borazan olurken, 
yarışmanın üçüncü 
sü de Orhangazi Sü
leyman Şah Anado 
lu imam Hatip Lise 
sinden Ömer Farük 
Ertürk oldu. İlahiler, 
Ney dinletisi ve şiir 

lerle süslenen final 
yarışmaları büyük 
ilgi gördü. Gemlik’in 
gururu olan Yakup 
Ulaş’a ödül ve hedi 
yelerini Başbakanlık 
Baş Müşaviri Doç. 
Dr. Kudret Bülbül 
verirken, ikinci 
Mustafa Borazan’a 
ödül ve hediyelerini 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz takdim etti. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran’da yarışma 
nın üçüncüsü Omer 
Faruk Öztürk’e 
ödül ve hediyelerini 
verdi. Bursa il 
finallerinde ayrıca 
katılımcı yarışmacı 
lar ve öğretmenle 
rine de Gemlik 
Belediyesi 
tarafından çeşitli 
hediyeler takdim 
edildi.
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SPOR KÖŞESİ 
Haydar YİĞİT

GEMLİK’TE SPORDA BİR HAFTA
Bu gün dünya üzerin 

deki gelişmiş ülkeler, 
kalkınma öncesi 
gençlerin beyinlerini 
sadece spor ve 
sosyal aktiviteye 
yönlendirmiştir. 
Onların yanlışlara 
kaymalanna böylece 
engel olmuşlardır.

Bu gün 
Türkiye'mizin sahip 
çıkılmayan çocuktan 
uyuşturucu ve 
bağımlı batağına 
kaydırılmaktadır. 
Çocuğuna sahip 
çıkan ailelerde bu tip 
olaylar çok az 
görülmektedir.

Kökende ilgisizlik ve 
sevgisizlik başrol 
dedir.

Çoçuklarımızı 
psikolojisi bozuk hale 
getirmemeliyiz.

Ben kendim çok iyi 
biliyorum spor ve 
sosyal aktivite 
sayesinde hiçbir 
oğlumuz kötü yollara 
düşmemiştir. Biz anne 
ve babalardan daha 
fazla sporculanmızın 
sorunlarıyla ilgilenme 
ye çalışıyoruz. 
Bunları yaparken 
ailelerle birlikte 
hareket ediyoruz. 
Hatta okullarıyla bire

bir iletişim halinde 
oluyoruz.

Bu çok güzel bir şey.
Futbolda ilçemizin 

başarılı takımlan Ve- 
faspor ve Gemlik 
Belediyespor U16 ve 
U13 leri görüyoruz.

Vefaspor oynadığı 
altı maçta on sekiz 
puan toplayarak ligde 
birinci konumda gözü 
küyor. iki takımın bir 
üst lige çıktığı grupta 
amaç ilk iki de yer 
almak. Ama biz Vefa 
Spordan şampiyonluk 
bekliyoruz.

Gemlik Belediyespor 
U16U16 ilk yarı so

nunda liderliğini kim 
şeye bırakmadı.

Hedef liğ sonunda 
Türkiye 
Şampiyonasına 
katılmak. Gene U13 
takımımız yaptığı yedi 
maç sonunda Araba 
yatağı Spor’un ardın 
dan ikinci konumda 
gözüküyor.

U13 te de hedef 
şampiyonaya 
katılmak.

Hatta şampiyon 
olmak.

Basketbolda Gemlik 
Basket Kayseri 
deplasmanından gali
biyet çıkanrken, Gem
lik sporumuzun 
evinde Bornovaya 
yenildiğini görüyoruz. 
Her iki takımımızında 
hedefi ikinci liğe 
çıkmak.

Okul sporları ilk 
öğretimden başladı, 
orta öğretim ve lise ile 
devam edecek. Biz 
futboldaki kısımları 
takip ederek büyük 

keyif alıyoruz. Bahadır 
Hocamın ve Adem 
Hocamın büyük 
gayret lerini taktirle 
görü yoruz.
Öğrencilerin tüm 
sorunlanna 
koşuyorlar.

23 Mart 2017 tari
hinde Bursa Dikkaldı 
nm Spor Salonunda 
yapılan ve Gemlik 
Belediyesi Gençlik ve 
Spor Kulübü adına 20 
sporcuyla katıldığımız 
okul sporları küçükler 
Bursa il birinciliğinde 
judoculanmız 8 altın, 
5 gümüş ve 7 bronz 
madalya kazanmışlar 
dır. 18 sporcumuz 
Bilecik’te yapılacak 
olan yan finallere 
katılmaya hak 
kazanmışlardır.

Dereceye giren 
sporculanmız; 26 kg 
erkeklerde Doğukan 
Metel., Ahmet Kaan 
Karabulut 2. olmuştur.

30 kg erkeklerde; 
İbrahim Yıldırım 

birinci, Samet Çetin 
ikinci olmuştur.

34 kg erkekler, M. 
Caner Çetin birinci, 
Mert Ayan ikinci, 
Yusuf Zebek üçüncü 
olmuştur.

38 kg erkekler 
Bersan Yüksel Cerrah 
birinci olmuştur.

42 kg erkekler; Emre 
Çoban ikinci, Mehmet 
Mete üçüncü, 46 kg 
erkekler Hasan 
Çokçevik üçüncü 
olmuştur. 55 kg erkek
ler Arda Savaş ikinci, 
60 kg erkekler 
Oğuzhan Abak birinci, 
24 kg bayanlar Berfin 
Nur Karataş birinci, 36 
kg bayanlar Beyza 
Nur iğde üçüncü, 40 
kg bayanlar Feyzan 
Uygan birinci, Naz 
Çelik üçüncü, 44 kg 
bayanlar Yeşim 
Yılmaz üçüncü, Bilge 
Akpınaroğlu üçüncü, 
48 kg bayanlar 
Yağmur Yaz birinci 
olmuşlardır

demlik Basketbol 47 sayı tart attı
Gemlik İlçe Spor Sa
lonunda Gaziantep 
Karmen Halıyı konuk 
eden Gemlik ekibi 
maçı 102-55 
kazanmasını bildi. 
Müsabakayı Gemlik 
Kaymakamı Gürbüz 
Karakuş, Kent 
Konseyi Başkanı 
Mukaddes Serim ve 
kalabalık seyirci 
önünde başlayan 
müsabakanın ilk 
periyodunda Melih 
Kabakçı’nın ürettiği 
11 sayıya Levent 
Altan 7 sayı ile 
destek verince 
Gemlik Basketbol 
periyotu 34-15 
önde tamamladı. 
2.çeyrekde özer 
Başsezgin’in elinden 
bulduğu 3 sayı ile

maça başlayan Gem
lik ekibi Mehmet Şen 
ile sayı üretmeye 
devam edince peri 
yotu 21-12 önde 
tamamlayarak ilk 
yarıyı 55-27 önde 
tamamladı.
3.periyotta Gökhan

Şenol’un asistlerini 
iyi değerlendiren 
Levent Altan, Ersin 
Taşkın ve Emirhan 
Turan aradaki farkın 
38 çıkmasını sağladı. 
Son periyot Mehmet 
Şen elinden 
bulduğu 3 lüklere 

özer Başsezgin 
devam edince 102-55 
müsabakayı 
kazanmasını bildi. 
Gemlik Basketbol'da 
Mehmet Şen 20, 
Melih Kabakçı 18, 
Levent Altan 15 ve 
özer Başsezgin 11 

sayı üretirken Kar
men Halıda Mehmet 
Akın 19 ve Erden 
Karagül 17 sayı 
üretti.
1.periyot 34 :15 
2.periyot 21:12 
3 .periyot 23:13
4.periyot 24:15 
Maç Sonucu 102:55 
Gemlik Basketbol 
Müsabaka Sonrası 
Gemlik Kaymakamı 
Gürbüz Karakuş, 
spor salonun tribün
lerinin dolu olması 
ayrıca bayanların ve 
çocukların daha 
fazla olmasından 
memnun olduğunu 
ifade ederek, 
Gemlik için atılan 
bu doğru atımların 
desteklenmesinin 
önemli olduğunu 

belirtirken, müsaba 
kanın centilmence 
geçmesinden dolayı 
sporcuları kutladı. 
Gemlik Basketbol 
Kulübü Başkanı 
Berkay Bulut, 
Kaymakam Gürbüz 
Karakuşve Kent 
Konseyi Başkanı 
Mukaddes Serim’in 
müsabakaya 
gelerek destek 
vermesinden dolayı 
onurlandıklarını 
ifade ederek, 
tüm çapamız Gemlik 
ismini Türkiye 
çapında tanıtarak 
gençlerimizin spor 
alanında önünü 
açmak için mü
cadelemize devam 
edeceğini sözlerine 
ekledi.

Asgari lise mezunu 
Forklift ehliyetine sahip 

SEÇ-G ve kalite bilincine sahip 
En az 2 yıl forklift 

kü'Uanma tecrübesine sahip 
F0RKLİFT OPERATÖRLERİ 

ALINACAKTIR. 
Başvurular şahsen şirket 

adresine yapılacaktır. 
ADANIR LOJİSTİK A.Ş. 

Limanyolu girişi Gemlik 
Bilgi için : 0530 789 2671 

AH Çalışır

ELEMAN
GEMLİK’TE FAALİYET 

GÖSTEREN FİRMAMIZDA 
PANEL ÜRETİMİNDE 

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 
30-40 YAŞ ARALIĞINDA 

DAYAN İŞÇİ 
ALINACAKTIR.

TERA F0T0V0LTAİK ENERJİ 
TEKN0L0IİLEİ YE MEKATR0NİK 

SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

0 224 513 05 88

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA.

GUN 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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GEMLİKSPORDAN BURMA KADAR
JEST JEfl
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Süper Amatör 
Küme’de bu sezon 
son maçına çıkan 
Ğemlikspor, play 
ofFu garantileyen 
İnegöl Kurtuluşspor 
karşısında öne 
geçtiği karşılaş 
madan 3-1 yenik 
ayrılarak Süper 
Âmatör’e veda etti. 
Süper Amatör A 
grubunda oynanan 
sön mâçâ fûtDöı- 
sevsrler ilgi göster
mezken sonucu 
penaltılardan gelen 
goller tayin etti. 
İki takımında ilk 
yarım saatte etkisiz 
bir oyun sergilediği 
karşılaşmada ilk gol 
37. Dakikada geldi. 
Gemlikspor’dan 
Emre’nin ceza saha 
sı içinde düşürül 
mesiyle kazanılan 
penaltı atışını kul
lanan Emrah Mes- 
tan takımını 1-0 
öne geçiren golü 
kaydetti.
İlk yarının bu 
sonuçla bitmesi 
beklenirken 45+1 
dakikada bu kez 
Kurtuluşspor 
penaltı kazandı. 
Atışı kullanan 
Ufuk’un şutunu 
kaleci Adem 
ayaklarıyla çeldi. 
Dönen topu ikinci 
kez kaleye gön
deren Ufuk’un 
golüyle ilk yarı 
1-1 skorla Ditti. 
İkinci iyi başlayan 
Ğemlikspor 53. 
Dakikada bir kez 
daha penaltı kaza
narak öne geçme 
fırsatı yakaladı. 
Emrah Mestan’ın 
vuruşanda kaleci 
Semin başarılı 
şekilde gole izin 
vermeyince 
Ğemlikspor öne 
geçme fırsatını 
değerlendiremedi. 
50. dakikada 
gelişen Kurtuluş

H)ME

nUtlV

3

I-taşra

.-•■WTW

spor atağında top 
ceza sahası içindeki 
mücadelede 
Sedat’ın dirseğine 
çarpınca orta ha 
kem penaltı 
noktasını gösterdi. 
Gökhan’ın vuruşun 
da top ağlarla bulu 
şunca sarı kırmızı 
lılar 2-1 öne geçti. 
Beraberlik için gol 
arayışında olan 
Gemhkspor’da de
fansta boşluklar 
bulan Kurtuluşspor 
atağında son adam 
olan rakibini 

düşüren Yadigar 
kırmızı kartla oyun 
dışında kalarak 
takımını sahada 10 
kişi bıraktı.
Geriye düşen ve 10 
kişi kalan Gemlik- 
spor oyunda 
düşeye başladığı 
anlarda kalesinde 
golü gördü. 74. 
Dakikada sağdan 
gelişen atakta 
defansı geçen topa 
Ufuk ayak koyunca 
Kurtuluşspor 3-1 
öne geçti ve 
rahatladı.

Ğemlikspor kalecisi 
Adem’in sayısız gol 
pozisyonuna gol 
izni vermediği 
karşılaşmanın kalan 
dakikalarında başka 
gol olmayınca Gem- 
likspor son maçta 
Süper Amatör 
Küme’ye veda 
ederken Kurtuluş 
spor play ofFa 
çıkmanın 
sevincini yaşadı.

SAHA: Gemlik 
Suni Çim 
HAKEMLER:

Deniz Sekban 7, 
Ceren Bensu 
Arslan 7, Melih 
Dökümcü 7,

ĞEMLİKSPOR: 
Adem 6, Muham 
med 5, Yadigar 5, 
Emre 5, Emrah 6, 
Burhanettin 5, 
(Ahmet 1) Ramazan 
6, Ömral 5, (Onur 1) 
Furkan 5, Sedat 5, 
Doğan 5, (Mert 2)

İNG. 
KURTULUŞSPOR: 
Semih 5, Bilal 5,

Serkan 5, Fatih 5, 
Egemen 5, Gökhan 
6, Ufuk 7, Levent 5, 
(Yusuf 2) Talha 5, 
(Mert 3) Mustafa 5, 
(Muhammet 2)
Furkan 5,

GOLLER: Dk. 37. 
Emrah Mestan 
(pen.) (Ğemlikspor) 
Dk. 45+1 (pen.) Dk. 
74. Ufuk, Dk. 50.
Gökhan (pen.) 
(Kurtuluşspor) 
KIRMIZI KART: 
Dk. 63. Yadigar 
(Ğemlikspor)
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'E-postalardaki virüslerin tehlikesi arttı'
Lâbris Networks 
şirketinin "2016 
Siber Güvenlik Ra- 
poru"na göre, e- 
postalar içindeki 
spam virüslerin 
azalmasına karşın, 
tehlikeleri artıyor. 
Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi (ODTÜ) 
Teknokent'de 
faaliyet gösteren, 
siber güvenlik ve ağ 
güvenliği alanında 
yazılım ve donanım 
üreterek destek 
hizmeti sağlayan 
Lâbris Networks 
Teknoloji Direktörü 
(CTO) Oğuz Yilhıâz, 
geçen yıl spam 
virüslerin tüm e- 
postalar içindeki

payının 2015'e göre 
yüzde 5 azaldığını, 
ancak tehlikenin 
büyümeye devam 
ettiğini söyledi.
Yılmaz, "İstenmeyen 
e-ppstalar ye spam 
virüslerin dağılımihâ 
bakıldığında yüzde 
42'si çöp URL, 
yüzde 24'ü spam. 
Geri kalanı tehlikeli, 
bilgisayarınızı zombi 
yapmayı, veri 
çâlmayi ya da fidye 
yazılım için şifre 
lemeyi hedefleyen 
yâzılınîlâh" dedi; 
Kaba kuvvetten çok, 
amaca yönelik akıllı 
saldıhların 
görüldüğünü be
lirten Yılmaz, web

sitelerinin hizmet 
dışı bırakılması 
amacıyla yapılan 
DDoS saldırılarının 
da yüzde 69 söVİye- 
sine ulaştığının, 
bunlara cevabin 
yapay zeka teknolo
jileriyle verilmesi 

gerektiğinin altını 
çizdi.
Yılmaz, web trafi 
ğinde kötücül yazı 
lım (malware) oranı 
nın 2,4 kat arttığını 
vurgulayarak, 
şunları kaydetti: 
"Internet trafiği git

tikçe şifrelenmiş 
hale geliyor. 
Kullanıcılar ve 
servis sağlayıcılar, 
gizlilik konusunda 
hassaslar. Bu ne
denle servislerini, 
güvenli bir bağlantı 
metin aktarım pro
tokolü olan HTTP- 
S’ye taşıyorlar ve 
HTTPS servis veren 
yerleri tercih ediyor
lar. Olağan siteler 
bile bunu kullanır 
hale geldi.
Kullanıcılar, 'arada 
dinleme olmasın, 
gizliliğime zarar 
gelmesin' diye bunu 
tercih ediyor. İnter
netteki şifreli trafik 
oranı gittikçe

artıyor. Bu bir 
zorluğu da be
raberinde getiriyor. 
Şifreli trafikle 
güvenliği sağlamak 
zorlaşıyor.
Normalde güvenlik 
sistemlerinin 
tamamı açık trafik 
üzerinden bir ko
ruma sağlıyor. 
Trafik akarken 
içinden virüsü 
alacak.
Trafik şifreliyse 
içinde virüs 
olduğunu anlaması 
çok zor. Bir yandan 
kullanıcıların 
gizliliği artıyor, 
bir yandan da 
güvenliği 
zorlaşıyor."

Türkiye İş Kurumu 
(İŞKUR) Genel 
Müdürü Mehmet Ali 
Özkan, Milli İstih
dam Seferberliği 
sonucunda işsizlik 
oranını tek haneli 
rakamlara indirmeyi 
hedeflediklerini 
söyledi.
Türkiye İş Kurumu 
(İŞKUR) Genel 
Müdürü Mehmet Ali 
Özkan, Milli İstih
dam Seferberliği 
sonucunda işsizlik 
oranını tek haneli 
rakamlara indirmeyi 
hedeflediklerini be
lirterek, "Bunu da 
gerçekleştireceğiz." 
dedi.
Çeşitli temaslarda 

bulUhmâk üzere 
Bolu'ya gelen 
Özkan, Vali Aydın 
Baruş'u makamında 
ziyaret etti.
Ziyaretinin ardından 
gazetecilere 
açıklamada bulunan 
Özkan, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı bürokrat 
lan olarak, Cumhur 
başkanı Recep 
Tayylp Erdoğan'ın 
başlattığı "Milli İstih
dam Seferberliği" ile 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Mehmet 
Müezzinoğlu'nun 
"Akıl Teri ile Alın 
Teri" sloganıyla 
"Çalışma Hayatında

Milli Seferberlik" 
adı altında başlattığı 
çalışma kapsa 
mında ziyaretlerde 
bulunduklârifil 
dile getirdi. 
Amaçlarının çalışma 
hayatının bütün 
tarafları ile bir 
araya gelerek, 
önların dertlerini, 
sıkıntılarını ve 

güzelliklerini dinle
mek olduğunu be- 
lirten Özkan, 
"Çalışma hayâtını 
yönlendirici, daha 
düzenli hale getirici 
çalışmaları 
yapmak üzere 
Bakanlığımızın 
bürokratları 12 ekip 
hâlinde Türkiye'nin 
her yerindeler.

Geçtiğimiz ay 
itibarıyla birinci zi
yaretler bitti ve 
dönerek çeşitli ön
lemler aldık. Gerek 
İŞKUR, gerek SGK 
Başkanlığı, gerekse 
Bakanlığımızın ilgili 
birimleri düzen
lemeleri yaptı ve 
artık uygulanmaya 
başlandı." dedi 
Millî istihdam 
Seferberliği 
kapsamında 
İşverenlerin şubat 
ayından itibaren 
İŞKUR üzerinde" «" 
az 3 ay işsiz olanlar 
arasından aldıkları 
kişilerin sigorta ve 
vergi yükümlülük
lerinin artık devlet 

tarafından 
karşılanacağını 
anımsatan Özkan, 
illerde hem bu 
algıyı daha çok 
oluşturabilmek 
hem de bu 
seferberliği 
daha da detaylı 
bir şekilde halkla 
ve işverenlerle 
paylaşabilmek 
adına bu ziyaretleri 
yaptıklarını 
vurguladı. 
Özkan, bu zi
yaretlerde esnaf 
odalarını, esnafları 
ve fabrikaları 
ziyaret ederek 
işçilerle bir araya 
geldiklerini dile 
getirdi.
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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

KAYMAKAMUK

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 188
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
llçeTanmMüd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

Bursa 2fe6 yy 84
Mudanya S44 3Ö 6Ö
Yertlkâpı ,212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
IDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİROT

Kaymakamlık 513 10 51
C.Ssvcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emnlyat Müd. 513 10 28

Yalova (226) 814 İO 20
Topçular (226)363 43 10
Esklhlsar (262) 655 60 31

OTORÜS
ULAŞIM

Remukkele 812 OO 28
DENİZ UÇAÖI O13SS13
Paoaaua Akmla Seyahat 014 03 02
METRO 013 12 12
Ay dm Turizm 018 20 77
80 zer Turizm 012 10 72
KanbaroQIu-Eaada* 014 40 40
Anrtur 014 47 71
Kemli Koç 012 Ol 03

HASTANELER

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

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yani Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akgagaz 514 88 70
Totalgaz S14 17 00

Devlet Hastanesi 017 34 00
Sahil Dev. Hast. 013 23 29
Mer.SaO.Ocağı 013 10 68
Tomokoy Tomografi 013 00 29
Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Oövsn Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taka) 517 33 04

RELEDİVE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20

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

Akcan Petrol
mar-pbt Siİİom
Tuncay Otogaz bis 10 4a

Gemlik KSrfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5737 

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)

lElllüllEliMİ
VENÜS SİNEMASI 

Sonsuz a^K/1'ı fJV- 
14:00-16:15-18:30- 

20:45...
Recep ivedik 5: 

11:30-14:00-16:20- 
18:40-21:00...
Tatlım tatlım: 

11:30-13:30-15:45- 
18:00-20:15...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikKSrfez

YİĞİT (^İNŞAAT
1 987

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

VİTRİFİYE & BANYO DOLAPLARI & LA M İN AT PARKE 
KOMBİ & RADYATÖR & BOYA ve KABA İNŞAAT MALZEMESİ 
İSİ 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

rEV 
• arsa 
• ARAZİ

www.manastiremlakgemlik.com
• DÜKKAN
• İŞYERİ
• FABRİKA

http://www.yigitinsaatgemlik.com
http://www.manastiremlakgemlik.com


TURKIYENIN EN BUYUK TAŞ BASKI ZEYTİNYAĞI FABRİKASI GEMUK7E../^SfljLa^| £

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
28 Mart 2017 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

İrfan Ünlü 0535 285 42 69
Merkez: Çarşı Meydanı - UMURBEY 

Şube: Dr. Ziya Kaya Mah. Hürriyet Cd. 
Sarışen Sok. Gemlik Tapu Müdürlüğü yanı 

k GEMLİK j
irfanunluemlak.sahibinden.com

250 gramı 1 lira olan ekmek, 1 lira 25 kuruş oldu.

EKMEĞE YİİZOE 25 MM 6EIDİ

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

OSMAN DURDU...
Milliyetçi Hareket Partisi pazar günü 

ilçe kongresinde yeni ilçe başkanın/ 
seçti.

MHP’de Osman Durdu iki dönem ilçe 
başkanlığını başarıyla yürüterek 
görevini genç bir arkadaşına devretti.

MHP kongresinde 3 aday ve listeleri 
ilçe yönetimi için demokratik bir mü
cadele sergilediler.

Uzun yıllardır MHP ilçe Kongrelerini 
izlerim.

Bu güne değin, 3 adaylı bir kongre 
görmemiştim. Devamı sayfa 4’de

Geçtiğimiz Cuma günü uygulamaya giren 
zamlı ekmek fiyatları konusunda açıklama 
yapan Dernek Başkanı Rıfat Bulut, 4 yıldır 
Gemlik’te ekmek zammı yapmadıklarını, 
Türkiye’de yediden yetmişe her ürüne zam 
geldiği halde, ekmek fiyatlarının sabit tutul 
duğuna dikkat çekti. Bulut, Gemlik’teki fırın 
cılar olarak biz uygulamayı 3 ay erteleyerek 
uyguladık.’’ dedi. Haberi sayfa 2’de

Atamer Hotel’deki yemekli toplantıya 
tanınmış hukukçular katılacak... 

ADD’DEN “NİÇİN 
HAYIR, NİÇİN 

EVET DİYORUZ” 
PANELİ

PANELE DAVET

UluçGürican Gürhan Akdoğan Ertuğrul Yalçınbayır

Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik Şube 
si, 16 Nisan günü yapılacak olan Anayasa 
Değişikliği ile ilgili olarak Niçin Hayır, Ni 
çin Evet Diyoruz’’ konulu panel düzenledi. 
Panele tanınmış avukatlar katılacak. Aynı 
gece Atamer Hotel’de eski CHP Bursa Mil
letvekili Yahya Şimşek, eski Bursa Baro 
Başkanı Ekrem Demiröz ve Bursa Barosu 
avukatlarından Suna Soydaş’ın katılacağı 
yemekli söyleşi olacak. Haberi syf2’de

CUMHUR BALIK EVİ 0532407 43 24

GÜNLÜK TAZE BALIK ÇEŞİTLERİ""

B S&enizden yAetı lemetûet..

■ Cumhur GÖRÜCÜ BALIK w
| 05324074324 ÇORBASI

W cumhurbalık HAMSİ+SALATA+SUtEKMEK10₺
Demirsubaşı Mah.Fırın Sok.No: 1/1A GEMLİK

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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250 gramı 1 lira olan ekmek, 1 lira 25 kuruş oldu.

EKMEĞE YÜZDE 25 ZAM GELDİ
Gemlik Fırıncılar ve 
Unlu Mamulller 
Derneği Başkanlığı 
ekmek fiyatlarını 
yüzde 25 zam yaptı. 
Geçtiğimiz Cuma 
günü uygulamaya 
giren zamlı ekmek 
fiyatları konusunda 
gazetemize açıkla 
ma yapan Dernek 
Başkanı Rıfat 
Bulut, 4 yıldır Gem
lik’te ekmek zammı 
yapmadıklarını,

Türkiye’de yediden 
yetmişe her ürüne 
zam geldiği halde, 
ekmek fiyatlarının 
sabit tutulduğuna 
dikkat çekerek, 
“Bursa Fırıncılar 
Odası Eylül ayında 
aldığı kararı 1 Ocak 
tarihinden itibaren 
250 gram ekmeği 
100 kuruştan 125 
kuruşa çıkartarak 
uyguladı. Gem
lik’teki fırıncılar

olarak biz uygula 
mayı 3 ay erteleye 
rek uyguladık.
Her ürünün zamlan 
dığı, girdi fiyatları 
nın yükseldiği 
bir dönemde, 
ekmek fiyatlarının 
aynı kalması 
düşünülmezdi. Biz, 
Gemlikli fırıncılar 
bugüne kadar 
zam yapmamaya 
direndik.
Un fiyatları, yakıt,

işçilik gibi Önemli 
girdiler arttığı hal 
de, ekmek fiyatları 
4 yıldır aynı kaldı. 
Vatandaşların 
bunu hoşgörü ile 
karşılamasını 
bekliyoruz. 
Bir bardak çayın 
1 lira olduğu 
günümüzde 250 
gram ekmek 1 lira 
25 kuruş olduğu 
unutulmamalı.’’ 
dedi.

Atamer Hotel’deki yemekli toplantıya tanınmış hukukçular katılacak...

MBIEN "NİÇİN HftVIR, HİÇİN EVET DİYORUF PANELİ
Atatürkçü Düşünce Derneği 
Gemlik Şubesi, 16 Nisan günü 
yapılacak olan Anayasa 
Değişikliği ile ilgili oıaraK 
“Niçin Hayır, Niçin tvet 
Diyoruz” konulu panel 
düzenledi.
31 Mart 2017 Cuma günü saat 
15.oo de Rüyam Düğün 
Salonu’nda düzenlenecek olan 
panele konuşmacı olarak, ADD 
Genel Başkan Yardımcısı eski 
DSP Milletvekili Uluç Gürkan, 
eski AKP Devlet Bakanı 
Ertuğrul Yalçınbayır, ADD 
Bursa Koordinatörü

Gürhan Akdoğan kafliacaK,

ATAMER HOTEL’DE 
YEMEKLİ TOPLANTI 
ADD Gemlik Şube Başkanı 
Muhammet Usta, aynı gece 
Atamer Hotel’de eski CHP 
Bursa Milletvekili Yahya 
Şimşek, eski Burs£ Baro 
Başkanı Ekrem Demiroz ve 
Bursa Barosu avukatlarından 
Suna Soydaş’ın katılacağı 
yemekli söyleşiye b^Kieaıiç
lerini belirtti.
Usta, Gemliklileri panele ve 
yemekli toplantıya davet etti.

IBEMLİKyiBESİ

PANELE DAVET
ANAYASA

31.03.2017
Cuma 15:00

Uluç Gürkan Gürhan Akdoğan Ertuğrul Yalçınbayır

Panel Yeri: Rüyam Düğün Salonu
Celal Bayar Anadolu Lisesi Yanı

|O534;451^2<4ZFÜ5365!

£â£^ohOncE

Milli Eğitim Müfettişleri hakkında soruşturma açmışlardı...

Yıısut Topal ın veri değiştirildi
Bursa Yıldırım Esenevler’de bulunan Erdoğan Şahinoğlu Ortaokulu’na görevlendirilen Topal, 5 gün rapor aldı.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
öğretmenlerinden 
Yusuf Topal, 
okulda değişik 
nedenlerle 
Milli Eğitim İl 
Müfettişlerinin 
başlattığı 
soruşturmalar 
sonucu, yeri 
değiştirilerek, 
Bursa Erdoğan 
Şahinoğlu 
Ortaokulu’nda 
görevlendirildi. 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Gazi 
ilköğretim Okulu 

öğretmeni olan 
Yusuf Topal, 
hakkında Okul 
Müdürlüğü ve 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğünce 
yapılan şikayetler 
sonucu 
müfettişlerin 
yaptığı inceleme 
lerden sonra 
görev yeri 
değiştirilerek, 
Bursa Yıldırım 
İlçesi Esenevler 
Mahallesinde 
bulunan Erdoğan 
Şahinoğlu 
Ortaokulu’nda

J&iil IİİİEİ1İ33 îîliÖ L - '(»îtiiıİMiiİMuı'i'.Kas-
junj ııııı iiıjîıı?*!® in liııils
W-.
I I J

Yusuf Topal Erdoğan Şahinoğlu!İl Ortaokulunda görev yapaicaM

i

görevlendirildi. 
Görev yerinin 
değiştirildiğini 
öğrenen Yusuf

Topal’ın 5 gün 
rapor aldığı 
öğrenildi.
Topal, bu nedenle

*

•or !w W rı® w .w- w v w w; w v < 
i i 8 » I li I » 11 III

dün okula gitmedi 
Yusuf Topal 
hakkında Okul 
Müdürü’nün 

bilgisayarına 
başka yerlerden 
3 kez girilerek, 
çocuğunun 
notlarını 
değiştirmek 
iddiasıyla müfettiş 
soruşturması 
sonucu Cumhu 
riyet Savcılığına 
yapılan suç duyusu 
ile dava da 
açılmıştı. 
Dava duruşma 
larına geçtiğimiz 
günlerde devam 
edildi. Duruşma 
ileri bir tarihe 
ertelendi.
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Dereye ucan araçta can pazarı
Bursa'nın İnegöl 
llçesi'nde kontrol 
den çıkıp köprünün 
bariyerlerini yıkan 
otomobil dereye 
uçtu. Ters dönen 
aracın sürücüsü 
Selen Eldemir, 
boğulmaktan 
vatandaşlar tarafın 
dan kurtarıldı. 
Bursa'dan ilçe 
merkezine doğru 
gelen 27 yaşındaki 
Selen Eldemir 
yönetimindeki 
16 NV198 plakalı

otomobil, Kalburt 
Mevkisi'nde 
iddiaya göre bir 
kamyonun 
sıkıştırması sonucu 
kontrolden çıkıp 
bariyerleri yıktıktan 
sonra yaklaşık 5 
metre yükseklikten 
dereye düştü. 
Ters dönen otomo
bilde sıkışan ve 
boğulma tehlikesi 
geçiren Selen 
Eldemir'!, kazayı 
gören bir başka 
otomobil sürücüsü Hasan Çalış ve arkadaşları son anda kurtardı.

Ağır yaralı olarak 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan genç 
kadın tedavi 
altına alındı. 
Kaza ile ilgili 
soruşturmaya 
başlandı. Polis, 
Selen Eldemir'in 
kaza yapmasına 
neden olduğu 
öne sürülen 
kamyonun pla 
kasını ve 
sürücüsünü 
araştırıyor

nursa la tnC'nun M Milimin liri dahi umu W
Bursa'da, Fetullahçı 
Terör Örgütü/Paralel 
Devlet Yapılanma 
sı'na (FETÖ/PDY) 
yönelik soruşturma 
kapsamında 8 
şüpheli hakkında 
hazırlanan iddi
anamede, tutuklu 
bulunan eski milli 
eğitim müdürü Atilla 
Gülsar'ın, müdürlü 
ğün 6 bin metrekare
lik arsasını örgüte ait 
vakfa aktarılmasına 
yardımcı olduğu 
belirtildi.
Bursa Cumhuriyet 
Başsavcılığınca, tu
tuklu sanıklar eski 
emniyet müdürü 
Kahya, Atilla Gülsar, 
eski vergi dairesi 
başkanı Saydam, 
Faruk ö. ve Yusuf 
Ziya L. ile tutuksuz 
sanıklar K.B, A.M.A. 
ve Y.Y. hakkında 
hazırlanan ve Bursa 
2. Ağır Ceza 
Mahkemesince kabul 
edilen iddianamede, 
Milli Eğitim

Müdürlüğüne ait 
arsanın örgüte nasıl 
aktarıldığına dair de
taylara yer verildi, 
iddianamede, 
Gülsar’ın müdürlük 
yaptığı dönemde, 
silahlı terör örgütü 
FETÖ/PDY 
mensuplarının Milli 
Eğitim Müdürlü 
ğündeki tüm işlerini 
takip ettiği belirtil
erek, şunlar 
kaydedildi: 
"Atilla Gülsar'ın, 
milli eğitim müdürü 
olduğu dönemde 
yasa dışı FETÖ/PDY 
silahlı terör örgütü 

ile irtibat ve iltisakh 
olduğundan, bahisle 
kapatılan Özel 
Orhangazi Üniver
sitesinin yapımı 
aşamasında hukuka 
aykırı olarak Milli 
Eğitim Müdürlüğüne 
tahsis edilmiş 6 bin 
metrekareden 
oluşan arsanın, 'Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
olarak ihtiyacımız 
yoktur' yazısı ver
erek, özel Uludağ 
Kültür ve Eğitim 
Vakfına tahsis 
edilmesine yardımcı 
olduğu belirlenmiş 
tir. örgüt mensup 

larınca düzenlenen 
Türkçe Olimpiyat 
yarışmalarına çok 
önemli katkılar 
sağladığı, örgüt 
mensuplarınca terti
plenen pek çok orga
nizasyonlara eski 
vali Şahabettin 
Harput (tutuklu) ile 
iştirak ettiği, yasa 
dışı FETÖ/PDY 
silahlı terör örgütü 
ile irtibat ve iltisakh 
bulunan okullarda 
düzenlenen pro
gramlara katıldığı 
tespit edilmiştir." 
FETÖ/PDY soruş 
turması kapsamında 
başka bir davada tu
tuksuz yargılanan 
F.K. iddianameye 
giren ifadesinde 
şunları kaydetti: 
"İl Milli Eğitim 
Müdürü Atilla 
Gülsar'ı da tanırım. 
Gülsar, örgüt yapılan 
ması içinde vali 
Şahabettin Har 
put'un altında görev 
yapan, örgütün

askeri gibi birisiydi. 
Örgütün en iddialı 
olduğu alan 
dershaneler ve 
okullardır ve ayrıca 
yurtlardır. Milli 
Eğitim Müdürü Atilla 
Gülsar, örgüte ait 
okul, yurt ve der
shanelerde doğru 
dürüst denetim 
yaptırtmamıştır. Bu
ralarda görev yapan 
öğretmenlerin 
öğretmen olup 
olmadıkları, 
diplomalarının bu
lunup bulunmadığı 
hususları 
denetlememiştir. 
Örgüte ait okulların 
açılması sırasında 
gerek bürokratik 
olarak gerekse za
manlama olarak hızlı 
bir şekilde işlemleri 
yaptırdığını biliyo
rum."
Gülsar ise iddianam
eye giren ifadesinde, 
Orhangazi Üniver
sitesinin yapımı 
aşamasında bu 

üniversitenin 
kurulduğu arsanın 
yakınında Milli 
Eğitim 
Müdürlüğünün 6 bin 
metrekare kadar tah
sisli arsası 
bulunduğunu belirtti. 
Tutuklu sanık Gül
sar, "Cemaat 
mensupları benden 
bu arsa ile ilgili Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
olarak ihtiyacım yok
tur dememi istediler. 
Ben kabul etmedim. 
Eski vali Şahabettin 
Harput, benden 
'evet' demem için 
çok ısrarcı oldu. 
Hatta makamında 
beni azarlayarak 
dışarıya çıkmamı 
söyledi. Belirtilen 
arsa ile ilgili olarak 
beni Uludağ Kültür 
ve Eğitim Vakfı 
başkanı aradı. 
Sürekli bana gelerek 
belirtilen arsa ile il
gili 'evet' dememi is
tiyordu." şeklinde 
ifade verdi.

Dolandırıcılığın böylesi görülmedi
Bursa'da işlerinin 
kötüye gitmesiyle 
çıkış arayan esnaf, 
barter karşılığı 
verdiği otomobilin
den kar etmeyi bek
lerken dolandırıldı. 
11 yıldır 63 bin 
dolarlık barter 
çekinin ödenmesini 
bekleyen vatandaş, 
bu dolandırıcılar 
yüzünden intihar et
meyi bile düşünen 
esnaf arkadaşlarının 

olduğunu söyledi. 
Bursa'da 2006 
yılında işlerinin 
kötüye gitmesiyle 
çıkış arayan 61 
yaşındaki Ahmet 
Kurttutar, kullandığı 
otomobilini satıp 
işlerini rayına 
sokmayı hedefliy
ordu. Otomobilinden 
de kar etmek için 
arayış İçine giren 
Kurttutar, dostlarının 
tavsiyesi ile barter

karşılığı vermeyi 
kabul etti. 63 bin 
dolarlık barter çekini 
alan Kurttutar, 
alacağı malları da 
karla satmayı hede
fliyordu. Arabasının 
devir işlemlerinin 
ardından eline aldığı 
çek ile barter 
şirketine giden Kurt
tutar, çekin geçersiz 
olduğunu öğren 
mesiyle dünyası 
başına yıkıldı. Barter 

çekindeki yetki 
numarasının 
olmadığından dolayı 
kendine para ver
meyeceklerini be
lirten Kurttutar, "Mal 
almaya gittiğimiz de 
çekin üzerindeki 
yetki kodunun 
olmadığı için bizi 
geri çevirdiler. 2006 
senesinden bu 
yana ise nereye 
başvuruda bulun- 
duysam hiçbir sonuç 

alamadım. Kar 
edelim derken, o 
günün parası ile 
23 bin lira zarar 
ettim" dedi.
Bu işi yapan kişiler 
hala piyasada 
olduğunu belirten 
Kurttutar, "Yetkililer 
bu barter sistemi ile 
ilgili bir önlem 
almalılar. Bizim 
canımız yandı 
başkasının yanma 
sın. Beni dolandıran 
kişi ile en son 7 ay 
önce görüştüm. 
'Bugün yarın 
hallediyorum' diye 

oyalamaya devam 
ediyorlar. Bursa'da 
çok mağdur olan kişi 
oldu veya olmaya da 
devam ediyor.
Bunlar Türkiye'nin 
her tarafını geze 
rek, vatandaşları 
kandırarak 
hayatlarını idame 
ettiriyorlar. Benim 
kendi mesleğim 
olduğu için ayakta 
kalabildim. Ama 
mesleği olmayan 
kişilerin ise intihar 
noktasına kadar 
gittiğini öğrendim" 
diye konuştu.
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Güne Bakış
Küçük Kumla Sahilinde “Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet için başkanlığa HAYIR” başlıkh bildiri dağıttılar.

Manı faninler Hatır İçin solana ı^MıKadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

OSMAN DURDU
Kongrede 3 aday da kendilerine 

yakışır olgunlukla mücadele ettiler. 
Mehmet Emin Özcanbaz seçimin 
galibi oldu.

MHP’de yeni bir dönem başladı.
Osman Durdu’nun birden siyaseti 

bırakması düşündürücü.
Bence Durdu, siyasette elde ettiği 

bunca deneyimi birden bırakmaz.
O çıtayı yükseltecek, ildeki kong 

rede görev alacak.
Osman Durdu’nun ilçe başkanlığı 

döneminde MHP’nin çıtası en yük
sek noktaya çıktı.

Bunu yerel seçimlerde gördük.
MHP 2004 yerel seçimlerine 

Mehmet Çelik ile girdi ve 3 bin 799 
oy aldı.

2004 yerel seçimlerinde aday Meh 
met Kayaoğlu idi. Kayaoğlu, Meh 
met Çelik’i üçe katladı, 9 bin 721 oy 
aldı.

Gelelim 2014 yerel seçimlerine 
MHP’nin adayı Adnan Bıyıklı, MHP 
nin oylarını 20 bin 550’ye çıkarttı.

Bıyıklı, Mehmet Kayaoğlu’nun 
oylarını ikiye katı'aaı.

MHP, 2014 yerel seçimleriyle 
moral topladı.

Bunda İlçe Başkanı Osman Durdu 
non 'Düyü'K 'KaYKi'ıan o'ıûu.

Durdu, siyaset çalışmalarında 
kavgacı bir siyasetçi değil, uzlaş 
maçı 'orr siyasetçi o'ıûu.

Yerel konularda bilhassa Belediye 
çalışmalarında ilçe sorunlarının iyi 
bir takipçisi oldu.

AKP’li Belediye yönetiminin 
hukuksuzluklarını yargıya taşıdı.

Yıkılan eski Gemlik Belediye 
binası konusunda verdiği mücadele, 
Borusan ve Çimtaş’a satılan 60 
dönümlük arsa satışı olayı, satışın 
bozulması sonrası tapunun geri 
alınmaması nedeniyle Belediye 
başkanı hakkında başlattığı hukuku 
mücadelesi, son olarak da GEM- 
PORT hisselerinin 103 milyon liraya 
Yılport’a satışının iptali davasının 
açılışında CHP ile birlikte girişimleri 
hep Gemlik halkının yararına olan 
konulardı.

Durdu siyasette ısrarcı olmadı.
Yerini arkadan gelen gençlere 

oıfaKarak bir orrieK'ae biau.
Gemlik’te Osman Durdu dönemi 

MHP açısından bir kazanım oldu.
Ülkü Ocaklarından geldiği için, 

MHP felsefesini bilerek başkanlığını 
yürüttü.

Tavizci olmadı, hep dik durdu.
Gemlik güzel bir siyasetçisinden 

şimdilik mahrum kalıyor.
Bence, Osman Durdu, en verimli 

çağında siyasetten geri duramaz.
Bundan sonrasını birlikte 

izleyeceğiz.
Osman Durdu’nun Gemlik siyase

tine katkıları övgüye değerdir.
Unutulmazdır.

Vatan Partisi Gem
lik İlçe Örgütü 
Cumhurbaşkanlığı 
Sistemine HAYIR 
kampanyası 
kapsamında Gem- 
lik'in Kumla Ma
hallesinde masa 
çalışması ile 
‘Güçlü Meclis 
Güçlü Hükümet 
için Başkanlığa 
HAYIR' başlıklı 
bildirilerini 
dağıttılar.
Kumla sakinleri ve 
günübirlik gelen 
çok sayıda 
vatandaştan yoğun 
ilgi gören Vatan 
Partisinin 
çalışması halk 
tarafından takdirle 
karşılandı.

Su/Ketcıkarsaloalisyonlartarihekarısacak
Ak Parti Gemlik 
İlçe Teşkilatı, 
16 Nisan Cumhur 
başkanlığı Sistemi 
Referandum 
çalışmalarında 
sürdürüyor. 
Dernek ve ev zi
yaretlerinin yanı 
sıra, esnafla da 
bir araya gelen 
AKP’liler, referan
dumun getirilerini 
vatandaşlarla 
paylaştı. Ziyaretler 
esnasında Artvinli 
lere de konuk 
olan AKP İlçe 
Teşkilatına, eski 
Bursa Milletvekili 
İsmet Su’da katıldı. 
İsmet Su, Anayasa 
Referandumundan 
Evet çıkması 
halinde, seçim 
sonrası koalisyon 
pazarlıklarının tari 
he karışacağını, 
ifade ederek;
"Siyasi partiler 
birliktelik yapacak
larsa, seçim önce

Gemlik K3ö7?n ABONE OLDUNUZ MU? 
mSrattHM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAYIP BEKO 220 TR EFT POS MARKA 
AS-0000166258 NOLU YAZAR KASAMIN 

RUHSATIMI KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR.
ALI OSMAN FIÇICI

Facebook sayfamız s Gemlik Körfez - Güler A)ans

Masa çalışması 
esnasında yeni üye 
kaydı ile Vatan 
Partisi saflarına 
katılan vatan 
daşlar oldu.
Vatan Partisi 
Merkez Karar Kuru 
lu Üyesi ve Gemlik 

sinde yapacaklar. 
Güneş Otel gibi 
siyasi tari he gölge 
düşüren pazarlıklar 
ise tarihe karışa 
cak. İstikrarın 
olduğu yerde 
huzur olur. Bu 
nedenle istikrarlı 
yönetimleri 
tercih etmeliyiz. 
Vatandaşlarımız 
sandığa gittiğinde 
bunu gözetmeli” 
dedi.

Işık; "Sandığın 
itibarı artıyor” 

İlçe Başkanı Özlem 
Türker, Gemlik'te 
HAYIR diyenlerin 
yaygın olduğunu, 
Gemliklilerin parti
lerine olan ilgisin
den memnun 
olduklarını belirtti. 
Referandum

AKP Gemlik İlçe 
Başkanı Zafer Işık 
konuşmasında, 
"Referandum 
sürecini ne yazık ki 
iftiralarla götürme 
yoluna gidiyorlar. 
Cumhuriyet’in 
gideceğini söyle
mek, tamamen 
gerçek dışıdır. 
Sandığın itibarını 
da, yaptırımını da 
artırıyoruz. Sandık 
tan çıkan sonucun 
doğrudan tezahür 
edeceğini onlar da 
biliyor. Biz seçim 
yaptığımızda, 

çalışmalarının 
aynı zamanda 
partileri ne üye 
akını başlattığını 
ifade eden 
Türker, çalışma 
larına tüm hızıyla 
devam edeceklerini 
açıkladı.

seçimin akşamında 
hükümetin kurula 
cağını bileceğiz. 
Bunun neresi 
kötü? Cumhuri 
yet’e zarar verecek 
ne madde var? 
Referandum mad
delerinin içinden 
hangisi Cumhuri 
yet yönetimine 
zarar verir ki? 
Bu maddeler 
sadece Cumhuriyet 
yönetimini ve 
demokrasiyi 
güçlendirir. Aksini 
söylemek, tama
men art niyetli 
yaklaşımdır. 
Bunları biz dikkate 
alamayız.
Bizim işimiz, Gazi 
Meclisimiz tarafın 
dan onaylanan 
maddeleri, halka 
anlatmaktır.
Vatandaşlarımızın 
da doğru karar 
vereceğinden 
şüphemiz yoktur’’ 
dedi.
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Kılıcılar ıâlu:“Baskan hiı 5B0 tane t ardıma seceiıilir
CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, 
"Yeni anayasaya 
göre başkan, 
seçildiği partinin 
bütün il bâşkanlarını 
yardımcısı yapabilir. 
Buna engel yok. 
Bakan sayısı belli 
değil. Birisi de gelir 
der ki 'bin 500 tane* 
olacak. Bu, bir 
kişinin isteğine 
bağlı" dedi. 
Anayasa değişikliği 
referandumu 
çalışmaları kapsa 
mında Bursa'ya 
gelen CHP Genel 
Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, İnegöl 
ilçesinde muhtarlar, 
din görevlileri ve 
okul aile birliği 
başkanlar) ile 
buluştu. Yeni 
anayasa değişikliğini 
anlatan Kılıçdaroğlu, 
"Ben kendi görev 
alanım dışına çıkıp 
bir başkasının görev 
alanına müdahale 
edersem çift başlılık 
olur. Yeni anayasa 
değişikliğine 'evet' 
dersek devlette çift 

başlılık olur. Seçile
cek olan başkan 
hem cumhurun 
başkanı, hem de par
tinin genel başkanı 
olacak. Bir kişi hem 
partinin genel 
başkanı olsun, hem 
de cumhuru temsil 
etsin diyorsanız 
'evet* oyu kullana 
caksınız. Yapılan 
değişikliğin nasıl 
sonuçlar doğurdu 
ğunu hepimizin 
bilmesi lazım. İlde 
kavga olacak. Vali, 
'Ben temsil ediyo
rum' diyecek. İl 
başkanı da 'Ben tem
sil ediyorum' diye
cek. Sadece tepede 
değil, alta da çift 
başlılık olsun 
diyorsanız 'evet' oyu 
kullanacaksınız" 
diye konuştu.

"KANUN YAPMA 
TEKELİ TBMM'NİN 
ELİNDEN ALINIYOR"

"Yeni anayasa 
değişikliğinde 'evet' 
çıkarsa 550 mil
letvekili yetmiyor

600'e çıkıyor" diyen 
Kılıçdaroğlu, söz
lerini şöyle 
sürdürdü: 
"Propaganda yapan 
size söyledi mi 
bilmiyorum neden? 
Hangi gerekçeyle? 
Sayısal olarak 
güçlenecek, yetki 
olarak yetkileri elden 
alınıyor. Kanun 
yapma tekeli 
TBMM'nin elinden 
alınıyor. Bunun A 
Partisi B partisiyle 
ilgisi yok. Bu kadar 
basit ve sıradan bir 
olay. Tercih sizin 
tercihiniz." 
"KAÇ BAŞKAN 
YARDIMCISI

OLACAK BELLİ 
DEĞİL"
Başkan yardım 
cılarının sayısı 
konusunda kesin bir 
şey olmadığını 
ifade eden Kemal 
Kılıçdaroğlu, 
"Afganistan'dan 
örnek vereyim. Baş 
kanın iki yardımcısı 
var. Başkan ve 
yardımcıları seçimle 
gelir. Bizde başkan 
seçimle geliyor, kaç 
başkan yardımcısı 
olacağını kimse 
bilmiyor. 1 veya 2, 
bilemedin 3 tane ola
cak diyorlar. Bir 
kişinin keyfine bu 
bırakılır mı? Bir 

başkan geldi bin 500 
tane tayin etti. Engel 
yok. Anayasa 
değişikliğinde '3 
tane olacak' diye 
yazsa ben bunu 
anlarım. 550 mil
letvekili olur 551 
olmaz. Kaç başkan 
yardımcısı olacak 
belli değil. Niye belli 
değil? Efendim 
3 tane olacak. 
Yazsaydınız 3 tane 
diye. Birisi de gelir 
der ki 'bin 500 tane' 
olacak. Başkan 
seçildiği partinin 
bütün il başkanlarını 
yardımcısı yapabilir, 
buna engel yok. 
Bakan sayısı belli 
değil. Kimin terci
hine bağlı, bir kişinin 
isteğine bağlı. Tama
men kişinin şahsi 
görüşüne bağlı.
Bugünkü modelde 
bir bakanlığın 
kurulması için kanun 
çıkması lazım. TBMM 
bakanlığın kurulması 
yetkisine sahiptir. 
Bunu meclisten 
alıyorsunuz bir 
kişiye veriyorsunuz.

Sandığa giderken 
aklımızı, vicdanımızı 
kullanacağız. Yüce 
rabbimiz 'Aklınızı 
kullanmıyor 
musunuz?' diyor. 
Hem de bir yerde 
değil birden fazla 
yerde diyor. 
Dünyanın en 
stratejik ürünü 
insan beynidir. 
Bizim dinimiz 
kadar ilime, bilime 
fazla önem veren bir 
din bilmiyorum. 
Şimdi diyoruz ki 
bütün yetkileri 
bir kişiye 
verelim o Türkiye'yi 
yönetsin. İstişare 
bizim inancımızda 
var. Bir araya gelip 
doğruyu bulmak. 
TBMM'yi bu yüzden 
kurduk. Akıl akıldan 
üstündür. O zaman 
niye 550 kişinin 
iradesine değil de 
bir kişinin iradesine 
teslim ediyoruz. 
Tercih bu milletin. 
Milletin tercihi 
nasıl çıkarsa sonuca 
da millet katlanacak" 
şeklinde konuştu.

AİLE Hekimleri Fed
erasyonu ve Bursa 
Aile Hekimleri 
Derneği 2'nci 
Başkanı Dr. Mehtap 
Gürbüz, "Büyükanne 
maaşı bağlanırken 
istenenler arasında 
sağlıklı olma duru
munu belirten belge 
de bulunuyor. Ancak 
bu konuda mevzuat 
eksik. Biz hekimler 
olarak güçlük çeki 
yoruz. Aileler de 
sorun yaşayacaklar 
diye düşünüyoruz" 
dedi.
Dr. Mehtap Gürbüz, 
büyükanne projesi 
aile hekimlerinin so
nuna kadar 
desteklediğini be
lirterek, bu projeyle 
kadın istihdamının 
sağlanmasıyla önce
likle kadınların 
işgücü piyasasından 
çekilmeleri ön
lenecek çocukların 
babaannelerinin 
veya annean
nelerinin yanında 
daha sevgiyle 
büyümesi açısından 
önemli gördüklerini

söyledi. Proje 
sayesinde annelerin 
gözleri arkada kalma 
dan iş hayatında 
aktif olabileceğini, 
çocukların da sevgi 
dolu bir ortamda 
büyürken aynı za
manda nesiller arası 
kültür aktarımı da 
sürdürebileceğini 
kaydeden Dr. Gür
büz, ancak uygula
mada bazı sıkıntılar 
yaşanabileceği 
endişesini 
taşıdıklarını belirtti. 
Dr. Mehtap Gürbüz, 
"Büyükanne maaşı 
bağlanırken istenen 
bazı belgeler 
arasında sağlıklı 

olma durumunu be
lirten belge de bu
lunuyor. Ancak bu 
konuda mevzuat 
eksik. Biz hekimler 
olarak ne durumda 
torununa anneanne, 
babaanne bakabilir 
veya bakamaz 
konusunda karar 
vermekte güçlük 
çekiyoruz. Aileler de 
bu konuda oldukça 
sorun yaşayacaklar 
diye düşünüyoruz" 
dedi.
Bakanlığın 
hazırladığı rehberde 
hangi hastalıkların 
çocuk bakımına 
engel olduğu, 
muayeneyi yapacak 
hekimlerin hangi 
kriterleri göz önüne 
alması gerektiği 
yönünde hiçbir bil
imsel kriter 
belirtilmediğine 
dikkat çeken Dr. 
Gürbüz, "Bu nedenle 
uygulamada birlik 
yaşanamayacağı ve 
kişilerin mağdur 
olacağı endişesini 
taşıyoruz" dedi. 
10 ilde uygulamanın 

başlamasıyla birlikte 
6 bin 500 
büyükanneden 
sağlık raporlarını 
bildirir belgeler 
istendiğini, Bursa'da 
ise bu sayının binin 
üzerinde olduğuna 
dikkat çeken Dr. 
Mehtap Gürbüz, 
şöyle devam etti: 
"Bakanlığımızdan da 
ricamız bununla ilgili 
gerekli mevzuat 
düzenlemeleri ne 
yapmaları kimin 
torununa bakabilir, 
kimin torununa 
bakamaz? Bu kriter
lerinin de bilimsel 
olarak belirlenmesini 
bekliyoruz. Sağlık 
problemleri çok fazla 
olduğu halde sadece 
bu maaşı alabilmek 
için yapılacak suiis
timaller sağlıkta 
şiddete yeni bir kapı 
daha aranabilir. Be
lirsizlik, Aile Hekim
leri ile aileleri karşı 
karşıya getirebilir ve 
hiç istemediğimiz 
sağlıkta şiddet 
görüntülerine yeni
leri eklenebilir."

Sözleşmeli 
öğretmenlik 

Mülakat Yerleri 
açıklandı

Sözleşmeli 
öğretmenlikte ön 
başvuruların 
alınması ve sözlü 
sınav merkezlerinin 
ilanı için süreç, 15 
Mart 2017 tarihinde 
başlamıştı.
Adaylar, 21 Mart 
2017 tarihine kadar 
devam edecek 
olan bu işlemlerin 
ardından 27 Mart 
tarihinde sözlü 
sınava alınacakları 
sınav merkezlerini 
öğrenecek.

AĞUSTOSTA 10 BİN 
ÖĞRETMEN DAHA 
ALINACAK

Milli Eğitim Bakanı 
İsmet Yılmaz, 
"20 öğretmen almak 
için ilana çıktık. 
Bunların atamasını 
yaptıktan sonra 
Ağustos'tan sonra 
10 bin öğretmen 
daha alacağız.
2017 yılında toplam

30 bin öğretmen 
almış olacağız" 
demişti.
Milli Eğitim Bakanı 
İsmet Yılmaz, aday 
öğretmenlerin mer
akla beklediği ata 
ma tarihini açıkla 
mıştı. Öğretmen 
atamaları haziran 
ayında yapılacak, 
atanan öğretmenler 
eylülde ders başı 
yapacak.
Milli Eğitim 
Bakanlığı, Şubat 
ayında duyurusunu 
yaptığı 20 bin kişilik 
sözleşmeli kadro 
için 60 bin adayı 
mülakata çağı 
racak. Adayların 
mülakatları ise 
Nisan ve Mayıs 
aylarında yapılacak. 
Mülakat sonuçlarına 
itirazların 
değerlendirilmesini 
n ardından 
atamaların haziran 
ayında gerçekleş 
mesi bekleniyor.
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Bursa 15. Kitap Fuarı sona erdi
TÜYAP Bursa 
Fuarcılık A.Ş 
tarafından Türkiye 
Yayıncılar Birliği'nin 
desteğiyle düzenle** 
nen Bursa 15. Kitap 
Fuarı sona erdi.
TÜYAP Bursa 
Fuarcılık A.Ş'den 
yapılan açıklamaya 
göre, 9 gün açık 
kalan fuarı ziyaret 
eden 265 bin 639 
kişinin 82 bin 
142'sini okullarının

organizasyonuyla 
gelen öğrenciler 
oluşturdu. 300 
yayınevi ve sivil 
toplum kuruluşunun 
yer aldığı fuarda 
düzenlenen kültür 
etkinlikleri ve imza 
günlerinde yazarlar 
okurlarıyla buluştu. 
Bursa Kitap Fuarı ile 
eş zamanlı olarak, 
özel okullardan 
yurt dışı eğitim 
kuramlarına, yabancı

dil eğitim 
kuramlarından 
danışmanlık 
firmalarına kadar 
50'nin üzerinde 
firmanın katılımıyla 
13. kez düzenlenen 
Bursa Eğitim Fuarı 
da öğrencilerin 
kişisel yetenek ve 
gereksinimlerine 
uygun eğitim 
imkanlarının 
sergilendiği bir 
platform yarattı.

Milli Parklara HGS geliyor
Orman ve Su işleri 
Bakanlığı Doğa Ko
ruma ve Milli Parklar 
(DKMP) Genel 
Müdürlüğü, 
vatandaşların ko
runan alanlara 
zaman kaybetmeden 
girerek bu alanlarda 
daha fazla zaman 
geçirebilmeleri için 
Hızlı Geçiş Sistemi 
(HGS) uygulamasını 
hayata geçiriyor. 
Başta HGS’ye sahip 
araçların korunan 
alanlara beklemeden 
giriş yapmalarına 
imkan sağlamanın 
yanında diğer zi
yaretçilerin de yaya 
olarak veya araçları 
ile girişlerini kolay 
taştırmak maksadı 
ile korunan alanlarda 
Hızlı Geçiş Sistemi
nin kurulmasına 
yönelik olarak Genel 
Müdürlüğümüz ile 
Posta ve Telgraf 
Teşkilatı (PTT) Ano 
nim Şirketi arasında 
geçtiğimiz Ağustos 
ayında bir protokol 
imzalanmıştı. 
İlk Uygulama

Uludağ'da

İmzalanan bu pro
tokol gereğince 
PTT tarafından 
gerçekleştirilen ihale 
kapsamında Hızlı 
Geçiş Sisteminin 
kurulmasına yönelik 
olarak ilk çalışmaya 
Bursa Uludağ Milli 
Parkı'nda başlandı. 
Aydın Büyük 
Menderes Deltası- 
Dilek Yarımadası 
Milli Parkı, Bolu 
Yedigöller Milli Parkı 
ve Abant Gölü Tabiat 
Parkı ile Trabzon 
Altındere Vadisi Milli

Parkı gibi ilk etapta 
23 adet korunan 
alanda yapılacak 
olan Hızlı Geçiş Sis
teminin kurulmasına 
yönelik olarak 
sözleşme Mart 
ayında imzalandı. İl
erleyen zamanlarda 
HGS uygulaması 
bütün korunan alan
lara yaygınlaşarak 
vatandaşların hizme
tine sunulacak.
Milli Parklara yapılan 
yatırımlar ziyaretçi 
sayısını artırıyor 
DKMP Genel 
Müdürlüğünün ko
runan alanlara 

yaptığı yatırımlarla 
bu alanlardaki zi
yaretçi sayısını 2016 
yılında 16 milyon 813 
bin 292 kişiye 
yükselttiğinin altını 
çizen Orman ve Su 
İşleri Bakanı Prof. 
Dr. Veysel Eroğlu ise 
"Milli parklar ve 
tabiat parklarında 
2016 yılı için hedefle
nen ziyaretçi sayısı 
13 milyon kişi olarak 
tahmin edilmekteydi. 
Ancak 2016 yılı bir 
rekor yılı oldu ve 
2019 yılı hedefi 
olarak belirlenen 15 
milyon ziyaretçi

sayısı bile aşılarak 
bu sayı yaklaşık 17 
milyon kişiye ulaştı" 
değerlendirmesinde 
bulundu.

Hedef ziyaretçi 
sayılarını daha da 
artırmak

2016 yılında ulaşılan 
bu rakama korunan 
alanları ziyareti 
kolaylaştıran ve ko
runan alanlarımızı 
ceplere taşıyan Milli 
Parklar Mobil 
Uygulamasının 
büyük rolü olduğunu 
vurgulayan Veysel 
Eroğlu, "Çünkü 
uygulama sayesinde 
milli park veya tabiat 
parklarını ziyaret 
etmek isteyen 
vatandaşlar, 
seyahatlerine 
başlamadan 
önce tabiatta 
gerçekleştireceği 
aktiviteye göre 
park seçebiliyor, 
park sahasına 
nasıl gideceği 
hakkında rota 
oluşturabiliyor, hava 

durumunu ve giriş 
ücretlerini 
öğrenebiliyor, park 
hakkında bütün 
detay bilgilere ko
layca ulaşabiliyor. 
Bu uygulamadaki 
fotoğraf galerileri 
sayesinde park 
alanı hakkında önce
den bir izlenim 
edinebiliyor. Ayrıca 
kullanıcılar uygu
lama içindeki haber, 
duyuru, anket 
modüllerinden gün
cel bilgi ve haberlere 
de ulaşabiliyor" 
açıklamasında 
bulundu.
Milli Parklar Mobil 
Uygulamasına 
HGS'nin de eklen
mesiyle korunan 
alanları ziyaretin 
hem çok kolay hem 
de çok hızlı bir hale 
geleceğini belirten 
Bakan Eroğlu, 
"Hizmete alaca 
ğımız bu uygu 
lama ile korunan 
alanlarımızdaki 
ziyaretçi sayılarını 
daha da arttırmak 
istiyoruz" dedi.

Asgarî lise mezunu 
Forklift ehliyetine sahip 

SEÇ-G ve kalite bilincine sahip 
En az 2 yıl forklift 

kullanma tecrübesine sahip 
FORKLIFT OPERATÖRLERİ 

ALINACAKTIR. 
Başvurular şahsen şirket 

adresine yapılacaktır. 
ADANIR LOJİSTİK A.Ş. 

Limanyolu girişi Gemlik 
Bilgi için: 0530 709 2671 

Ali Çalışır

ELEMAN
GEMLİK TE FAALİYET 

GÖSTEREN FİRMAMIZDA 
PANEL ÜRETİMİNDE 

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 
30-40 YAŞ ARALIĞINDA 

BAYAN İŞÇİ 
ALINACAKTIR.

TERA F0T0V0LTAİK ENERJİ 
TEKNOLOJİLEİ VE MEKATR0NİK 

SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

0 224 513 05 88

KRŞCDC B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GUN 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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UtUnflGIN PIHIHLABI BURSrfft aKACM
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından 
Uludağ’dan gelen 
pınar sularının kent 
ekonomisine 
kazandırılması 
hedefiyle Kestel’in 
Gözede mevkiine 
yapılacak Su 
Şişeleme Fabrika 
sı’nın temeli atıldı. 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Bur- 
sa’da ortaya çıkan 
rantın tamamen 
Bursa yararına 
kullanılması 
hedefiyle temel
lerini attıkları 
tesisin 6 ay sonra 
hizmete açılacağını 
söyledi. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu, suyun 
rahmet, bereket, 
şifa ve sağlık 
olduğunu, suyu ge
tiren ellerin hayırlı 
eller olduğunu be
lirterek, bu hayırlı 
işi hayata geçiren 
Başkan Altepe ve

ekibini kutladı. 
Bursa’nın sahip 
olduğu tarihi, 
kültürel ve doğal 
tüm değerleri ön 
plana çıkarıp, kent 
ekonomisi için 
katma değer 
sağlayan 
Büyükşehir Beledi 
yesi, Uludağ’dan 
gelen pınarların 
kent yararına 
kullanılması için 
düğmeye bastı. 
Projenin hayata 
geçirilmesi amacıy 
la Kestel’in Gözede 
mevkiinde Uludağ 
yamaçlarındaki 61 
bin metrekare alan 

kamulaştırırken, 
ilk etapta 16 bin me
trekare kapalı alana 
sahip olacak tesis
lerin temeli törenle 
atıldı. Bursa’da or
taya çıkan rantın 
yine Bursa için 
kullanılacağı 
tesislerin temel 
atma törenine 
Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu, 
İçişleri eski Bakanı 
Efkan Ala, Vali 
İzzettin Küçük, 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe,

Kestel Belediye 
Başkanı Yener Acar, 
Gürsu Belediye 
Başkanı Mustafa 
Işık, AK Parti İl 
Başkanı Cemalettİn 
Torun ile çok 
sayıda davetli 
katıldı.
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Bursa’nın en önemli 
özelliklerinden 
birinin de 
Uludağ’dan gelen 
pınar suları 
olduğunu be
lirterek, Bursa 
sularının Anadolu’
nun yanı sırada

Avrupa Ülkelerine 
bile ulaştığını 
hatırlattı. Büyüyen 
şehirlerle güçlü 
Türkiye hedefine 
doğru adım adım 
ilerlediklerini dile 
getiren Başkan 
Altepe, Sadece 
merkezi idareden 
gelen bütçe ile 
bu dev hizmetlerin 
hayata geçir
ilmesinin müm 
kün olmadığını 
hatırlattı. Başkan 
Altepe, bu nedenle 
belediye gelirle 
rinin artırılması 
amacıyla ye
nilenebilir enerji 
kaynaklarının 
kullanımı, hibe ve 
fonların doğru 
kullanımı, tele
ferikte olduğu 
gibi yap-işlet- 
devret modeli 
yatırımlar ve 
belediye şirketle 
rinin hizmetleriyle 
Bursa’ya 
örnek tesisler 
kazandırdıklarını 
kaydetti.

Uludağ pınarla 
rından sağlanan 
suyun bugüne 
kadar özel firmalar 
tarafından Türkiye 
ve Avrupa’ya 
pazarlandığını 
dile getiren Başkan 
Altepe, “Bursa’da 
ortaya çıkan rantın 
tamamının Bursa 
için kullanılması 
hedefiyle bugün 
de önemli bir 
âdım atıyoruz. 
Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
satın aldığımız 61 
bin metrekare alan 
üzerine 16 bin me
trekare kapalı alana 
sahip tesislerimizin 
temeli atıyoruz. 
Son sistemle 
donatılacak olan 
tesisler İçin 
yaklaşık 80 milyon 
TL yatırım yapmış 
olacağız. Günde 
80 tır üretim 
kapasitene sahip 
tesisler 6 ay 
sonra çalışmaya 
başlayacak” diye 
konuştu.

Kira vergi beyannamesinde son günler
2016 yılında kira 
geliri elde edenler 
31 Mart 2017 Cuma 
akşama kadar elde 
edilen geliri vergi 
dairesine bildirmek 
zorunda.
Bu gelirin duru
muna göre de, vergi 
borcunuz oluşacak. 
Bu beyannameleri 
internetten de ver
mek mümkün.
Ancak kira gelir ver
gisinde çok önemli 
istisnalar var. 
konutla ilgili birçok 
gideri bu gelirden 
düşebiliyorsunuz. 
3 BİN 800 LİRAYA 
KADAR
OLANLAR...
Yine 3.800 liraya 
kadar olan gelir
lerinizin de ver
gisini 
vermiyorsunuz. 
Elde ettiğiniz gelir 
bu rakama ulaşmı 
yorsa vergi alınmı 
yor. Bu rakamdan 
fazla ise 3.800 lira 
düşüldükten sonra 
ortaya çıkan rakam 
üzerinden verginizi

veriyorsunuz. 
İKİ YÖNTEM VAR 
Kira gelir vergisi 
beyannamesinde iki 
yöntem bulunuyor. 
Bunlardan birisi 
götürü gider in
dirimi ve diğeri de 
gerçek gider in
dirimi. Eğer götürü 
gider indirimini 
seçerseniz, 
gelirinizden 3.800 
lira indirildikten 
sonra kalan tutar
dan yüzde 25' I i k 
daha indirim 
uygulanıyor.
HİÇ VERGİ DE ÖDE
MEYEBİLİRSİNİZ

Eğer gerçek gider 
indirimi seçilirse, 
bu kez yine 3.800 
liralık istisna tutarı 
düştükten sonra 
kalan kısımdan 
yaptığınız giderleri 
indirebiliyorsunuz. 
Bazı durumlarda bu 
indirimler sayesin 
de hiç vergi de öde
meyebilirsiniz.

FAİZLERİ 
VERGİDEN 
DÜŞEBİLİ 
YORSUNU 
Yine evini kiraya 
verip kendisi başka 
bir evde kirada otu
ranlar da gerçek 

gider indirimi yön
temini seçerek hiç 
vergi ödemeyebilir. 
Yine evini krediyle 
alanlar bu yöntemi 
seçerlerse, ödedik
leri faizleri vergiden 
düşebiliyor.
İŞTE BU 

YÖNTEMDE 
DÜŞÜLEBİLECEK 
GİDERLERDEN 
BAZILARI 
Aydınlatma, ısıtma, 
su ve asansör, 
idare, sigorta 
giderleri, 
Aldığınız konut 
kredisi borçla 
rımn faizleri, 
Emlak vergisi, 

resim, harç ve 
şerefiyeler, 
Evin satın alma tari
hinden itibaren 5 yıl 
süreyle bedelinin 
yüzde 5’i, 
Ödenen kiralar, 
amortismanlar, 
Onarım giderleri ile 
bakım ve idame 
giderleri.
ÖRNEK 
HESAPLAMA: 
Mükellef A, sahibi 
olduğu konutu 2016 
yılında kiraya 
vererek 32 bin lira 
gelir elde etti. Bu 
mükellef konut için 
8 bin liralık da 
harcama yapmıştır. 
Vergiye tabi 
hasılat= 32.000- 
3.800 = 28.200 TL 
indirilebilecek 
giderler^ 
(8.000x28.200)/32.00 
0 = 7.050 TL 
Vergiye tabi gelir= 
28.200- 7.050 = 
21.150 TL 
BEDELSİZ
VERİLEN EVLER 
Eğer evinizi bedel 
almadan birisinin 

kullanımına 
sunmuşsanız, yine 
vergi vermeniz 
gerekiyor. 
Bu kez vergi için 
emsal kira bedeli 
bulunuyor. Emsal 
kira bedelinin 
olmadığı hallerde 
bu rakam konutun 
emlak vergisi 
değerinin yüzde 5'i 
oluyor.
ÖZEL DURUMDA 
DA VERGİ 
ÖDENMİYOR 
Örneğin 300 
bin lira bedeli 
olan bir evi 
arkadaşınıza 
para almadan 
kiralamışsanız sizin 
kira bedeliniz 
300.000X%5= 
15.000 TL olacaktır. 
Ev sahibi sadece 
korumak 
maksadıyla birisine 
evini bırakmışsa 
ya da anne baba 
çocuklarının 
kullanımına 
sunmuşsa o zaman 
kira gelir vergisi 
alınmıyor.
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İhracatta 1 milyon doları geçene; yeşil pasaport
Bakanlar Kurulu 
kararına göre yıllık 
ortalama ihracatı 
1-10 milyon dolar 
arasında olan 
firmaların bir 
yetkilisine hususi 
damgalı (yeşil) 
pasaport verilecek. 
Yıllık ortalama 
ihracatı 1 milyon 
doların üzerinde 
olan mal ihracatçısı 
firmaların temsilci
lerine, ihracat 
tutarlarına göre deği 
şen sayıda hususi 
damgalı (yeşil) pa 
saport verilecek. 
Yıllık ortalama 
ihracatı 1-10 milyon 
dolar arasında (10 
milyon dolar dahil) 

olan firmaların bir, 
10 milyon dolar 
üzeriyle 25 milyon 
dolar arasında olan 
firmaların iki, 25 mi
lyon dolar üzeriyle 
50 milyon dolar 
arasında olan 
firmaların üç, 50 mi
lyon dolar üzeriyle 
100 milyon dolar 
arasındaki firmaların 
dört, 100 milyon 
dolar üzerinde 
olanların ise beş 
yetkilisine hususi 
damgalı pasaport 
verilebilecek.
Kasten işlenen bir 
suçtan dolayı bir yıl 
veya daha fazla 
süreyle hapis 
cezasına veya affa

uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine 
karşı suçlar, 
anayasal düzene ve 
bu düzenin işleyişi 
ne karşı suçlar, zim
met, rüşvet, 
hırsızlık, dolandın 
cılık, sahtecilik, 
güveni kötüye kul
lanma, hileli iflas, 
ihaleye fesat 
karıştırma, edimin 
ifasına fesat 
karıştırma, suçtan 

kaynaklanan mal 
varlığı değerlerini 
aklama veya 
kaçakçılık suçların 
dan mahkum 
olmaması kaydıyla, 
iki yıl süreyle hususi 
damgalı pasaport 
verilebilecek.
İhracatçı firmaların 
sahipleri, ortakları 
ve çalışanlarına hu 
susi damgalı pasa 
port verilebilecek. 
Firmanın sahip veya 

ortaklarının bir tüzel 
kişi olması halinde 
bu tüzel kişiliğin 
sahipleri, ortakları 
veya çalışanlarına 
da hususi damgalı 
pasaport verilebile
cek. Yeşil pasaport 
müracaatı, İçişleri 
Bakanlığı ve 
Ekonomi Bakanlığın 
ca belirlenen talep 
formu aracılığıyla 
yapılacak. İhracatçı 
birlikleri, müracaat 
sahibinin firma yetk
ilisi olduğuna ve 
talep formunu imza
layan firmayı temsil 
ve ilzama yetkili 
kişi/kişilerin anılan 
yetkiye sahip 
olduklarına dair 

ibraz edilen bel
geleri inceleyecek. 
İmzalanan talep 
formu, bölge 
müdürlüğünün 
imzasına sunula- 
cak.Talep formunda 
eksik, yanlış ve/veya 
yanıltıcı beyana yer 
verilmesi halinde 
doğabilecek hukuki 
sorumluluk, talep 
formunu imzalayan 
müracaat sahibi 
firma yetkilisi, 
firmayı temsile 
yetkili kişiler ve 
ihracatçı birliği 
yönetim kurulu 
başkanı veya onun 
yetkilendire ceği 
başkan yardım 
cısına ait olacak.

Açlık «e yoksulluk sınırı açıklandı
Türk-İş'in 
araştırmasına göre, 
mart ayında 4 kişilik 
bir ailenin açlık 
sınırı bin 480 lira, 
yoksulluk sınırı ise 4 
bin 823 lira oldu. 
Türk-İş tarafından, 
çalışanların geçim 
koşul lan nı ortaya 
koymak ve temel 
ihtiyaç mad
delerindeki fiyat 
değişikliğinin aile 
bütçesine 
yansımalarını belir
lemek amacıyla her 
ay yapılan "açlık ve 
yoksulluk sınırı 
araştırması"nın mart 
ayı sonuçları 
açıklandı.

Araştırmaya göre, 4 
kişilik bir ailenin 
sağlıklı, dengeli ve 
yeterli 
beslenebilmesi için 
yapması gereken 
gıda harcaması 
tutarını ifade eden 
"açlık sının" bin 480 
lira 76 kuruş; gıda 
harcaması ile giyim, 
konut, ulaşım, 
eğitim, sağlık ve 
benzeri ihtiyaçlar 
için yapılması 
zorunlu diğer 
harcamaların toplam 
tutarına denk gelen 
"yoksulluk sının" 
ise 4 bin 823 lira 31 
kuruş oldu. 
Mart ayında bekar 
bir çalışanın yaşama

maliyeti ise bin 853 
lira 89 kuruş olarak 
hesaplandı. Bu ay, 
Ankara'da yaşayan 
4 kişilik bir ailenin 
gıda için yapması 
gereken asgari har
cama tutarı ise bir 
önceki aya göre 
yüzde 1,44 geriledi. 

Gıda enflasyonunda 
son 12 ay itibarıyla 
artış yüzde 5,76 
olurken, yıllık orta
lama artış yüzde 
2,92 olarak 
hesaplandı.
ZEYTİN FİYATI 
YÜKSELDİ 
Araştırmaya göre, 

süt, yoğurt ve 
peynirde bu ay 
önemli bir fiyat 
değişikliği tespit 
edilmedi. Kıyma, 
kuşbaşı et, tavuk, 
sakatat ve bakliyat 
fiyatı geçen aya 
göre aynı kaldı. 
Yumurta ve balık 

fiyatları gerilerken, 
havaların 
ısınmasıyla yaş 
sebze ve meyve 
fiyatları da düştü. 
Ekmek, pirinç, un, 
makarna, irmik gibi 
ürünlerin bulunduğu 
grupta bu ay yine 
önemli bir fiyat 
değişikliği tespit 
edilmedi. Tefeyağı, 
margarin ve 
zeytinyağı fiyatı aynı 
kalırken, ayçiçeği 
yağı fiyatı arttı. 
Zeytin fiyatı ortala
mada yaklaşık 1 lira 
yükseldi.
Bal, pekmez, şeker, 
tuz, salça, çay ve 
ıhlamur fiyatı da bu 
ay aynı kaldı.

Gemlik Körfez
OEHLİK'İN İLK OÛNLOK SİYASİ OAZITISİ
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YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5738 

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 : 
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TÜRKİYENİN EN BÜYÜK TAŞ BASKI ZEYTİNYAĞI FABRİKASI GEMLİK'TE../

KUZEY PLANLARI BEKLEMEDE Türkiye Şampiyonu 
Roda Anadolu İmam

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri quler@hotmail.com

EVETLE YATIP, HAYIRLA KALKMAK...
Türkiye 15 Temmuz darbe girişimin 

den sonra sanki Nurcu Fetullah Gülen 
Cemaatiyle ilk kez tanışıyormuş gibi, 
bugüne değin FETÖ ile yattık, 
FETÖ/PDY ile kalktık.

AKP birlikte çıktıkları, Gülen cemaati 
elemanlarını iktidara geldikten sonra 
devletin herkurumuna yerleştirdiler.

Kendileri Nakşibendi tarikatından 
olan AKP’lilerin büyük çoğunluğu, dev 
let i dinci bir yapılanma ile yönetmek 
için Nurcu Gülen Cemaati ile işbirliğine 
gitti. Devamı sayfa 4’de

Hatip Lisesi nden

Gemlik Belediye Meclisi’nde 2010 yılında 
görüşülerek kabul edilen ilçemizin Ma 
nastır Bölgesi’nden Küçük Kumla Ma
hallesi sınırına kadar olan bölgede yakla 
şık 600 hektarlık alanı kapsayan 1/1000 
ölçekli ek imar uygulama planları, Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne yazı 
yazıldığı ve yanıtın gelmesinin beklendiği 
öğrenildi. Haberi sayfa 2’de

25-26 Mart tarihlerinde Kırşehir’de yapılan 
Liseler (Gençler) Bay-Bayan Judo Türkiye 
Şampiyonasında Roda Anadolu imam Hatip 
Lisesi öğrencisi Aslınur SARI 57 kg. bayan
larda Roda Anadolu İmam Hatip Lisesi adına 
Türkiye şampiyonu oldu. Haberi syfö’da

http://www.kavlak.com.tr
mailto:uler@hotmail.com
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Milli Eğitim Müfettişleri hakkında soruşturma açmışlardı...

KUZEY PLANLARI BEKLEMEDE
Gemlik Belediye 
Meclisi’nde 2010 
yılında görüşülerek 
kabul edilen 
ilçemizin Manastır 
Bölgesi’nden 
Küçük Kumla 
Mahallesi sınırına 
kadar olan 
bölgede yaklaşık 
600 hektarlık alanı 
kapsayan 1/1000 
ölçekli ek imar 
uygulama 
planları, Gemlik 
Belediyesi’nde 
imar sınırlarının

belirlenmesi için 
ilçe Kadastro 
Müdürlüğüne 
gönderilmişti. 
Kadastro 
Müdürlüğünde 
çalışmalara 
başlanan planlar 
hakkında ilgili 
bakanlıklardan 
görüşün alınıp 
alınmadığı 
konusunda 
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık 
Müdürlüğü’ne 
yazı yazıldığı ve

yanıtın gelmesinin 
beklendiği 
öğrenildi.

Yılan hikayesine 
dönen Kuzey 
Planlarının biran

önce bitirilmesini 
bekleyen bölgedeki 
arazi sahipleri,

Belediyenin işi 
hızlandırmasını 
istediler.
7 yıldır zeytinlik 
vasfını kaybetmiş, 
ürün alamadıkları 
arazilerin biran 
önce imar 
planlarının çık 
ması ve tapularının 
almalarını bekle 
diklerini söyleyen 
arsa sahiplerinin 
korkusu planların 
“Zeytinlikleri 
Koruma Yasası”na 
takılması.

50 engelli öğrenci Asım Kocabıyık Meslek Yüksek Okulu bahçesine meyva ve ıhlmur fidanı diktiler
■ II V

Gemlik Belediyesi 
ve Kredi Yurtlar 
Kurumu’nun Engelli 
Öğrenciler ile 
birlikte organize 
ettiği fidan dikim 
kampanyası 
gerçekleştirildi.
U.Ü. Gemlik 
Yerleşkesi Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulu 
Bahçesinde düzen 
lenen etkinlikte, 
engelli öğrenciler 
100 adet ıhlamur fidan ve çiçekgeçirmenin mutlulu Uysal ve Kredi Yurt- yer aldılar.lerinin mevsimlik
ve meyve fidanı 
diktiler.
Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü ekip-

çiçek dikimlerine de 
yardım eden 
öğrenciler, neşe 
içinde bir gün

ğunu yaşadılar. 
Gemlik Belediyesi 
Park ve Bahçeler 
Müdürü Cemalettin

lar Kurumu Müdürü 
Hüseyin Uysai’da 
çalışmalarda öğrenci 
ler ile birlikte

50’ye yakın engelli 
öğrenci öğret 
menleri ve aile 
leriyie birlikte hem

dikimi gerçekleştir 
diler, hem de 
piknik yapma 
imkânı buldular.

Kent Konstji Yaşlılar Haftası ettinliklerini siirdüriiycr
Bursa Huzurevindeki yaşlıları ziyaret ettiler, onların ihtiyaçlarını giderdiler, armağanlar dağıttılar...
Gemlik Kent Kon
seyi Yürütme 
Kurulu ve Kadın 
Meclisi üyeleri 
Yaşlılar Haftası kut
lama etkinliklerini 
devam ettiriyor. 
18-24 Mart tarihleri 
arasında organize 
edilen hafta içinde 
bir dizi etkinlik 
gerçekleştiren 
Kent Konseyi 
Kadın Meclisi 
üyeleri, yaşlılara

çalışıyoruz.
Küçük hediyeler 
ile gönüllerini 
alıyoruz. Onların 
hayat tecrü
belerinden 
faydalanıyoruz.
Yaşlılarımıza 
yönelik ziyaret 
terimiz sürecek.
Yaşlılarımızın 
hayır dualarını 
aldıkça, bizler de 
çok mutlu olu 
yoruz” dedi.

yönelik ziyaretlerini 
bu hafta içinde de 
sürdürdüler.
Huzurevi Ziyaret
lerinin ardından,

tespit edilen 
yaşlıları evinde 
ziyaret ettiklerini 
vurgulayan Kadın 
Meclisi Başkanı

Çiğdem Türe, 
"Sadece haftaya 
bağlı kalmadık. 
Yaşlılarımıza yöne
lik ziyaretlerimizi

periyodik hale 
getirdik. Onlarla 
sohbetler ediyor, 
acil ihtiyaçlarını 
gidermeye



29 Mart 2017 Çarşamba Gemlik KMrfez Sayfa 3

1 haftada 46 kilo esrar ele necirilfli
Bursa'da narkotik 
polisi, son 1 haftada 
yaptığı operasyon
larda 46 kilo 169 
gram esrar ele 
geçirdi.
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü 
Uyuşturucu ile 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri 
son bir haftalık 
icraatlarını açıkladı.

Ekipler 46 farklı 
operasyonda 59 
şüpheli hakkında 
işlem yaptı. 
'Uyuşturucu 
ticareti yapmak* 
suçundan adliyeye 
sevk edilen 16 
kişiden 15'i 
tutuklandı. 43 kişi 
hakkında ise 
'kullanmak için 
uyuşturucu satın

almak, bulundurma 
veya kabul etmek' 
suçundan işlem 
yapıldı.
Operasyonlar 
neticesinde 46 kilo 
169 gram esrar, 157 
gram bonzai, 14 
gram metamfetamin, 
27 adet extacy, 11 
adet tabanca ile av 
tüfeği ve 100 adet 
fişek ele geçirildi.

îatlz Cinayetinde, Kocaya da Mime' Davası
BURSA'da, evli 4 
çocuk annesi 32 
yaşındaki Neşe 
A.'nın, öldürdüğü 
komşusu 30 
yaşındaki Ümit 
Şahin ile 5 yıldır 
sevgili olduklarının 
ve kadının Y. 
adındaki çocuğunun 
Ümit Şahin'den 
olduğunun ortaya 
çıkmasından sonra 
cinayet ile ilgili iddi-i 
aname hazırlandı. 
Savcılık, Neşe A. 
hakkında 'adam 
öldürmek' suçun
dan, eşi Mehmet A. 
hakkında da 
'Cinayete azmet
tirmek' suçundan 
ömür boyu hapis 
cezası istemiyle 
dava açtı.

Merkez Osmangazi 
İlçesi'nde geçen 
Eylül ayında Neşe 
A., komşusu Ümit 
Şahin'i kendi ev
lerinin önünde ta
banca ile ateş 
ederek öldürdü. 
Cinayet sonrası 
polise haber veren 
Neşe A., çocuklarını 
sarılıp vedalaştıktan 

sonra tesITm oldu, lîk 
ifadesinde Ümit 
Şahin'i 'namus 
meselesi' yüzünden 
öldürdüğünü 
söyleyen genç kadın 
tutuklandı. Neşe A., 
soruşturmayı 
yürüten Cumhuriyet 
Savcısı Murat 
Bağlamaç'a verdiği 
ifadede ise,

komşusu Ümit 
Şahin'i 13 yıldır 
tanıdığını, son 5 
yıldır ise Ümit Şa 
hin'in zorlaması ile 
cinsel ilişkiye girdik
lerini anlattı. Neşe 
A., "4 yaşındaki oğ 
lum Y.'nin babası da 
Ümit olabilir” dedi. 
Yapılan DNA 
testinde Neşe ve 
Mehmet A. çiftinin 
çocukları Y.'nin 
babasının, öldürülen 
Ümit Şahin olduğu 
ortaya çıktı. Bunun 
üzerine Mehmet A., 
babasının adığı 
verdiği çocuğu, 
Neşe A.'nın 
Bursa'nın Orhangazi 
İlçesi'nde yaşayan 
annesine teslim etti. 
KOCAYA

'AZMETTİRME' 
DAVASI
Ümit Şahin cinayeti 
ile ilgili savcılık 
soruşturması 
tamamlandı. Neşe A. 
hakkında 'adam 
öldürmek' suçundan 
dava açılmasını talep 
eden Cumhuriyet 
Savcısı, kadının eşi 
Mehmet A.'nın da 
ilişkiyi öğrendiğini 
ve bu nedenle Umit 
Şahin ile kavga 
ettiğini, olayın polise 
intikal ettiğini be
lirtti. Savcı iddi
anamesinde, 
Mehmet A.'nın 
arkadaşlarına "onu 
öldüreceğim", 
"silahı nereden bulu
rum" dediği bilgisine 
yer verdi. Olay

gecesi Mehmet 
A.'nın, saat 21.30 
gibi kapıyı kilitleyip 
Neşe A.'yı evde 
bıraktığına ve 
cinayetin ise 15 
dakika sonra 
işlendiğine dikkat 
çeken savcı, bu ne
denle Mehmet A.'ın 
da 'cinayete azmet
tirmek' suçundan 
yargılanmasını 
istedi.
İddianame Bursa 
1'inci Ağır Ceza 
Mahkemesi'nce 
kabul edilirken, 
tutuklu sanık 
Neşe A. ile 
tutuksuz sanık 
Mehmet A.'nın 
yargılanmasına 
nisan ayında 
başlanacak.

FETO'nün »eni haberleşme agı! Betternet
FETÖ soruşturması 
kapsamında Adil 
Öksüz ile irtibatlı 
olan K.G. gözaltına 
alındı. K.G.'nin cep 
telefonunda yapılan 
incelemede ByLock 
benzeri 'Betternet' 
uygulamasına 
rastlandı.
Erzurum Cumhuriyet 
Başsavcılığının 
talimatıyla FETÖ/ 
PDY soruşturmaları 
kapsamında 23 
Mart'ta Erzurum'da 
polis tarafından 
düzenlenen op
erasyonda, FETÖ 
adına Sakarya ve 
İstanbul'da uzun 
yıllar çalışan ve 
firari imam Adil 
öksüz ile irtibatlı 
K.G. ve be

raberindeki örgüt 
mensupları 
yakalandı. 
FETÖ'cülerin 
toplantı yaptığı evde 
baskın sırasında 
yatak odasına koşan 
K.G. cep telefonunu 
saklamaya çalıştı. 
Telefonu alan polis, 
"Şifresi ne?" diye 
sordu. Şüpheli, 
"Unuttum, bilmiyo
rum" dedi.
Evde yapılan ara

mada kriptolu notlar, 
çok sayıda örgüte ait 
yasaklı Kitap ve 
kitapların içine 
saklanmış 12 bin TL, 
8 bin dolar ve 4 bin 
Euro ele geçirildi. 
GSM HATTI 
OLMADAN 
KULLANILABİLİYOR 
örgütün talimat 
notlarında 
"Yakalandığınız 
takdirde 
savunmanızda By-

Lock sorulursa, bu 
programın tespitinin 
yasal olmadığını ve 
MIT'in böyle bir 
tespit yapmasının 
yasadışı olduğunu 
söyleyin" yazıldığı 
görüldü.

* Evde toplantı 
halinde olan başta 
K.G. olmak üzere 
tüm şüpheliler 
gözaltına alındı. 
Gözaltına alınan 
şüphelilerin 
telefonlarında 
yapılan inceleme 
lerde, "Betternet" 
adlı ByLock benzeri 
bir haberleşme 
ağına rastlandı. 
Şüphelilerin VPN 
kullanarak "Better- 
net"e bağlandıkları, 
"uçak modu"na 

alman ve içinde 
GSM hattı olmayan 
telefonlarla bu 
program üzerinden 
haberleştikleri 
belirlendi
VPN'den ücretsiz in
dirilen "Betternet" ile 
mesajlaşılarak, ses 
bağlantısı yapıldığı 
saptandı. Örgütün, 
yer tespitine olanak 
sağlayan sinyal 
vermediği için bu 
sistemi kullandığı 
ifade edildi.
Şüphelilerin örgüt 
evlerinde seyyar wi
fi ile projeksiyon 
cihazı da ele 
geçirildi.
SAHTE KİMLİKLE 
YAKALANDI 
Operasyon sürerken 
evin çevresinde 

arama yapan polis, 
K.G.'nin evinin 
karşısında sırt 
çantalı biriyle 
karşılaştı. Polis, 
şüpheliden çantasını 
açmasını istedi.
"Spora gidiyorum, 
malzemelerim var" 
diyen şüphelinin 
çantasından spor 
malzemesi çıkmadı. 
Spora gittiğini 
söyleyen kişinin 
gerçek adının H.K. 
ve hakkında 
yakalama kararı 
olduğu belirlendi. 
FETO'nün 
imamlarından 
olduğu belirlenen 
H.K.'nın üzerinden 
'Yavuz Yıldırım' 
adına sahte 
kimlik çıktı.
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Göne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler(g)hotmail. com

EVETLE YATIP, HAYIRLA KALKMAK...
Oysa Nurcu Gülen cemaatinin amacının ne 

olduğu biliniyordu. Nurcu Gülen cemaati 
imamı Fetullah Gülen, askeri ve sivil istihbarat 
birimlerince izleniyordu.

Amaçları devletin önemli kurumlarına yetiştir 
dikleri nur cemaati öğrencilerini sokarak, dev 
leti içerden kuşatarak ileride devleti ele geçi 
rip, dini esaslara dayalı bir devlet yapılanması 
kurmaktı.

Bunun için TSK, nurcuları yakından izleyip, 
bu öğrencilere kanca takanları ve ışık evlerine 
gidenleri ordudan atıyordu.

AKP buna karşıydı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın kafasın 

da, Kemalistler, dindarları ezmiş, onlara devlet 
te görev verilmemişti.

Başı secdeye değen Gülencilerle AKP’liler, 
2002yılında birlikte iktidarı paylaştılar. Bu bir
liktelik, 17 Aralık 2013 tarihine kadar sürdü.
0 günleri anımsarsanız, Cumhuriyet Savcıları 

AKP hükümetinin Bakan oğullarının evlerine 
baskın düzenleyerek yatak odalarında para 
kasaları, milyon dolarlar buldular. Halk bankası 
Genel müdürünün evinde ise ayakkabı 
kutularında idi dolarlar.

Ticaret ve Sanayi Bakam’na, Reza Zarrap 
tarafından armağan edilen 750 bin liralık saat 
gündeme geldi.

Ardından Başbakan Erdoğan’ın oğlu Bilal ile 
konuşması ses kasetleri sürüldü piyasaya...

Türkiye bu skandallarla sarsıldı.
Bu baskınların ve hükümet gözden düşürül 

meye çalışıldı.
Muhalefetin eline de malzeme verilmişti.
Artık bunlar konuşuluyordu.
Erdoğan kendisini düşürmek için bir oyun 

oynandığını 0 günlerde sezdi ve Gülen ce
maati ile arasına mesafe koydu.

Erdoğan ile Gülen cemaati arasında açık bir 
savaş başladı.

14 yıl birlikte yürüttükleri devlet içinde güç 
kavgası başladı.

Bu süre içinde Gülen cemaati kılıklı yıkıcılar 
devletin en önemli köşe başlarına yerleşmişti.

Dershanelerinin kapatılacağının açıklanması 
kavgayı büyüttü.

Yaşanan deprem sonrası çıkan tsunami ise 
15 Temmuz gecesi yaşandı.

Uzaktan geldiği belli olan dalgalar, kıyıya 
doğru büyüyüp, önüne geleni yıkıp geçtiği gibi 
gelen tehlikeyi göremediler.

MIT görmedi, polis istihbaratı göremedi, 
(Polisi gülenciler kuşatmıştı) askeri istihbarat 
göremedi, Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip 
Erdoğan göremedi.

0 gece köprülere çıkan tankları görenler ne 
oluyor dediler ve darbe anlaşılınca direnmeye 
başladılar.

Tankların önüne yattılar, darbecilerin kurşun 
larına bedenlerini kalkan yaptılar, bir destan 
yazdılar.

Halkın direnişi darbeyi püskürttü.
Darbeyi Nurcu Gülen cemaatinin devlet için

deki müritleri gerçekleştirmek istedi ama 
başaramadılar.

Bugüne kadar ülkede herşey bir kenara 
kondu, gündemde bir tek Gülen terör örgütü 
konuşuldu.

Ülke genelinde darbe girişimine karşı oluşan 
birlik kısa zamanda dağıldı.

AKP iktidarı Erdoğan’ın HDP’lilerle değiştir 
mek istediği Anayasayı, bu kez kendi başlarına 
değiştirmek için fırsat doğdu.

İçte dışta birçok sorunla boğuşan ülkemin 
anayasa değişikliğine zorlandı.

18 gün sonra sandığa giderek, cumhurbaş 
kanının yetkilerini görülmedik şekilde çoğaltan 
bir anayasa değiştirmek için sandığa gidıyo 
ruz..

Halk yeniden kutuplaştı.
MHP bölündü. AKP de muhalifler sessiz... 
Şimdi ‘Evet’ ile yatıyor, ‘Hayır’la kalkıyoruz. 
Hayırlısı olsun.

Gemlik Kaymakamı 
Gürbüz Karakuş, 
Kent Konseyi’ne 
iade-i ziyarette 
bulundu.
Geçtiğimiz hafta 
içinde Kent Kon
seyi Yürütme 
Kurulu üyelerini 
makamında 
ağırlayıp, başarılı 
çalışmalarının 
devamını dileyen 
Gürbüz Karakuş, 
iade-i ziyaretinde 
de çalışmalar ve 
devam eden 
projeler hakkında 
bilgi aldı.
Sosyal Yaşam 
Merkezindeki Kent 
Konseyi merkezin 
de gerçekleşen 
ziyarette Kay
makam Gürbüz 
Karakuş’u Kent 
Konseyi Başkanı 
Mukaddes Serim, 
Genel Sekreteri 
Mehmet Çelik ve 
yürütme kurulu 
üyeleri karşıladı.

Şehirlerin ve 
ülkelerin gelişimin 
de Sivil Toplum 
Örgütlerinin başarı 
lı çalışmaları ve 
projelerinin 
yaşama geçmesi 
nin önemli bir payı 
olduğunu vurgu-

layan Gemlik 
Kaymakamı 
Gürbüz Karakuş, 
Gemlik Kent 
Konseyi’nin de 
çalışmalarıyla 
birkaç adım daha 
öne çıktığını 
vurguladı.

Gemlik Kent Kon
seyi’nin başlattığı 
madde bağımlılı 
ğıyla mücadele, 
komşunuzu iyi tanı 
yın gibi projelerin 
yanı sıra, çalışma 
meclislerinin pro
jelerine de destek 
sözü veren Kay
makam Karakuş, 
bu yıl üçüncüsü 
yapıla cak olan 
Uluslara rası Gem
lik Zeytini Festi
valinde de Kayma 
kamlığın üzerine 
düşen görevi bir 
kez daha yerine 
getireceğini 
kaydetti.

VflTflN PARTİSİ GEMLİK'TEN tİMAN İŞ E ZİYARH
Vatan Partisi Mer 
kez Karar Kurulu 
Üyesi ve Gemlik 
İlçe Başkanı Özlem 
Türker, Vatan Par
tisi Bursa İşçi 
Sendika Bürosu 
Başkanı Nadir Erol 
ve Vatan Partisi 
Gemlik İlçe Yöneti
cileri Gemport'tan 
işten atılan işçileri 
sendikalarında 
ziyaret ettiler.
Yapılan görüşmede 
işçiler yaşadıkları 
süreç hakkında 
Vatan Partisi'ne 
bilgi verdiler.
İşçiler; eşit işe eşit 
ücret kıdem farkın 
dan doğan

eşitsizliklerin gide 
rilmesini, adamına 
göre muamelelere 
son verilmesini, 
çalışma grupları 
oluşturup; kıdem 
farkı belirlemek, iş 
sağlığı ve güvenliği 
konusunda yapıl 
ması gerekenleri 
belirlemek, Liman 
iş kartı ile, eğitim

sağlıkla ilgili arka 
daşlarının hayata 
ilişkin niteliklerini 
yükseltmek, sosyal 
alanlar oluşturmak, 
sosyal projelere 
önem vermek ve 
tüm bunları da 
işverenle beraber 
düzenlemek iste
diklerini, fakat işve 
renin bunların

hiçbirine yanaşma 
dığını, işverenden 
umdukları katkıyı 
bulamayınca da 
bazı işlerde kendi 
çabalarıyla adım 
atmaya başladık 
larını anlattılar. 
Bu zorluklar 
yaşanırken, Liman- 
Iş Genel Merkezi 
nin de kendilerini 
yanhz bıraktığını 
söyleyen işçiler; 
taleplerinin haklı 
olduğunu, haksız 
yere işten atıldıkla 
rını ve haklı mü
cadelelerini tüm 
Türkiye'ye 
anlatacaklarını 
ifade ettiler.

İŞYERİMİZDE ÇALIŞTIRILMAK 
ÜZERE 2 VEYA 4 YILLIK 

PEYZAJ ROLÜMÜ MEZUNU
■nikllUAR ELEMAN ARANIYOR
ARANIYOR MAYSA PEYZAJ nıınıı 11 v ıı geledek/orhangazi

0 530 5256116
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SPOR SMONU MILISA GÜN SaVIYDR
Gemlik Belediye* 
sl’nin öncülüğünde 
ArcelorMittal 
Firması tarafından 
ilçeye kazandırılan 
Spor Salonu açılış 
İçin gün saymaya 
başladı. Temeli 
Kasım ayı İçinde 
atılan spor salo* 
nunun 15 Nisan 
tarihine kadar 
hizmete gireceği 
ifade edildi. 
Lale Kemal Kılıç 
Ortaokulunun 
bahçesinde 
yükselen modern 
spor salonunda 
gerçekle şen inşaat 
çalışmalarını 
yerinde inceleyen 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
ArcelorMittal 
Firması Müdürü 
Caner Şimşek 
nezdinde Sosyal 
Sorumluluk Proje* 
sine destek veren 
hayırsever işadam 
larına teşekkür etti. 
Gemlik’teki bütün 
okullara spor 
salonu yapmayı 
amaçladıklarını bir 
kez daha vurgu

layan Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
“Gemlik’i Spor 
Şehri yapmayı 
hedefliyoruz” 
diye konuştu.

Belediye Başkan 
Yardımcısı Vedat 
Büyükgölcigezli, 
BUSKİ Şube Müdürü 
Hasan Türe, Park ve 
Bahçeler Müdürü 
Cemalettin Uysal’ın 

yanı sıra, Arcelor
Mittal Firması 
Müdürü Caner 
Şimşek ve Lale 
Kemal Kılıç Or
taokulu Müdürü 
Sadettin Göl ile 

birlikte Spor Salonu 
çalışmalarını 
yerinde inceleyen 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
müteahhit firma 
yetkililerinden 
bilgiler aldı. 750 
öğrencinin eğitim ve 
öğretim gördüğü 
Lale Kemal Kılıç 
Ortaokuluna çok 
yakışacak olan 
Spor Salonunu 
20 gün içinde 
hizmete açmayı 
planladıklarını 
belirten Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, “Bu 
okulumuzda çok 
sayıda başarılı 
sporcumuz var. 
Bu salon ile salon 
sporlarında daha 
başarılı olacakla 
rina inanıyoruz. 
150 kişilik tribünü, 
takımların ve 
hakemlerin 
soyunma odaları, 
hakem odası ve 
malzeme odası ile 
modern bir spor 
salonu tesisi daha 
tamamlanmak 
üzere.

Öğrencilerimiz bu 
tesis ile beraber, 
başarılarına başarı 
katacaklardır” dedi. 
ArcelorMittal 
Firması yetkililerine 
de teşekkür eden 
Refik Yılmaz, 
ilçedeki bütün 
okullara spor 
salonu kazandır 
mayı amaçla 
dıklarını söyledi. 
ArcelorMittal 
Firması Müdürü 
Caner Şimşek’te, 
sosyal sorumluluk 
projesi kapsamında 
Gemlik’e böyle 
bir tesis 
kazandırmaktan 
büyük mutluluk 
duyduklarını 
kaydederek, 
“Çocuklarımız bu 
tesis sayesinde 
daha sağlıklı biçim 
de spor yapabile
cekler. Gemlik’te 
kazandığımızı 
Gemlik’e böyle 
bir tesis yaparak 
dönüştürmekten 
gurur duyuyoruz. 
İlçemize şimdiden 
hayırlı uğurlu 
olsun” dedi.

lift Iwillllll İlil MUıı ■Wwift
25-26 Mart tarih
lerinde Kırşehir’de 
yapılan Liseler 
(Gençler) 
Bay-Bayan 
Judo Türkiye 
Şampiyonasında 
Roda Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
öğrencisi Ashnur 
SARI 57 kg. 
bayanlarda 
Roda Anadolu 
İmam Hatip 
Lisesi adına 
Türkiye şam 
piyonu oldu. 
Ashnur önce 
ilimizdeki 
seçmeyi, ardın 
dan da Denizli’de 
yapılan grup

finallerini başarıyla 
geçerek Türkiye 
şampiyonası 
finallerine katıldı. 
57 kg.da mücadele 
eden Roda 
Anadolu İmam 
Hatip Lisesi 10. 
Sınıf öğrencisi 
Ashnur Sarı tüm 
rakiplerini 
yenerek, Bursa, 
Gemlik ve Roda 
Anadolu imam 
Hatip Lisesini en 
mükemmel 
şekilde temsil 
ederek şam 
piyon oldu.
Roda Anadolu 
İmam Hatip 
Lisesi Okul

Müdürü Nurullah 
Şimşek, sadece 
eğitim alanında 
değil sosyal, 
kültürel ve 
sportif alanlar 
da da öğrenci 
lerini destekle 
diklerini belirtir 
ken, yardımların 
dan dolayı 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’a, 
Gemlik Belediye 
Gençlik Spor 
Kulübü Başkanı 
Hulisi 
Gandar’a ve 
Antrenör 
İsmail Yıldız’a 
teşekkürlerini 
iletti.

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

o SAATTE TESLİM EDİLİR
GOL.ER ajans
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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İlginize Teşekkür Ederiz....
ERKEN KAYIT FIRSATLARIMIZBAŞLAMIŞTIR...

BİL OKULLARI 
ORHANGAZİ KAMPÜSÜ

_ “Köklü lift geçmişte» AgdutM geleceğe”
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O 224 435 03 24 - O 553 846 23 24 www.bilokullari.com.tr
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YGS sonuçları bugün açıklanıyor
ölçme, Seçme ve 
Yerleştirme Başkan 
hğınca (ÖSYM) 12 
Mart 2017 tarihinde 
gerçekleştirilen 
Yükseköğretime 
Geçiş Sınavı (YGS) 
sonuçları bugün 
açıklanacak.
ÖSYM tarafından 12 
Mart 2017 tarihinde 
gerçekleştirilen ve 2 
milyon 265 bin 902 
adayın ter döktüğü 
YGS’nin sonuçları 
yarın açıklanacak.
Adaylar 
sonuc.osym.gov.tr 
adresinden sınav 
sonuçlarına 
erişebilecek.

YGS’de en az bir 
puan türünden 150 
ve üzeri puan alan 
adaylar ikinci sınav 
olan LYS’ye giriş 
hakkını elde etmiş 
olacak. Ancak 
adayların dört yıllık 
bir üniversite tercihi 
yapabilmesi için 180 
barajını geçmesi 
gerekiyor.
YGS'den sonra 
ikinci basamak olan 
Lisans Yerleştirme 
Sınavı (LYS) için 
başvurular ise 
4-17 Nisan 2017 
tarihleri arasında 
alınacak. LYS 10 
Haziran 2017

Cumartesi günü saat 
10.00’da LYS-4 
Sosyal Bilimler 
sınavıyla 
başlayacak. Bunu 11 
Haziran Pazar günü 
saat 10.00’da uygu
lanacak olan LYS-1 
Matematik, 17 Hazi
ran Cumartesi günü 
saat 10.00’da uygu
lanacak LYS-2 Fen 
Bilimleri, aynı gün 
saat 14.30’da uygu
lanacak LYS-5 
Yabancı Dil ve 18 
Haziran Pazar günü 
saat 10.00’da uygu
lanacak LYS-3 Ede- 
biyat-Coğrafya 
izleyecek.

Uludağ Ekonomi Zirvesi sona erili
Capital ve Ekono
mist dergileri 
tarafından bu yıl 
altıncısı düzenlenen 
Uludağ Ekonomi 
Zirvesi sona erdi. 
Uludağ Ekonomi 
Zirvesi'nin ikinci 
günü 'Girişimcilik: 
Türkiye Ne Yapmalı* 
paneliyle başladı. 
Simit Sarayı Yönetim 
Kurulu Başkanı Ab
dullah Kavukcu, 
World SME Forum 
Danışmanı Janami- 
tra Devan, Vinaya- 
house CEO'su Kate 
Unsworth, Zorlu 
Holding Yönetim Ku
rulu Üyesi Mehmet 
Emre Zorlu, Türk 
Telekom CEO'su 
Paul Doany ve SBK 
Holding Yönetim Ku
rulu Başkanı Sezgin 
Baran Korkmaz bir 
araya geldi. 
Türkiye'nin

geleceğine yön ver
ilecek yatırımların 
konuşulduğu oturu
mun moderator 
lüğünü ise 
Denizbank CEO'su 
Hakan Ateş üstlendi. 
Nord Holding 
Türkiye Temsilcisi 
Servet Topaloglu 
moderatörlüğünde 
gerçekleşen 'Yeni 
Global Düzen: 
Ekonomi & Politika' 
oturumunda. 
Başbakanlık Yatırım 
Destek ve Tanıtım 
Ajansı Başkanı Arda 
Ermut, Almanya Eski 
Cumhurbaşkanı 
Christian Wulff, 
Brookings Enstitüsü 
İdari Bilimler Başkan 
Yardımcısı ve 
Teknoloji Gelişim 
Merkezi Direktörü 
Darrell West, OECD 
Nezdinde Türkiye 
Daimi Temsilcisi

Erdem Başçı yer 
aldı. Panelde 
Türkiye'nin dünya 
üzerinde ki 
ekonomik ve politik 
vizyonu masaya 
yatırıldı.
Uludağ Ekonomi 
Zirvesi'nin 'Feragat 
Zamanı' oturumunda 
Türkiye İş Bankası 
Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Genel 
Müdürü Adnan Bali, 
Anadolu Endüstri 
Holding Yönetim Ku
rulu Üyesi Cem 
Kozlu ve Yıldırım 
Holding CEO'su Yük

sel Yıldırım katıldı. 
Panelde ekonominin 
zor zamanlarında 
şirketlerin kendi 
bilançolarından fera
gat ederek, ülke 
ekonomisi için neler 
yapabileceği 
tartışıldı.
'Yatırım 2023: Altyapı 
& Sağlık' oturu
munda ise 
moderatörlüğü Kibar 
Holding CEO'su 
Tamer Saka üstlendi. 
IC Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı 
İbrahim Çeçen, 
Global Yatırım Hold

ing Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet 
Kutman, NG Grup 
Başkanı Nafi Güral, 
Sağlık Yatırımları 
Daire Başkanı 
Mehmet Özer ve 
YDA Holding Yöne
tim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Arslan'ın 
konuşmacı olarak 
katıldığı panelde 
Türkiye'nin 2023 
hedefleri konuşuldu 
Zorlu Holding 
CEO'su Ömer 
Yüngül'ün 
moderatörlüğünde 
gerçekleşen 'Yeni 
Nesil İnovasyon' otu
rumunda PTT Yöne
tim Kurulu Başkanı 
Kenan Bozgeyik, 
Sütaş Yönetim Ku
rulu Başkanı Muhar
rem Yılmaz, P&G 
Türkiye CEO'su 
Tankut Turnaoğlu, 
Clayton Christensen

Yıkıcı İnovasyon En- 
stitüsü'nden Efosa 
Ojomo, B-LAB Küre
sel Elçisi ve Social 
Innovation Exchange 
CEO'su Marcello 
Palazzi'nin katıldığı 
panelde yeni nesil 
inovasyon tartışıldı. 
Zirve'nin 'Eğitim: 
Kalkınmanın Motoru' 
oturumunda ise 
moderatörlüğü SEV 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet T. 
Nane üstlendi. 
Estonya Eğitim Eski 
Bakanı Jaak 
Aaviksoo, Finlandiya 
Eğitim Eski Bakanı 
Par Stenbâck, Okan 
Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Şule Kut ve 
Silver Spring Türkiye 
CEO'su ve TÜSİAD 
STEM Başkanı Burak 
Aydın eğitimin ülke 
kalkınmasındaki 
önemini anlattı.

Asgarî lise mezunu 
Forklift ehliyetine sahip 

SEÇ-G ve kalite bilincine sahip 
En az 2 yıl forklift 

kullanma tecrübesine sahip 
FORKLİFT OPERATÖRLERİ

ALINACAKTIR. 
Başvurular şahsen şirket 

adresine yapılacaktır. 
ADANIR LOJİSTİK A.Ş. 

Limanyolu girişi Gemlik 
Bilgi için : 0530 709 2071 

Ali Çalışır

ELEMAN
GEMLİK TE FAALİYET 

GÖSTEREN FİRMAMIZDA 
PANEL ÜRETİMİNDE 

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 
30-40 YAŞ ARALIĞINDA 

BAYAN İŞÇİ 
ALINACAKTIR.

TERA F0T0V0LTAİK ENERJİ 
TEKNOLOJİLEİ VE MEKATR0NİK 

SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

0 224 513 05 88

KAŞ€D€ B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA.

GUN 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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İIBirliifflllMIİSİSİWItilHİİlliWl'İISl!tia
Gemport Gemlik 
Anadolu Lisesi 
öğrencileri bir gece 
konaklama!) 2 gün 
süren gezide 
Nevşehir, Ürgüp, 
Göreme, Avanos, 
Kırşehir, Aksaray, 
Hacı Beştaş ve 
Konya'yı gezdiler. 
Gemport Gemlik 
Anadolu Lisesi 
öğrencileri kültürel 
faaliyetlerine ara 
vermeden devam 
ediyor. 24 Mart 
Cuma günü saat 
24.00 ten 26 Mart 
Pazar günü saat 
24.00 e kadar 
48 saat süren 
Nevşehir, Kırşehir, 
Aksaray ve Konya 
illerini kapsayan 
geziye Okul müdür 
yardımcıları Şuayb 
Serdaroğlu, Obam 
Cemal Bayar, 
Öğretmenler Ahmet 
Kara, Selçuk Altun, 
Leyla Karasu, Ser
dar Gürbüz, Okul 
Aile Birliği Başkanı 
Güler İmren ve 36 
öğrenci katıldı.

İlk olarak Tuz gölü 
kıyısında mola 
veren öğrencilere 
Coğrafya öğretmeni 
Ahmet Kara tarafın 
dan göl hakkında 
bilgi verildi. Daha 
sonra Kapadokya, 
Ürgüp, Göreme, 
Ihara Vadisi, 
Avanos, Yeraltı 
Şehri gibi ören 
yerlerini rehber 
eşliğinde gezen 
öğrenciler hem 
tabiat harikası ve 
binlerce yıllık tarihi 
geçmişi olan böl
geler hakkında bilgi 
edindiler hem de 

unutulmaz anılar 
yaşadılar.
2016-2017 eğitim 
öğretim yılının 
birinci sınavları 
başlamadan 
gerçekleşen 2 gün
lük Kapadokya ve 
Konya gezisiyle 
moral depoladılar. 
Peribacaları, tarihi 
yeraltı yerleşim 
merkezleri ve sıcak 
hava balonculuğu 
ile ünlü Türkiye'nin 
önemli turizm 
merkezlerinden 
Kapadokya'daki 
müze ve ören yer
lerini, Nevşehir,

Ürgüp, Göreme, 
Avanos, Ihlara Va
disi, Kırşehir Ak
saray ve Mevlana 
kenti Konya'yı zi
yaret eden öğren 
çiler unutulmaz bir 
gezi yaşadılar 
Kapadokya'da 
Paşabağlar 
panoramik görsel 
bölgeyi gezerken 
bol bol Peribacaları 
önünde fotoğraf 
çektiren, mağara, 
kilise, volkanik yapı 
üzerine bilgiler 
aldılar. ‘Karınca 
şehir’ olarak isim
lendirilen Uçhisar 

kalesine çıkan, 
kenarındaki din
lenme yerlerinde 
oturarak Erciyes 
dağının, Kapadok 
ya’nın eski ve yeni 
medeniyetinin iz
lerini gören ve 
çanak-çömlek atö
lyelerini gezen 
öğrenciler vakit
lerinin her dakika 
sini değerlen 
dirdiler. ‘Üç 
güzeller’ denilen 
Ürgüp yolundaki 
Peribacaları önünde 
son hatıra fotoğrafı 
nı çektirerek Hacı 
Bektaş ilçesine 

geçtiler. Hacı 
Bektaş'ta Çilehane 
tepesinde, Hacı 
Bektaş Veli, Yunus 
Emre, Aşık Veysel 
heykelleri Ozanlar 
Anıtı .Ozanlar yolu
nun devamında, 4 
kişinin semah 
dönüşünü tasvir 
eden heykellerini 
ve 17 Mayıs 2002 
tarihinde 
kaybettiğimiz 
büyük ozan Aşık 
Mahzuni Şerifin 
mezarı ve anıtını zi
yaret eden öğrenci 
ler Türk kültürüne 
ait önemli 
mekanları ziyaret 
edip tanıma imkanı 
buldular 
Hacıbektaş sonrası 
Kırşehir'e hareket 
eden ve Kırşehir 
şehir merkezini 
gezen öğrenciler 
Bölgenin en yeni ve 
en güzel okullarının 
başında gelen 
Kırşehir Neşet 
Ertaş Güzel Sanat
lar Lisesi ve Konya 
gezildi.

Bİl ELİF GEMLİKTE SJUİHElfHOİ

Gemlik Kent Konseyi 
Dünya Tiyatrolar 
Günü Haftasında 
önemli bir etkinliğe 
imza attı. Orhangazi 
Kent Konseyi 
Tiyatro Grubunu 
Gemlik’te ağırlayan 
Kent Konseyi, 
“Çanakkale’de Bir 
Elif” isimli dram 
türü tiyatro oyu 
nunu Gemliklilerle 
buluşturdu. 
Orhangazili Genç
lerin yazıp, yönetip 
oynadığı dram türü

oyun büyük beğeni 
topladı. U.Ü. Gemlik 
Yerleşkesi Asım 
Kocabıyık Kültür 
Merkezinde sahnele
nen oyunu, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Vedat Büyükgöl 
cigezli, Belediye 
Başkanvekili Ercan 
Barutçuoğlu, Kent 
Konseyi Başkanı 
Mukaddes Serim, 
Genel Sekreteri 
Mehmet Çelik, 
Belediye Meclis 
üyeleri ve Kent Kon

seyi yürütme kurulu 
üyeleri ile çok sayıda 
davetli izledi. 
Çanakkale savaşını 
ve cephede

savaşırken şehit 
düşen bir askeri ile 
yolunu bekleyen 
ailesini anlatan oyun 
izleyicileri oldukça

etkiledi. Cephedeki 
askerlerin diyalogları 
dram oyununda bile 
izleyicileri tebessüm 
ettirmeye yetti. 
Türk ordusunun 
üstün zekâsının 
canlandırıldığı 
sahnelerde gülerken, 
şehit düşen 
askerin ailesinin 
yaşadıklarını 
izlerken ise 
gözyaşlarını tuta
mayan izleyiciler, 
oyunu ayakta 
alkışladılar.

Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Vedat Büyükgölci 
gezli, tiyatro grubu 
üyelerine çiçek 
takdim etti. Kent 
Konseyi Başkanı 
Mukaddes Serim’de, 
sosyal ve kültürel 
projelerin yanı sıra 
sanat dalına 
yönelik projelerle 
de her daim ilçe 
halkına hizmet ede
ceklerini belirterek, 
Dünya Tiyatrolar 
Gününü kutladı.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Çiftçilere uyarı! 31 Martla sona eriyor
Hükümetin çiftçilere 
vereceği yağlı 
tohumlu bitkiler 
ödemesi desteği 31 
Mart mesai biti
minde sona erecek 
Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği 
(TZOB) Genel 
Başkanı Şemsi 
Bayraktar, yağlı to
humlu bitkiler fark 
ödemesi desteği 
başvurularının, 
31 Martla mesai 
saati bitiminde 
sona ereceğini 
hatırlatarak, "Bu 
tarihe kadar 
başvurularını 
tamamlamayan 
çiftçilerimiz destek 

alamayacak." 
uyarısında bulundu. 
Bayraktar, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
2016 tarımsal 
destekleri 
kapsamındaki yağlı 
tohumlu bitkiler fark 
ödemesinin, yağlık 
ayçiçeğinde kilo
gram başına 40, 
kanolada 50, soyada 
60, aspirde 55 kuruş 
olacağını belirtti. 
Yağlı tohumlu bitk
iler fark ödemesi 
desteği 
başvurularının 30 
Eylül 2016'da 
başladığını 
anımsatan Bayrak
tar, "Söz konusu

başvurular 31 
Martla mesai saati 
bitiminde sona ere
cektir. Destekten 
yararlanmak isteyen 
çiftçilerimizin bu tar
ihe kadar Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı il ve ilçe 
müdürlüklerine 

başvurularını 
tamamlamaları 
gerekir. Aksi 
takdirde destekten 
mahrum kalacaklar." 
ifadesini kullandı. 
Bayraktar, tarım 
havzalarında yağlı 
tohumlu bitki 
yetiştiren ve çiftçi 

kayıt sistemine 2016 
kaydını hasat 
dönemi öncesinde 
yaptıranların destek
ten faydalana 
bileceğini vurgula
yarak, şunları 
kaydetti: "Alım 
satım, ürün işleme, 
değerlendirme, de

polama işlemlerinin 
belirlenen usul ve 
esaslara uygun 
gerçekleşmesi 
koşuluyla, 2016 
yılında fark ödemesi 
desteğine esas 
ürünleri üreten 
çiftçiler fark 
ödemesi 
desteğinden 
yararlanıyor.
2016'da üretilerek 
satışı yapılan fark 
ödemesi desteğine 
esas ürünlere, 
Bakanlığın uydu 
tabanlı parsel 
tanımlama 
modeline göre 
destekleme 
ödemesi veriliyor."

Mart ayı sektöre! güven endeksi verileri açıklandı
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
mart ayına ilişkin 
sektörel güven en
dekslerini yayımladı. 
İnşaat sektörü 
güven endeksi mart 
ayında yüzde 12,3, 
hizmet sektörü 
güven endeksi 
yüzde 4,4 artarken, 
perakende ticaret 
sektörü güven en
deksi yüzde 0,3 
geriledi.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
mart ayına ilişkin 
sektörel güven en
dekslerini yayımladı. 
Buna göre, mevsim 
etkilerinden 
arındırılmış hizmet 
sektörü güven en

deksi şubatta 92,9 
iken, martta yüzde 
4,4 artarak 96,9*a 
yükseldi. Hizmet 
sektörü güven en
deksindeki bu 
artışın, son üç aylık 
dönemde iş duru
munun iyileştiğini, 
hizmetlere talebin 
arttığını 
değerlendiren ve 
gelecek üç aylık 
dönemde de artış 

bekleyen girişim yö
neticisi sayısından 
kaynaklandığı 
belirtildi.
Hizmet sektöründe 
bir önceki aya göre, 
iş durumu yüzde 
4,1, hizmetlere olan 
talep yüzde 3,5 ve 
hizmetlere olan 
talep beklentisi en
deksleri yüzde 5,5 
yükseldi.
Mevsim etkilerinden 

arındırılmış 
perakende ticaret 
sektörü güven en
deksi, martta yüzde 
0,3 azalarak 97,7 
değe rine düştü. 
Perakende ticaret 
sektörü güven en
deksindeki bu 
düşüşün, mevcut 
mal stok seviyesinin 
mevsim normal
lerinin altında 
olduğunu değerlen 

diren ve gelecek üç 
aylık dönemde iş 
hacmi-satışların 
artacağını bekleyen 
girişim yöneticisi 
sayısının azalma 
sından kaynaklan 
dığı bildirildi. Son 
üç aylık dönemde iş 
hacmi-satışların 
arttığını değerlen 
diren girişim yöneti
cisi sayısında ise 
artış oldu. 
Perakende ticaret 
sektöründe bir 
önceki aya göre, 
mevcut mal stok se
viyesi ve iş hacmi- 
satışlar beklentisi 
endeksleri sırasıyla 
yüzde 1,5 ve yüzde 
1 azalırken, iş 
hacmi-satışlar en

deksi yüzde 1,9 arttı. 
İnşaat sektörü 
güven endeksi 
Mevsim etkilerinden 
arındırılmış inşaat 
sektörü güven en
deksi bir önceki 
ayda 76,4 iken, bu 
ay yüzde 12,3 ar
tarak 85,8 değerine 
ulaştı. Bu artış, 
alınan kayıtlı 
siparişlerin mevcut 
düzeyini mevsim 
normalinin üzerinde 
değerlendiren ve 
gelecek üç aylık 
dönemde toplam 
çalışan sayısında 
artış bekleyen 
girişim yöneticisi 
sayısının 
artmasından 
kaynaklandı.
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F Güne Bakış

\ 1 Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

ESKİ EVLER VE KENT MÜZESİ
Gemlik Belediyesi son zamanlarda 

eski metruk diye bilinen evleri yıkıyor.
Tehlike yaratan bu evleri koruyama 

d iğim ız için yıkıyoruz.
Dünden bugüne ve yarına bırakacağı 

m ız üç beş ev var. Bunlar da Türk 
mimarların evleri değil.

Örneğin, Bekçe’terin evi bir Italyan 
mimar tarafından projelendirilmiş, 
Daniş Ekim Öğretmenevi’de.

Bu konak, dünden günümüze ayakta 
kalan ve öğretmenler için Milli Eğitim 
Bakanlığı’na bağışlanan bir yapı. 4’de

Orhangazi de, toplu iş sözleşmesinde, Yük
sek Hakem Kurulu (YHK) sürecine geçilen 
Asil Çelik'te 700'e yakın işçi, PTT önünde top 
lamp mağduriyetlerinin giderilmesi için Çalış 
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na faks gön
derdi. Birleşik Metal iş_ Sendikasına üve 700 
işçi, hükümetin yaşadıkları soruna bir an ön 
ce el atması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’na, Orhangazi de bulunan PTT Şu 
besi'nden imzalı faks gönderdi. İhbar ve kı 
demlerinin verilmesi halinde Asil Çelik işçi si 
nin yarısının iş bırakacağını ileri sürdü. 5’de

Yıldırım 
Kardeşlerin 

acı günü

Yıldırım Holding’in 
yönetim kurulu 
üyeleri Ali Rıza, 
Yüksel ve Mehmet 
Yıldırım’ın babala 
rı Holdingin ku
rucu yönetim 
kurulu başkanı 
Garip Yıldırım 
hayatını kaybetti.

Yıldırım’ın ölümü 
yakınları ve bölge 
de üzüntü yarattı 
Haberi syf 2’de

http://www.kavlak.com.tr
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Orlıanire Mahallesrnde 4 metnılı bina daha yıkıldı
Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Avcı, 

encümen kararları sonrasında yıkım çalışmalarını 
gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gemlik Belediyesi 
Fen işleri Müdürlüğü 
ekipleri, Orhaniye 
Mahallesindeki 4 
metruk binanın 
daha yıkımını 
gerçekleştirdiler. 
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avcı ve Fen 
İşleri Müdürü Hasan 
Tahsin Aydın'ın 
gözetiminde yapılan 
yıkımlarda, mahalle 
tehlike saçan metruk

binalardan kurtu
lurken, çevreye 
nefes aldıracak alan
larda oluşturuldu. 
Gemlik Belediyesi 
Fen İşleri Müdürlüğü 
Ekipleri, Orhaniye 
Mahallesi ve 
bitişiğindeki Yeni 
Mahallede daha önce 
de yıkım çalışması 
yapmış ve 20’ye 
yakın metruk binayı 
bölgeden temizle 
mişti. Belediye

Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avcı, encü
men kararları 
sonrasında yıkım 
çalışmalarını ivedi
likle gerçekleştir 
diklerini belirterek, 
Gemlik Belediye- 
si’nin bir yandan 
metruk binaları 
yıkarken, diğer 
yandan da kaçak 
binalarla olan mü
cadelesini sürdüre 
ceğini söyledi.

Yıldırım Holding yöneticileri Ali Rıza, Yüksel ve Mehmet Yıldırım’ın babaları Garip Yıldırım vefat etti

TiMinm Kardeşlerin acı günü
Yıidırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Garip Yıldırım dün 

Samsun Kıranköy Aile mezarlığında toprağa vef|iaı-
Yıldırım Holdingin 
yönetim kurulu 
üyeleri Ali Rıza, 
Yüksel ve Mehmet 
Yıldırım’ın babaları 
Holdingin kurucu 
yönetim kurulu 
başkanı Garip 
Yıldırım hayatını 
kaybetti.
Tedavi gördüğü 
özel hastanede 
yaşamını yitiren 
Garip Yıldırım için 
Samsun Büyük 
Camiinde ikindi 
namazında tören 
düzenlendi.
Törene Gençlik ve 
Spor Bakanı Akif 
Çağatay Kılıç, Vali 
İbrahim Şahin, 
Samsun milletvekil 
leri Fuat Köktaş 
Kemal Zeybek, 
Erhan Usta, Sam
sun Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Yusuf Ziya Yılmaz, 
Samsun Emniyet 
Müdürü Vedat 
Yavuz, yanında iş 
dünyasının tanın 
mış simaları, aile 
yakınları ve vatan 
daşlar Yıldırım 
Ailesini yalnız 
bırakmadılar.
Cenazede Ali Rıza, 
Yüksel ve Mehmet 
Yıldıım taziyeleri 
kabul etti.
Garip Yıldırım, 
1960'h yıllarda

Samsun'da, küçük 
bir işletmede inşa 
at malzemeleri 
satışıyla başladığı 
ticaret hayatını 
2008 yılında kuru
lan Yıldırım Hol 
ding'e çocuklarıyla 
büyüttü. Samsun 
bölgesini de 
hayırseverliği ile 
de tanınan Garip 
Yıldırım’ın ölümü 
yakınları ve bölge 
de üzüntü yarattı

Mesleki Eğitim 
Merkezi nde Kuaför

Salonu acılı»

İlçe Kaymakamı 
Gürbüz Karakuş, 
ilçe Milli Eğitim 
Müdürü, Şube 
Müdürleri ve okul 
müdürlerinin katılımı 
ile Gemlik Mesleki 
Eğitim Merkezi’n- 
deGüzellik ve Saç 
Bakımı Uygulama 
Salonu’nun 
açılışı yapıldı. 
Kurum Müdür Vekili 
Ahmet özbey, Gem
lik Mesleki Eğitim 
Merkezi’nin mevcut 
durumu hakkında 
bilgi vererek, 
Mesleki Eğitim Mer 
kezlerinin gerekliliği 
ve yeni yönetmeliğin 
getirdiği avantajları 
anlattı. Yeni yönet
melikle Çıraklık 
eğitimin zorunlu 
eğitim kapsamına 
alındığım, Çıraklık 
ve Ustalık eğitimini 
tamamlayan öğrenci 
lerin fark derslerini 
vererek Meslek 
Lisesi diplomasına 
sahip olabileceğini 
belirtti. Ayrıca, 
işletmelerde Mesleki 
Eğitim gören öğren 
çilere devlet katkısı 
nın arttırıldığını bu 
sebeple işletme 
sahiplerinin

yükünün hafiflediği 
ve istihdamın 
artmasına olumlu 
katkı sağlayacağını 
belirtti. Yeni uygu
lama ile 2017-2018 
Eğitim öğretim yılı 
için kayıtların başla 
dığını, yenilenen 
sınıfları ve uygulama 
salonları ile Eğitim 
öğretimin kalitesinin 
arttırıldığını Ortaoku 
lu bitiren veya bitir 
miş olan öğrencile 
rin bu avantajlardan 
yararlanmasını 
istedi.
Kaymakam Kara 
kuş, Mesleki Eğiti 
min günümüz şartla 
rında çok gerekli 
olduğunu, örgün 
eğitimin dışına 
çeşitli sebeplerle 
çıkan öğrencilerin 
Mesleki Eğitim 
(Çıraklık Eğitimi) 
sistemine dahil 
edilme si için 
gerekli çalış maların 
yoğun olarak 
yapılması gerektiğini 
ifade etti. Yeni 
yönetmeliğin bu 
anlamda önemli 
avantajları getirdiği 
ni, bundan İstifade 
edilmesi gerektiğini 
vurguladı.
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ACI KAYBIMIZ

Ali Rıza YILDIRIM, Yüksel YILDIRIM ve Mehmet YILDIRIM'ın babaları, 
Zeycan YILDIRIM'ın eşi,

YILDIRIM Şirketler Grubumuzun Kurucusu ve 
Onursal Başkanımız,

GARİP YILDIRIM
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

Acımız büyüktür.
Tüm sevenlerine duyurulur.

YILDIRIM AİLESİ

ACI KAYBIMIZ

Değerli Büyüğümüz,

YILDIRIM Şirketler Grubumuzun Kurucusu ve 
Onursal Başkanımız,

Sayın

GARİP YILDIRIM
Hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Acımız büyüktür.
Merhuma Allah'tan rahmet, YILDIRIM ailesine ve tüm sevenlerine 

başsağlığı dileriz.

YILDIRIM ŞİRKETLER GRUBU ÇALIŞANLARI
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

PazarlarW ile şenlenil
ESKİ EVLER VE KENT MÜZESİ

Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi’nce ona 
rımı yaptırılan eski ortaokul binamız var.

Var mı başka onarılmış bina, yok. 
Umurbey’de eski Belediye binası, 

yanlarında birkaç OsmanlI Türk mimarisi 
ev ile Celal Bayar’ın doğduğu evden 
başka korunan bina orada da yok.

Oysa, Gemlik içinde ve köylerde o 
kadar çok Türk OsmanlI mimarisinde 
yapılmış ev vardı ki.

Bugün köylerde tek tük son demlerini 
yaşayan evler var.

En üzücü olanı ise Umurbey Ma- 
hallesi’ndeki evler.

Yıllardan beri hep yazıyorum.
Kimse sahip çıkmadı bu güzelim evlere.
Sahip çıkılıp bir sanayicilere aldırılsaydı 

veya belediyelerin kültür fonlarında biri 
ken paralarla kamulaştırılsaydı, inanın 
Umurbey ikinci Cumalıkızık olurdu.
İşte, biz ev ata yadigarı olan bu yapılar 

yok olup gidiyor biz yalnız bakıyoruz.
Ve binlerinin başına yıkılıp, ölüme 

neden olmaması için yıkılmalarını bekli 
yoruz.

Gemlik’in ilk Belediye Başkanı, CHP ve 
DP kurucusu Dr. Ziya Kaya’nın muayene
hane olarak kullandığı Bekar Yokuşun 
da ki evi yıllardır boş duruyor. Altında bir- 
birahane üzeri ise yıkılmaya yüz tutmuş 
bir durumda.

Bu binayı Dr. Ziya Kaya Müzesi yapalım 
diye defalarca yazdım.
Kimsenin tiki çıkmıyor.
Bu işi Gemlik halkı adına Gemlik 

Be'ıedıyesı yapmak zorunda.
Bir başka örnek ise, artık her ilçede var 

olan Kent Müzeleri.
Yıllar önce yazdık çizdik Mehmet Turgut 

bu konuda bir girişim başlattı. Atatürk 
İlkokulu karşısındaki Papazın Evi diye bi
linen özgün yapıyı aslına uygun onarttı.

Bursa Tarih ve Kültür Vakfı yönetici
leriyle yaptığımız girişimlerle burayı Kent 
Müzesi yapacaktık ama arkası gelmedi.

F. Mehmet Güler’in başkanlığı döne
minde bugün, yarın derken o binaya el 
atılmadı, derken Güler görevden alındı, 
Refik Yılmaz Kent Müzesi yapılacak 
binayı Kız İmam Hatip Lisesi yaptı.

Şimdi de Müftülüğe tahsis ederek, 
Kuran kursu yapıldı.

Bu bizi yönetenlerin kültüre verdiği 
önemi gösteriyor. Ya kuran kursu, ya 
imam hatip okulu.

Adamların işi gücü din tacirliği yapmak.
Sanki kuran kursu yapılacak başka bina 

yok.
Kerif Müzeleri dKeriiıntarınıaır.
Gidin Bursa Kent Müzesini gezin.
Bir binada Bursa’yı göreceksiniz.
İçiniz titreyecek.
Lafla Osmanlıcılık olmuyor.
Dünden bugüne kalan yapıları koruya

mayan bir kent, çocuklarına bir şey 
bırakamaz.

İş işten geçmeden, hiç olmazsa bazı 
yapıları ele alıp yarınlara bırakalım.

Dağlara, ovalara ev betondan evler ya
parak kent yaşatılmaz.

Eski özgün binaları korumalı, yeni 
özgün binalar yapıp, geleceğe 
aktarmalıyız.

Vatan Partisi 
Gemlik İlçe Ör 
gütü Gemlik’in 
Salı Pazan'nda 
referandum için 
Hayır Çalışması 
yaptı. Pazarcılar 
dan ve Gemlikliler 
den büyük ilgi 
gören Vatan 
Partisi İlçe yöneti
cileri karşılaş 
tıkları kararsız 
vatandaşlara 
özellikle bilgi 
verdiler. Ellerinde 
torbalarla gelen 
bazi vatandaşlar 
Vatan Partisi'nin

bildirilerinden 
alarak bulundukları 
mahallede Hayır 
çalışması yapmak

istediklerini 
belirttiler.
Vatandaşların 
Hayır bildirilerini

ellerine alıp 
partililerle beraber 
çalışması 
dikkatleri çekti.

l$ık; ‘Yfisayet 82 Anayasası ile percinlenıli"
Ak Parti Gemlik 
İlçe Teşkilatı, Gem
lik Ticaret Borsa 
sini ziyaret etti. 
Referandumu ile 
alakalı yapılan zi
yarete Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avcı, Ak 
Parti İlçe Başkanı 
Zafer Işık ve parti 
yöneticileri katıldı. 
Ak Parti heyetini 
Borsa başkanı 
Özden Çakır ve yö
neticiler karşıladı. 
Ak Parti Gemlik 
İlçe Başkanı Zafer 
Işık; "Anayasa 
referandumu, 
bizim için 82 
Anaya sasının, 
yani Darbe Ana 
yasasının dayat 
malarını kaldıran 
etkendir. 61 Anaya 
sası ile getirilen, 82 
Anayasası ile 
perçinlenen vesa 
yet odaklarına, bu 
referandum ile son 
vereceğiz. İrade,

millet tarafından 
seçilenlerin olacak, 
atananların değil. 
Yine temsil nokta 
sında 80 öncesin 
de 450 milletvekili, 
150 senatör ile 
meclis kurulurdu. 
50 Milyonluk Türki 
ye’de temsilci 
sayısı 600’dü.
Bugün nüfusumuz 
80 milyon, temsilci 
sayımız 550. Vekil
lerin kendilerini 
seçenleri daha iyi 
temsil edebilmesi 
için, sayının artma 
sı gerekmiyor mu? 
Vatandaşlarla 
vekilin irtibatının 
kopmaması için, 
bu maddeler önem

li. Önceki sistemde 
yasa yapma yetki
leri tamamen mecli 
se veriliyor. 18 yaş 
ile alakalı da çok 
fazla gereksiz 
tartışma var. Seç 
me hakkı olanın, 
seçilme hakkı da 
olmalı” dedi. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz;
”6-7 yıl önce tüm 
komşularımızla 
sıfır sorun politika 
mız vardı. İsrail ve 
diğer dış güçler 
bunu çekemedi. 
Türkiye büyü 
yünce bölgenin 
umudu olmuştu. 
Araya girdiler, 
komşularımızla

aramızı açtılar. 
Kendi etkisinin 
orta doğuda 
azaldığını fark 
eden batı, kirli 
oyunlarını 
sahneledi. Bu 
istikrarı hangi 
parti yakalasa, 
batı ondan rahat 
sız olurdu. Bugün, 
Recep Tayyip 
Erdoğan’dan 
rahatsız oldukları 
gibi. Anayasa 
maddeleri üzerinde 
çok konuşulabilir 
ama anayasanın 
özü hızlı karar 
almaktır. Bu ülke 
nin kaybedecek 
zamanı yok” 
dedi.

EIIIU İŞYERİMİZDE ÇALIŞTIRILMAK 
ÜZERE 2 VEYA 4 YILLIK 

PEYZAJ BÖLÜMÜ MEZUNU

HMI ELEMAN ARANIYOR 
MAYSA PEYZAJ 

GELEDEK/ORHANGAZİ 
0 530 525 6116
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Asil Çelik isçilerinden "taksir enlem
Orhangazi llçe- 
si'nde, toplu iş 
sözleşmesinde, 
Yüksek Hakem Ku
rulu (YHK) sürecine 
geçilen Asil Çelik'te 
700'e yakın İşçi, 
PTT Önünde 
toplanıp mağdurl 
yetlerinin gideril 
mesi İçin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı'na faks 
gönderildi.
Orhangazi İlçe 
sl'ndekl Asil Çe
likle, Birleşik Metal 
İş Sendikası'nın 
aldığı grev kararı, 
18 Ocak'ta Bakanlar 
Kurulu kararı İle 
ertelendi. Yüksek 
Seçim Kurulu'n 
dan izin alan 
Birleşik Metal İş 
Sendikası'na üye 
700 işçi, hükümetin 
yaşadıkları soruna 
bir an önce el 
atması için Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik

Bakanlığı'na, 
Orhangazi İlçe 
si'nde bulunan 
PTT Şubesi'nden 
imzalı faks 
gönderdi. 
Burada basın 
açıklaması yapan 
Birleşik Metal İş 
Sendikası Genel 
Başkanı Adnan 
Serdaroğlu, Asil 
Çelik'in Türkiye'nin 
en önemli 
fabrikalarından

birisi olduğunu 
belirterek, "Birkaç 
sene önce yine 
bu fabrikada 
aylarca grev 
yapan insanların 
mağduriyetlerini hiç 
kimse görmemiştir, 
veya görmezden 
gelmiştir. İkili kon
sorsiyum şeklinde 
şirketi almış olan 
işverenlerin işçi 
arkadaşlarımıza 
yaklaşımları son 

derece rahatsız edi
cidir. Bugün 
Türkiye'nin ekono 
misini sırtlayan 
metal işçilerinin, 
demir çelik ve 
kaliteli çelikte bir 
numara olan Asil 
Çelik işçilerinin 
almış olduğu saat 
ücreti ortalaması 8 
lira 60 kuruştur. Bu 
da 7.92 olan asgari 
ücretin neredeyse 
biraz üzeridir. Bu

rada, bu kadar zor 
şartlarda her gün 
ölüm tehlikesiyle 
karşı karşıya, iş 
kazasıyla karşı 
karşıya kalan 
işçilerin aldıkları 
ücretleri göster 
mektedir" dedi. 
Serdaroğlu, 
işçilerin yaşadığı 
birtakım ücretsel 
sıkıntıların ortadan 
kaldırılma fırsatı 
yakalandığını, bu 
kez grevi yasak
layan hükümetin 
mağduriyetine 
uğradıklarını 
söyledi. 
Hükümetin bir an 
önce, işçilerin 
mağduriyetini 
gidermesini iste 
diklerini ifade eden 
Serdaroğlu, "Eğer 
burada kötü bir 
sözleşmeyi bize 
gönderirlerse, 
Yüksek Hakem Ku
rulu sözleşmesi 

nihai bir karardır, 
ona itiraz etme 
şansımız yok. 
Ama işçilerimizin 
mağduriyetini 
devam ettirecek 
bir sözleşmeyi 
buraya gönderir
lerse, bilsinler ki 
bundan sonra da 
biz onlara aynı 
şekilde yaklaşa 
cağız. Ve bu 
fabrikada da ne 
çalışma barışı, ne 
endüstri ilişkileri 
tesis edilemeyecek
tir. Bu insanlar 
bu mağduriyet 
altında daha 
uzun bir süre 
çalışmaz 
orada" dedi. 
Adnan Serdar 
oğlu, ihbar ve 
kıdemlerinin veril 
mesi halinde Asil 
Çelik işçisinin 
yarısının iş 
bırakacağını ileri 
sürdü.

YGS istatistikleri açıklandı
Yükseköğretime 
Geçiş Sınavı (2017- 
YGS) sonuçlarına 
göre, YGS'ye giren 
2 milyon 162 bin 
895 adaydan 2 
milyon 161 bin 
438'inin puanı 
hesaplandı. 
ÖSYM istatistikle 
rine göre, ÖSYS'ye 
başvuran 2 milyon 
265 bin 844 aday
dan 102 bin 949'u 
başvurusunu 
yapıp sınav ücre 
tini ödediği halde 
sınava girmedi. 
Geçen yıl başvuru 
sunun ardından 
sınav ücretini 
ödediği halde 
sınava girmeyen 
aday sayısı 61 bin 
482 olmuştu.
103 BİN 492 ADAY 
SINAV ÜCRETİNİ 
ÖDEMEDİĞİ İÇİN 
SINAVA GİRMEDİ 
Bu yılki YGS'de 103 
bin 492 aday ise 
başvurusunu 
yaptığı halde sınav 
ücretini ödemediği 
için sınava girmedi. 
Geçen yıl bu sayı 62 
bin 822 olmuştu. 
Lise son sınıf 
öğrencileri arasında 
geçen yıl 4 bin 622

ödediği halde 
sınava girmezken 
bu yıl bu rakam 8 
bin 976 oldu.
1457 ADAYIN 
SINAVI GEÇERSİZ 
SAYILDI
Sınava giren aday
lardan 2 milyon 161 
bin 438'inin puanı 
hesaplandı, bin 457 
adayın sınavı geçer
siz sayıldı. Geçen 
yılki YGS'de 473 
adayın sınavı 
geçersiz sayılmıştı. 
PUAN 
İSTATİSTİKLERİ 
YGS-1'de adayların 
1 milyon 301 bin 
126'sı 150 ve üzeri, 
773 bin 322'si 180 
ve üzeri, YGS-2'de 
adayların 1 milyon

359'u 180 ve üzeri, 
YGS-3'te 1 milyon 
824 bin 654'ü 150 
ve üzeri, 1 milyon 
476 bin 908'i 180 ve 
üzeri, YGS-4'te 1 
milyon 805 bin 71 T[ 
150 ve üzeri, 1 mil 
yon 426 bin 897'sı 
180 ve üzeri, YGS- 
5'te adayların 1 mil 
yon 726 bin 622'si 
150 ve üzeri, 1 mil 
yon 317 bin 761'i 
180 ve üzeri, YGS- 
6'da 1 milyon 573 
bin 155'i 150 ve 
üzeri, 1 milyon 84 
bin 651'i 180 ve 
üzeri puan aldı. 
Herhangi bir puan 
türünde 150 ve 
üzeri puan alan 
aday sayısı 1 mil 

yon 846 bin 845 
iken 180 ve üzeri 
puan alan aday 
sayısı 1 milyon 
506 bin 479 oldu. 
TESTLERİN 
ORTALAMALARI 
Bu yılki YGS 
adaylarının Türkçe, 
temel matematik ve 
fen bilimleri 
testlerindeki 
ortalamaları, geçen 
yılki ortalamalara 
göre düştü; sosyal 
bilimler testindeki 
ortalama ise 
yükseldi.
Sınavda puanı 
hesaplanan adayla 
rın, Türkçe testin
den ortalamaları 
17,278, standart 
sapmaları 8,758, 
sosyal bilimlerden 
ortalamaları 12,308, 
standart sapmaları 
7,67, temel mate 
matikten ortalama 
lan 5,128, standart 
sapmaları 7,456, fen 
bilimlerinden 
ortalamaları 4,611, 
standart sapmaları 
7,594 oldu.
Geçen yıl ise YGS 
adaylarının ortala
malar şu şekilde 
gerçekleşmişti: 
"Sınavda puanı 

hesaplanan 
adayların, Türkçe 
testinden ortala 
maları 19,101, stan
dart sapmaları 
8,379, sosyal bilim
lerden ortalamaları 
10,752, standart 
sapmaları 7,359, 
temel matematikten 
ortalamaları 7,891, 
standart sapmaları 
9,796, fen bilim
lerinden ortalama 
lan 4,697, standart 
sapmaları 8,068." 
ADAYLARIN YÜZDE 
47,60'1 KIZ, YÜZDE 
52,40'1 ERKEK 
Puanı hesaplanan 
adayların yüzde 
86,93'ü 150 ve 
üzeri, yüzde 70,91'i 
180 ve üzerinde 
puan aldı.
YGS adaylarının 
yüzde 47,60'ını 
kızlar, yüzde 
52,40'ını erkekler 
oluşturdu. Kız 
adayların yüzde 
88,60'1150 ve 
üzerinde, yüzde 
73,72'si 180 ve 
üzerinde, erkek 
adayların ise yüzde 
82,58'i 150 ve 
üzerinde, yüzde 
66,04'ü 180 ve 
üzerinde puan aldı.

ADAYLARIN YÜZDE 
43j99'U SON SINIF 
ÖĞRENCİSİ 
Adayların yüzde 
43,99'unu lise son 
sınıf öğrencileri, 
yüzde 28,02'sini lise 
mezunları, yüzde 
18,68'ini üniversite 
öğrencileri, yüzde 
7,81'ini üniversite 
mezunları, yüzde 
1,50'sini de yüksek 
öğrenimden kaydı 
silinenler oluşturdu. 
Lise son sınıf 
düzeyinde adayların 
yüzde 82,46'sı 150 
ve üzeri, yüzde 
66,25'i 180 ve üzeri, 
lise mezunu 
adayların yüzde 
83,04'ü 150 ve 
üzeri, yüzde 65,16'sı 
180 ve üzeri, üniver
site öğrencilerinin 
yüzde 92,31 'i 150 ve 
üzeri, yüzde 78,75'i 
180 ve üzeri, üni 
versite mezunları 
nın yüzde 94,96'sı 
150 ve üzeri, yüzde 
85,33'ü 180 ve 
üzeri, yükseköğre 
nimden kaydı sili
nen adayların 
yüzde 82,94'ü 150 
ve üzeri, yüzde 
61,36'sı 180 ve 
üzeri puan aldı.
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Marketlerde »e marnlama mi dönem!
TPF Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Al- 
tunbilek, Atık Yönet 
meliği kapsamında 
naylon poşetlerin 
marketlerde ve 
mağazalarda 1 Ocak 
2018'den itibaren 
yasaklanacağını be
lirterek, "Alışveriş 
terde müşterilerimizi 
file, bez torba 
kullanımına

yönlendireceğiz" 
dedi.
Türkiye Perakende 
çiler Federasyonu 
(TPF) Yönetim Ku
rulu Başkanı Muşta 
fa Altunbilek, düzen 
lediği basın toplan 
tısında sektöre 
ilişkin son geliş 
meleri değerlendirdi 
ve gazetecilerin 
sorularını yanıtladı.

Gelecek yılın 
başından itibaren 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığının Atık 
Yönetmeliği kapsa 
mında naylon poşet 
lerin marketlerde ve 
giyim, ayakkabı gibi 
tüm mağazalarda 
yasaklanacağını dile 
getiren Altunbilek, 
bu konuda kısa süre 
önce Müsteşar

Mustafa öztürk'ü 
ziyaret ettiklerini ve 
son gelişmeleri 
değerlendirdiklerini 
söyledi.
Altunbilek, doğada 
çözülmesi yüzyıllar 
süren, hem milletin 
geleceğini hem 
insan sağlığını tehdit 
eden naylon poşet 
kullanımının satış 
noktalarında ücretli

olması yönünde 
yasal düzenlemenin 
2018'in başında hay
ata geçeceğini kayd
ederek, bu konudaki 
düzenlemenin ABD 
ve birçok Avrupa 
ülkesinde başarıyla 
uygulandığını 
vurguladı.
Türkiye'de hayata 
geçecek düzenleme 
için çalışma

yapacaklarını, 
naylon poşetlerin 
doğaya ve insan 
sağlığına verdiği 
zararları vatan 
daşa anlatacaklarını 
aktaran Altun 
bilek, yerel 
marketler olarak 
müşterilerine her 
türlü kolaylığı 
sağlayacaklarını 
bildirdi.

Asgari lise mezunu 
Forklift ehliyetine sahip 

SEÇ-G ve kalite bilincine sahip 
En az 2 yıl forklift 

kullanma tecrübesine sahip 
FORKLIFT OPERATÖRLERİ 

ALINACAKTIR. 
Başvurular şahsen şirket 

adresine yapılacaktır. 
ADANIR LOJİSTİK A.Ş. 

Limanyolu girişi Gemlik 
Bilgi için : 0530 789 2671 

Ali Çalışır

ELEMAN
GEMLİKTE FAALİYET 

GÖSTEREN FİRMAMIZDA 
PANEL ÜRETİMİNDE 

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 
30-40 YAŞ ARALIĞINDA 

DAYAN İŞÇİ 
ALINACAKTIR.

TERA FOTOVOLTAİK ENERJİ 
TEKNOLOJİLEİ VE MEKATRONİK 

SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

0 224 513 05 88

KRŞCDC B€KL€M€K 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 GEMLİK

BAŞSAĞLIĞIOdamız Başkanvekili Mehmet Yıldırım’ın Babası
Garip Yıldırım’ı 

kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. 
Merhuma Allah’tan Rahmet; 

ailesine, sevenlerine ve tüm yakınlarına 
başsağlığı dileriz.

Yönetim Kurulu Başkanı Meclis Başkanı
Kemal AKIT PaşaAĞDEMİR

Başkan Vekili Nurettin Hocaoğlu 
Muhasip Üye Ergin Erenoğlu - Üye Mehmet Anar 

Üye Şefik Yılmaz - Üye Fikret Mete - Genel Sekreter Agah Arda
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Emeldiler dikkat! 1 yıl içinle hasvurmanız gereKiyor
Milyonlarca emek
liye ek ikramiye 
ödemeleri başladı. 
İkramiye farkı 34 
bine kadar yük
selirken 1 yıl içinde 
başvuru yapmayan 
emekliler bu haktan 
yararlanamayacak. 
Emeklilere ödenm
eye başlanan ek 
ikramiyelerde üst 
sınır 34 bine kadar 
çıkıyor. En uç 
örnekle; 40 yıl üz
erinden hizmeti 
olan ve Ocak 
2014'te 7600 ek 
göstergeyle emekli 
olan memurun eline 
34.074 TL ikramiye 
farkı geçecek. 
30 yılın üzerinde 
hizmeti olup 7 Ocak 
2015 tarihinden 
önce emekli olan ve 
ikramiyesini 30 yıl 
üzerinden alan 
memur emeklileri 
için Anayasa 
Mahke.nesi'nin iptal 
kararı sonrası süreç 
başlamıştı. 
SGK ikramiye fark 
lan için hesapla

maları yaptı ve 
başvurularını yapan 
kişilere ödemeler 
yapılmaya başlandı. 
Memur emeklile 
rinin ikrami yeleri 
hesapla nırken 30 
yıllık üst sınır söz 
konusuydu.
Anayasa Mahke 
mesi bu üst sınırı 
kaldırdı ve 7 Ocak 
2015'ten sonra 
emekli olan memur 
lara ikramiyeleri 
hizmet yıllarının 
tamamı üzerinden 
ödendi. 7 Ocak 
2015 öncesi emekli 
olan ve 30 yılın 

üzerinde hizmeti 
olmasına rağmen 
ikramiye sini 30 yıl 
üzerinden alan 
memurlar için ise 
ikramiye farkı öden
mesi gereklili ği söz 
konusu oldu.
40 YILI AŞANLAR 
7 Ocak 2015 
öncesinde emekli 
olan ve 30 yılın 
üzerinde hizmeti 
bulunan memurla 
rın ikramiye farkla 
rının ne kadar olaca 
ğı, emekli olunan 
tarihe ve 30 yılın 
üzerindeki hizmet 
süresinin ne kadar 

olduğuna göre 
değişiyor. İkramiye 
farkı hesaplanırken 
memurun emekli 
olduğu tarihteki 
derece ve kademesi 
de çok önemli. 
Bütün bunlar 
ikramiye farkını 
etkileyen hususlar. 
1 Temmuz 1997'de 
7600 ek göstergeyle 
emekli olan bir 
memur 30 yılın üze 
rindeki her bir yıl 
için 102,94 TL fark 
alacakken, 1 Ocak 
2014'te 7600 ek 
göstergeyle emekli 
olmuş memur

3.407,42 TL fark ala
cak. Dolayısıyla 40 
yıl üzerinden 
hizmeti olan ve 
2014 yılının Ocak 
ayında 7600 ek 
göstergeyle emekli 
olan memurun eline 
34.074 TL İkramiye 
farkı geçecek. Bu 
da emeklilerin hayat 
larını bir nebze 
olsun güzelleştire 
cek bir miktar.
Emekli olunan tarih 
ne kadar eski ise 
ikramiye farkı o 
kadar azalıyor. 
TL'den altı sıfır 
atılması nedeniyle 
özellikle 1997 
öncesinde emekli 
olan kişiler için 
ikramiye farkları 
düşük miktarlarda 
kalıyor. Bunun ön» 
lenmesi amacıyla 
her yıl için 50 
TL’nin altında ve 
toplam 100 TL’nin 
altında ikramiye 
farkı ödenmemesi 
kararlaştırıldı.
Bu sayede 1 Ocak 
1995 tarihinde 7600 

ek gösterge 33 yıllık 
hizmetiyle emekli 
olan memur her yıl 
için 16,27 TL 
İkramiye farkı 
alması gerekirken 
150 TL ikramiye 
farkı alabilecek. 
MİRASÇISI DA 
ALABİLİR 
Şu an hayatta olan 
ve geçmişte 
ikramiyesini 30 yıl 
üzerinden alan 
memur emeklileri 
İkramiye farkları 
İçin kendileri müra
caat edecekler. 
Vefat eden memur 
emeklileri için 
İse başvuru 
nun mirasçıları 
tarafından 
yapılması gerekiyor. 
Memur emeklilen 
kaç yıl hizmetlerinin 
bulunduğunu bili 
yor. Ancak miras 
çılar bu konuda 
bilgi sahibi olmaya
bilir Mirasçılar bu 
konuda gerekli 
bilgileri edinerek 
SGK’ya başvuru 
yapmalılar.

v 11

TÜBİTAK 
tarafından her yıl 
gerçekleş 
tirilen Lise Öğren 
çileri Araştırma 
Projeleri Yarışması 
kapsamında 
düzenlenen Bursa 
Bölge Sergisi, 
Uludağ Üniversite- 
si'nde açıldı. Mete 
Cengiz Kültür 
Merkezi'ndeki 
sergide toplam 100 
proje, bilimsel 
kurulun ve 
katılımcıların ilgi
sine sunuldu. 
Bursa Protokolü, 
akademisyenler ve 
öğrencilerin 
katıldığı serginin 
açılışında konuşan 
UÜ Rektörü Prof. 
Dr. Yusuf Ulcay, in- 
ovasyon, Ar-Ge ve 
markalaşma 
konusunda ağırlık 
verilmesi 
gerektiğini söyledi.

Marka olmayı 
herkesin 
arzuladığını, ancak 
Ar-Ge olmadan 
markalaşmanın 
mümkün olmadı 
ğını vurgulayan 
Rektör Yusuf 
Ulcay, "Ülkemizin 
ileriye dönük bir 
takım hedefleri var. 
Markalaşma ve 
Ar-Ge konusunda 
yatırım yapılmadığı 
müddetçe Türki 
ye'nin hedeflenen 
noktalara gelmesi 
mümkün değildir. 
Bu alanda yavaş 
yavaş artan bir 
ivme var. Ancak 
ülke olarak fason 
üretime ağırlık 
verdik. Geçtiğimiz 
yıl Ar-Ge'ye ayrılan 
bütçe bakımından 
ülke olarak ilk defa 
Gayri Safı Milli 
Hasılanın yüzde 
birine ulaşabildik.

Gelişmiş olan 
ülkelere baktığı 
mızda bu oranın 
yüzde 3 ve üzerin 
de olduğunu 
görüyoruz. Biz bu 
rakamları ayırsak 
bile onları yakala 
ma şansımız yok” 
dedi.
Konuşmasında 
liseli gençlere ve 
öğretmenlere de 
seslenen Rektör 
Ulcay, "Özellikle 
geleceğimizi 
kurgulayacak olan 

öğrencilerimizin 
çok iyi yetiştiril 
mesi gerekiyor. 
Bunun için de 
öğretmenlerimizin 
çocukları teşvik 
etmesi gerekiyor. 
Bizim düşünen ve 
araştıran insanlara 
ihtiyacımız var. 
Kutsal kitabımızda 
bile düşünülmesi 
gerektiği 
vurgulanıyor. O 
yüzden araştırma 
ve geliştirmeye 
odaklanmalıyız. Bu 

sadece 
konuşularak 
ulaşılabilecek bir 
hedef değildir. 
Dünyanın her 
yerinde devletler 
öğrencileri bilimsel 
çalışmalara teşvik 
etmek adına özel 
bütçelerinden 
kaynaklar ayırırlar. 
Yarının yöneti 
çileri, araştırma 
cilan olacak 
öğrencilerimize de 
mutlaka bu alan
lara yönelmelerini 
tavsiye ediyorum. 
Gelecek 
planlamanızı çok 
iyi yapın. Lise 
hayatından 
başlayarak, üniver
site sonunu hede
fleyin. Ne kadar 
odaklanırsanız o 
kadar az enerji ile 
hedeflerinize 
kavuşursunuz. 
Ülke kaynaklan da 

daha az harcanmış 
olacaktır" diye 
konuştu.
Konuşmaların 
ardından serginin 
açılışı gerçek 
leştirildi.
Toplam 12 bölge
den 14 bine yakın 
başvurunun 
olduğu yarışma 
kapsamında son 
aşamaya kalan 
100 proje Uludağ 
Üniversitesi Mete 
Cengiz Kültür 
Merkezi'nde 30 
Mart Perşembe 
gününe kadar 
sergilenecek.
Oluşturulan bilim
sel kurul, 100 proje 
içerisinden eleme 
yapacak ve finale 
kalanlar yine 
Uludağ Üniversite- 
si'nde düzen
lenecek tören ile 
ödüllerine 
kavuşacak.

Facebook sayfamız s Gemlik Körfez - Güler Ajans
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um Miarca Mr MM! fc kasaalanlan gelecek
Türkiye Kasaplar 
Federasyonu Genel 
Başkan Vekili ve An* 
talya Kasaplar Oda 
sı Başkanı Osman 
Yardımcı, kırmızı 
ette bir indirim daha 
yapılacağını söyledi. 
Türkiye Kasaplar 
Federasyonu Genel 
Başkan Vekili ve 
Antalya Kasaplar 
Odası Başkanı 
Osman Yardımcı, 
Türkiye’de kesimlik 
sığır veya et sıkıntı 
sının olmadığını be
lirterek, mangal se
zonunda speküla 
törlerin ortaya 
çıktığını söyledi. 
Yardımcı, 4 TL’lik

KDV indiriminin 
ardından 1 TL de 
kasapların indirim 
yapması halinde 
etin 5 TL ucuzla 
yacağını söyledi. 
Türkiye Kasaplar 
Federasyonu Genel 
Başkan Vekili ve 
Antalya Kasaplar 
Odası Başkanı 
Osman Yardımcı, 
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı 
Çelik’in kırmızı et 
fiyatlarını tırmandır 
ma ve speküle edici 
girişimlere izin 
verilmeyeceğini, 
Türkiye'de yeterli 
miktarda kesim 
olgunluğuna gelmiş

kasaplık sığır 
bulunduğu açıkla 
masını değerlen 
dirdi. Yardımcı, yaz 
mevsiminin gelmesi 
ve mangal sezonun 
açılmasıyla birlikte 
her yıl et fiyatlarının 
gündeme gelme 
sinden yakındı.

Kırmızı ete son iki 
yılda sadece 2 TL 
zam geldiğini ak
taran Yardımcı, "Bu 
büyük bir zam değil 
Et kıtlığı da yok. 
Ülkemizde havyan 
da çok et de çok. 
Bazı spekülatörler 
var, yok değil. Yaz 

sezonunda 
vatandaşlarımız ete 
yükleniyor. Talep 
olduğu zaman satış 
oluyor. Bunu fırsat 
bilenler her yıl 
aynı şeyi ısıtıp 
vatandaşın önüne 
koyuyor. Ette büyük 
bir zam yok" dedi.

Türkiye’de beyaz 
eşya ve mobilyada 
fiyatların düşme 
siyle piyasada bir 
hareketlilik yaşan 
dığını aktaran 
Yardımcı, "KDV 
indirimi yapıldı. 
Bugün temel gıda 
maddesi et de yüzde 
1 alışlı yüzde 8 
çıkışlı, yüzde 2 zirai 
stopaj, yüzde 1 çiftçi 
primiyle yüzde 11’1 
buluyor. Bu durum 
ortadan kalktığı 
zaman etin 
kilogramında 4 TL 
indirim olur. KDV 
kalktığında 4 TL’lik 
bir indirim olur.” 
dedi

Haarlıklara hasladılarl Tilrtiye'w nelhıırla t
Başta İngilizler 
olmak üzere 
AvrupalI turistler 
Türkiye’ye akın 
etmeye hazırlanıyor. 
Dünyanın en büyük 
tur operatörlerinden 
Thomas Cook, 
müşterilerinin 
Türkiye’ye olan 
yoğun ilgisini 
duyurdu.
Turizm sektöründe 
yaşanan daralmaya 
karşı önlemler 
alınmaya ve destek
ler verilmeye devam 
ederken yabancı tur
istler de bu yaz 
yönünü hızla 
Türkiye’ye çeviriyor. 
Son olarak 
dünyanın önemli 
turizm operatör

lerinden Thomas 
Cook, müşterilerinin 
Türkiye’ye yoğun 
ilgi gösterdiğini 
duyurdu. Özellikle 
yaz aylarında en az 
1.5 milyon İngiliz 
turistin Ege ve Ak 
deniz kıyılarını zi
yaret etmesi bek
leniyor. Thomas 
Cook, daha önce 
yaptığı açıklama 
larda en önemli

desti nasyonlarından 
birisi olan 
Türkiye’ye dönük 
talepte yaşanan sert 
düşüş sebebiyle 
2016 yılını oldukça 
zor geçirdiklerini 
belirtmiş, bu ne
denle müşterilerine 
alternatif destinas 
yonlar sundukla 
rını ifade etmişti. 
Türkiye’ye 
gelmeyen turistlerin 

tercihleri ise Yu
nanistan, İspanya ve 
Hırvatistan olmuştu. 
TURİSTLER 
BASKI YAPTI 
Ancak AvrupalI tur
istler, gittikleri desti- 
nasyonlarda 
aradığını bulamadı. 
Sektör temsilcileri, 
Türkiye kıyılarında 
kaliteli hizmetin 
uygun fiyata 
sağlandığını belir
tirken, diğer ülkel
erde ‘şişen’ fiyat 
ların turisti memnun 
etmediğini vurgula 
dı. Bu nedenle 
büyük tur opera 
törlerinin müşte 
rileri yeniden 
Türkiye’ye gelmek 
için yoğun talep 

gösterdi. Yabancı 
turistin, tur oper
atörlerine yap tığı 
‘Türkiye’ bas kışıyla 
başta Ingiliz ile 
Alman turistler, 
Ege ve Akdeniz 
kıyılarına gelmek 
için Türkiye rezer 
vasyonlarına 
da başladı.
Türkiye Seyahat 
Acentaları Birliği 
Başkanı Başaran 
Ulusoy, Thomas 
Cook kararının 
Türkiye için gayet 
olumlu sonuçlar 
doğuracağını be
lirterek, yeniden 
başlatılan turlan 
turistlerin ‘baskısı’ 
olarak nitelendirdi. 
Ulusoy, “Türkiye 

zaten ambargo 
konulacak bir ülke 
değil. İngiliz 
vatandaşları başta 
olmak üzere 
‘Türkiye’ye niye 
gitmiyorsunuz’ diye 
yoğun bir baskı 
oluşmasaydı bu 
kararı almazlardı. 
Yabancı turist 
Türkiye’ye gelmek 
istiyor. Türkiye’de 
yer alan olanakları 
başka ülkelerde 
bulmaları mümkün 
değil. Havası, suyu, 
insanı... Ayrıca ne 
yaşarsak yaşayalım, 
kaliteden asla ödün 
vermiyoruz. Bu yaz 
en az 1.5 milyon 
İngiliz gelir” diye 
konuştu.
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Kapalı Pazar yerinde Salı ve Cumartesi günleri açılan pazarda kiralanamayan işyerleri, 5 Nisan günü yeniden 10 yıllığına satılacak.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Referandumun Konuşma Dili
16 Nisan Anayasa Değişikliği Halk 

Oylaması yaklaştıkça, iktidarın ve Cum 
hurbaşkanı’nın konuşma dili giderek 
çirkinleşiyor.

Anayasa değişikliğine ‘Hayır’ kam 
panyası yürüten CHP ve MHP muhalif 
terine karşı kullanılan dil kabalaştığı 
gibi, saldırganlaşıyor, kışkırtıcı bir hal 
alıyor.

Böyle olunca, bilhassa MHP muhalif 
lerine karşı neredeyse her yerde devle 
tin valisi ve polislerinin gözü önünde 
saldırılar düzenleniyor. Devamı 4’de

Gemlik Belediyesi tarafından 25 milyon liraya 
yaptırılan kapalı pazar yerinde boş kalan yer
ler yeniden ihaleye çıkartılıyor. Gemlik 
Belediyesi Kapalı Pazar yeri A, B ve C 
bloklarında bulunan Sah ve Cumartesi günü 
kurulan pazarda boş kalan yerler 5 Nisan 
2017 Çarşamba günü yeniden ihaleye 
çıkarılıyor. Pazar yerini ihalede kiralayan 
esnaf, diğer taksitlerini 17 ayda aylık olarak 
ödeyecek. Eğer, ihale bedeli peşin olarak 
ödenirse, yüzde 10 peşin ödeme indirimi 
uygulanacak. Haberi sayfa 2’de

Bu gece Atamer Hotel’deki 
yemekli toplantıya tanınmış 

hukukçular katılacak...

Yalcınbavır.
Gürkan ve Akıloğaıı 

neden Evet «e 
Hayır’ı anlatacak

PANELE DAVET

Uluç Gürhan Gürhan Akdoğan Erttığrul Yalçınbayır

Panel Yeri: Rüyam Düğün Salonu 
Celal Bayar Anadolu Lisesi Yanı

Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik 16 
Nisan günü yapılacak olan Anayasa 
Değişikliği ile ilgili olarak düzenlediği 
“Niçin Hayır, Niçin Evet Diyoruz’’ konulu 
panel bugün yapılacak. Sayfa 2’de

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Kapalı Pazar yerinde Salı ve Cumartesi günleri açılan pazarda kiralanamayan işyerleri, 5 Nisan günü yeniden 10 yıllığına satılacak.

Bos kalan tezgah I a r ihaleye tıMı
Gemlik Belediyesi 
tarafından 25 milyon 
liraya yaptırılan 
kapalı pazar yerinde 
boş kalan yerler 
yeniden ihaleye 
çıkartılıyor.
Gemlik Belediyesi 
Kapalı Pazar yeri A, 
B ve C bloklarında 
bulunan Salı ve 
Cumartesi günü ku
rulan pazarda boş 
kalan yerler 5 Nisan 
2017 Çarşamba 
günü yeniden 
ihaleye çıkarılıyor. 
Gemlik Belediyesi 
internet sitesinde 
yer alan ihale 
ilanında, 5 Nisan 
2017 günü Bele 
diye Başkanlığı 
binasında Kent 
Konseyi Toplantı 
Salonu’nda, 2886 
sayılı Devlet ihale 
Kanunu’nun 45.

maddesi gereği 
açık teklif usulu 
ihale ile 10 yıl süre 
ile sınırlı ayni hak 
tesisi yöntemiyle 
pazarcıya 
kiraya verileceği 
duyuruldu.
İhaleye Sah ve 
Cumartesi günleri 
için çıkarılan tezgah 
yerleri tekli ve çiftli 

gruplar halinde ki
raya verileceği, iha
leyi kazanan kiracı 
lehine 10 yıllık süre 
ile mülkiyet hak 
tesis edileceği, bir 
kişinin aynı günde 
en çok iki işyeri 
kiralayabileceği 
belirtildi.
İhale şartnamesinde 
çift grup kiralayan 

kişi başka yer 
kiralayamayacak, 
tek şatış yeri ki
ralayan ise en fazla 
iki satış yeri 
kiralayabileceği 
belirtiliyor.
5 Nisan 2017 
Çarşamba günü 
yapılacak olan ihale 
saat O9.oo da askıya 
çıkarılan Ek 1 

listesindeki 
Sah günü açılan 
tezgahlar için 
daha sonra da 
Ek 2 listesindeki 
Cumartesi günü 
açılan tezgahlar 
için ihale yapılacak. 
İhale günü, zaman 
yetersizliği ne
deniyle yapılama 
yan ihale işlemleri 
ertesi gün saat 
O9.oo de yeniden 
devam edecek. 
İhaleye, sebze, 
meyve ve beledi 
yece izin verilen 
diğer gıda ve ihtiyaç 
maddelerinin satışı 
ile uğraşanlar 
katılacak.
Esnaf ve Sanatkar
lar Odası’na pazarcı 
olarak kayıtları 
olması gerekecek. 
Ayrıca, vergi 
mükellefi olması 

şartı aranacak. 
İhaleye girmek 
isteyenler, ihale 
saatinden önce 
belirtilen geçici 
teminatı yatırmaları 
ayrıca bedeli 
karşılığında 
şartname satın 
almaları zorunlu 
olacak.
İhale üzerine kalan 
pazarcı esnafı 
ihale bedelinin ilk 
taksitini 18/1 ini 
peşin olarak 
ödeyebilecektir. 
Pazar yerini ihalede 
kiralayan esnaf, 
diğer taksitlerini 
17 ayda aylık 
olarak ödeyecek. 
Eğer, ihale bedeli 
peşin olarak 
ödenirse, yüzde 
10 peşin ödeme 
indirimi uygu
lanacak.

Bu gece Atamer Hotel’deki yemekli toplantıya tanınmış hukukçular katılacak...

Ml El» in II IMlİlll İlimi MIIW lllltllli
Atatürkçü Düşünce Derneği 
Gemlik Şubesi’nin 16 Nisan 
günü yapılacak olan Anayasa 
Değişikliği ile ilgili olarak 
düzenlediği “Niçin Hayır, Niçin 
Evet Diyoruz” konulu panel 
bugün yapılacak.
Bugün saat 15.oo de Rüyam 
Düğün Salonu’nda düzen
lenecek olan panele, ADD 
Genel Başkan Yardımcısı eski 
DSP Milletvekili Uluç Gürkan, 
eski AKP Devlet Bakanı 
Ertuğrul Yalçınbayır, ADD 
Bursa Koordinatörü 
konuşmacı olarak katılacak.

Gürhan Akdoğan katılacak.

ATAMER HOTEL’DE 
YEMEKLİ TOPLANTI 
ADD Gemlik Şube Başkanı 
Muhammet Usta, buğu gece 
Atamer Hotel’de eski CHP 
Bursa Milletvekili Yahya 
Şimşek, eski Bursa Baro 
Başkanı Ekrem Demiröz ve 
Bursa Barosu avukatlarından 
Suna Soydaş’ın katılacağı 
yemekli söyleşi düzenledik
lerini belirtti.
Usta, Gemliklileri panele ve 
yemekli toplantıya davet etti.

Si PANELE DAVET
GEMUK ŞUBESİ

ANAYASA
için

EVET

31.03.2017
Cuma 15:00

Uluç Gürkan Gürhan Akdoğan Ertuğrul Yalçınbayır

Panel Yeri: Rüyam Düğün Salonu
Celal Bayar Anadolu Lisesi Yanı

0(53051'9212-1)536 556 84 88

Mustafa Ceceli geliyor
Şarkıcı, aranjör, albüm yapımcısı Mustafa Ceceli, 

9 Nisan’da Gemlikli hayranlarıyla buluşacak
Gemlik Belediyesi'nin 
2017 yılı etkinlikleri 
kapsamında Mustafa Ce
celi Konseri düzenlendi. 
Gemlik Belediyesi organi
zasyonu ile gerçekleşecek 
olan konser, 9 Nisan 2017 
günü yapılacak.

Gemlik Belediyesi’nin in
ternet sitesinde yer alan ve 
anons duyurularında belir
tilen Mustafa Ceceli kon
seri ücretsiz ve halka açık 
olacak.
Şarkıcı, aranjör, albüm 
yapımcısı Mustafa Ce-

celi’nin konseri 9 Nisan 
2017 Pazar günü saat 
20.00'de 15 Temmuz 
Demokrasi Meydanı 
Konser alanında yapfıaca'K. 
Ücretsiz ölarî MustâfaCe- 
celi konserine Gemlik halkı 
davet edildi.
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Hurda araçtan sağ çıktılar
Bursa-Ankara kara 
yolu üzerinde 
meydana gelen 
kazada 1 kişi 
yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Yıldırım ilçesi 
Otosansit metro 
istasyonu yakın 
larında hafriyat 
kamyonuyla, özel 
otomobil çarpıştı.

Çarpmanın 
etkisiyle kam 
yonun altına 
giren otomobil 
hurdaya döner 
ken, araç 
sürücüsü K.G. 
yaralandı.
Yaralanan K.G.'ye 
ilk müdahaleyi 
yoldan geçen 
vatandaşlar ya
parken, 112 acil

servise haber 
verildi. 112 sağlık 
ekiplerinin yaptığı 
müdahalenin 
ardından yaralı 
hastaneye 
kaldırıldı.
K.G'nin gözünden 
ameliyat olduğu 
belirtilirken, polis 
olayla ilgili 
soruşturma 
başlattı.

V

Telefonuna gelen mesajla dolanılırıiaıgıııı anlayınca yıkıldı
Bursa’da bir şaşırdı. neye uğradığını bankanın kendi çekildiğini öğrenen yen F.Y., harcamanın
vatandaş, telefonuna Bursa'da bir şaşırdı. sine gönderdiği F.Y., polis merkezine kendisine ait
gelen ’6 bin 900 vatandaş, telefonuna Edinilen bilgiye mesajı görünce giderek şikayetçi olmadığını beyan
liralık harcama gelen '6 bin 900 göre, merkez gözlerine inana oldu. Şifresiz işlemin etti. Polis ekipleri
yaptınız’ mesajıyla liralık harcama Nilüfer ilçesinde madı. Kredi kartın kimin tarafından olayla ilgili tahkikat
neye uğradığını yaptınız' mesajıyla ikamet eden F.Y., dan 6 bin 900 lira yapıldığını bilme başlattı.

Sahte kimlikle ev satmaya kalktılar
Düzce İl Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şubesi ekipleri Bur
sa’da sahte kimlikle 
bir kişiye ev sat
maya çalışan ve 
Düzce’ye kaçan 2 
şahsı yakaladı. 
Düzce İl Emniyet

Müdürlüğü Asayiş 
Şubesi ekipleri Bur
sa'da sahte kimlikle 
bir kişiye ev sat
maya çalışan ve 
Düzce'ye kaçan 
2 şahsı yakaladı.
Alınan bilgilere 
göre, Bursa'nın

Altinova ilçesinde 
sahte kimlikle 170 
bin lira değerindeki 
evi sahte kimlikle 
satmaya çalışan 3 
kişilik ekipten E. B. 
isimli şahıs, evi 
satmaya çalıştığı 
şahıstan 20 bin lira

alırken suçüstü 
yakalandı. E. B.'nin 
yakalandığını 
öğrenen E. S. ve 
R. D. ise Düzce'ye 
kaçtılar. Bursa 
polisinin bilgi verme 
si üzerine çalışma 
yapan Düzce İl

Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şubesi 
ekipleri şahısların 
adreslerini tespit 
ederek operasyon 
düzenlediler.
Operasyonda 2 
şahıs kıskıvrak 
yakalanarak

Altinova İlçe 
Emniyet Müdür 
lüğü ekiplerine 
teslim edildi. 
Emniyetteki 
sorgularının 
ardından adliyeye 
çıkan şahıslar 
tutuklandılar

Bandırma da işadamını kaçıran şüpheli Bursa’da yakalandı
Balıkesir'in 
Bandırma ilçesi'nde, 
evinin önünden silah 
zoruyla işadamı 
Emre Bor'u kaçırdığı 
ve para sözü alınca 
da serbest bıraktığı 
iddia edilen 39 
yaşındaki Nazım L., 
Bursa'da saklan 
dığı bağevinde 
yakalandı. 
Bandırma'da geçen 
perşembe günü, 
yaklaşık 4 yıl önce 
iflas eden beyaz et

şirketinin eski Genel 
Müdürü 44 yaşındaki 
Emre Bor, Hacıyusuf 
Mahallesi'ndeki 
evinin önünde

aracını park etmek 
üzereyken, iddiaya 
göre Nazım L. 
tarafından silah 
tehditi ile kaçırıldı.

Nazım L., TIR'ın 
yatak bölümüne 
sakladığı Emre 
Bor'u, Bursa'ya 
götürdü.
Olay, Emre Bor'un 
ailesini arayan 
Nazım L.'nin 
"Oğlunuzu kaçırdım. 
10 milyon lira 
verirseniz serbest 
bırakırım" demesi 
üzerine ortaya çıktı. 
Bunun üzerine Bor 
ailesi, Bandırma İlçe 
Emniyetine 

başvurdu. Nazım L. 
ise Emre Bor'u, para 
sözü almasının 
ardından cuma günü 
serbest bıraktı.
Bandırma Emniyet 
Müdürlüğü'nün 
oluşturduğu özel ek
ibin yaptığı takipte, 
Nazım L.'nin Bur
sa'da olduğu be
lirledi. Yapılan 
başarılı operasyon 
sonucunda Nazım L. 
bugün Bursa'da 
Merkez Yıldırım

İlçesi Şirinevler Ma- 
hallesi'nde 
saklandığı bağ 
evinde yakalandı. 
Yapılan 
soruşturmaya göre, 
iflas eden firmasının 
borç alacak ilişkisi 
nedeniyle Emre 
Bor'u kaçırarak 10 
milyon lira istediği 
öne sürülen Nazım 
L. polisteki sorgusu
nun ardından 
adliyeye sevk 
edilecek.

Çöle kaçak atılan 
ağlara el konuldu

Bursa'nın İznik ilçesinde av yasağına uymayan balık 
çıların ağlarına el konuldu. İznik gölünde 15 Mart tarihin
den itibaren avlanma yasağı başladı. İznik Jandarma Bot 
Komutanlığı, gölde av yasağına uymayan balıkçılara göz 
açtırmıyor. Gölde devriye atan bot timleri, dün gece 
Narlıca açıklarına bırakılan kaçak ağları tespit ederek 
harekete geçti. Jandarma, balıkçıların göle attığı 500 adet 
ıstakoz sepeti ile bin metre balık ağına el koydu. Ağ ve 
sepetlerdeki balık ve ıstakozlar ise göle geri bırakıldı. 15 
Martta başlayan av yasağı 15 Haziranda sona erecek.
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Güne Bakış Mtotıfciataintıısiı'
U Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail. com

Referandumun Konuşma Dili
Türkiye’nin birlik ve beraberliğe en çok 

ihtiyacı olduğu bir dönemde, ülkeyi 
Anayasa Değişikliği halk oylamasına 
götürerek, meydanlarda HAYIR oyu kul
lanacaklara agıza alınmayacak sözler 
kullanılıyor.

Her şeyden önce HAYIR’cılann Terörist 
olduğu yalanı sıkılmadan söyleyebiliyor
lar.

Yıllarca PKK ve yandaşlarıyla Demokra 
tik Açılım/Kürt Açılımı, Milli Birlik ve 
Kardeşlik Projesi adı altında başlatılan 
süreçı sanki kendileri değil başkaları 
gerçekleştirdi.

Bu süreç te Oslo’da PKK liderleriyle 
devlet bira ray a geldi.

Gemlik Jandarma Komutanlığı önün
den her hafta çarşamba günleri Imrah’da 
tutsak olan Öcalan’ı ziyaretler ve anlaş 
malan kim yaptı.

PKK’lılan Türkiye’ye getirmek için 
Habur’da kurulan mahkemeler unutuldu 
mu?

Olmuyor, olmuyor teröristlerle kol kola 
olanlar Hayır diyenler değil, iktidarın kin- 
disiydi.

Şimdi milliyetçi oyları toplayabilmek 
için şahin kesildiler.

Bugün Gemlik’te ilginç bir panel var.
Bu panele katılan bir konuşmacı da 

AKP’nin kurucularından ve parti tuzu 
ğünü yapan kişilerden eski AKP Millet 
vekili ve Devlet Bakanı Ertuğrul 
Yalçınbayır.

Yalçınbayır, benim 40 yıllık dostumdur. 
Demokrat ve yurtsever bir insandır.

1980 öncesi CHP’de birlikte siyaset 
yaptık.

Dürüsttür, inançlıdır, doğrudur.
ABD’nin Irak’ı işgali için Türkiye’den 

geçmesine TBMM de Hayır dediği için 
zamanın Başbakanı ve AKP Genel 
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gaza 
bina uğrayarak üzeri çizilerek bir daha 
milletvekili yapılmadı. O da doğru bildik
lerini her ortamda, her koşulda söyleme 
ye devam ediyor.

Bugün Rüyam Düğüm Salonu’ndaki pa 
nelde, Anayasa Değişikliğinin Türkiye 
nin başına ne gibi çoraplar öreceğini an
latacak.

Yalçınbayır’ın mesleği avukatlıktır.
Onun iyi bir hukukçu olduğunu yakın 

dan bilenlerdenim.
Bilhassa samimi AKP’lilerin bu paneli 

izfemesrne sağfiKvennm.
Yazıma meydanlardaki konuşma dilinin 

giderek bozulduğundan suçlamaların 
çirkinlestiği söze başladı. Dün Saadet 
Partisi İlçe Başkanı Ahmet Vakkas 
Yıldız’ın dediği gibi referandum süre 
cinde kullanılan dile herkesin dikkat 
etmesi ama dil sertleşiyor ve kabalaşır. 
16 Nisan’dan sonra birbirimizin yüzüne 
'oa'Kacağımız unUidımama'ıı.

HİSAR ANADOLU
LİSESİ’NDE NE OLDU
Dün Gemlik Belediyesi, MTTB, Kent 

Konseyi Uludağ Üniversitesi Evrensel 
Hukuk Toplulugu’nun ortak getirttiği 
gazeteci Süleyman Ozışık, Hisar Anado 
Tu Lisesi’nde 15 Temmuz’u anlatmak için 
öğrencilerle buluştuğunda, konuyu 
Anayasa değişikliğine getirince, öğret 
menlerin ve öğrencilerin burada siyaset 
yapmayın diye tepkisiyle karşılaştı.

Bu konuyu yarın ele alacağım.

Saadet Partisi 
Gemlik İlçe 
Başkanı Ahmet 
Vakkas Yıldız, 
haftalık basın 
açıklamasında 
gündemle ilgili 
değerlendirme 
lerde bulundu. 
Türkiye’nin dört bir 
taraftan kuşatılma 
ya çalışıldığına 
dikkat çeken Yıldız, 
referandum süre 
cinde kullanılan 
dile herkesin dikkat 
etmesi gerektiğini 
söyledi.
Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın İstanbul 
Sarıyer’de ‘Hayır’ 
çadırını ziyaret 
etmesini bu an
lamda önemsedik
lerini kaydeden 
Yıldız, “Sayın 
Cumhurbaşkanı 
Tayyip Erdoğan’ın 
hayır çadırını zi
yaret etmesini 
takdir ile karşıla 
dim" dedi.

HERKES BU 
VATANIN EVLADI

Referandumda evet 
veya ‘Hayır’ diye
cek olan herkesin 
bu ülkenin evlatları 
olduğunu vurgu
layan Yıldız, bir- 
biriyle uğraşan 
Türkiye’nin kimse 
ye bir faydasının 
olmayacağını, tam 
aksine Siyonizm’in 
planlarına hizmet 
edileceğini kay
detti.
Yıldız, şöyle 
konuştu: ”Bu 
devasa problemleri 
mizi çözmenin ilk 
şartı kutuplaşmak 
değil, kucaklaşmak 
tır. Bir kez daha 
söylüyorum, görüş 
terimiz, düşüncele

ElHUU İŞYERİMİZDE ÇALIŞTIRILMAK 
ÜZERE 2 VEYA 4 YILLIK 

PEYZAJ RÖLÜMÜ MEZUNUmimi ELEMAN ARANIYOR
MAYSA PEYZAJ 

GELEDEK/ORHANGAZİ 
05305255116

rimiz, kararlarımız 
farklı olabilir. Ama 
hepimiz bu milletin 
evlatlarıyız. Birlik 
olursak aşamaya 
cağımız hiçbir 
engel, hiçbir zorluk 
yoktur. Ama 
kutuplaşırsak, bir
birimizi düşman 
olarak görürsek, 
hepimiz kaybede 
riz. Gelin mese
lelerimizi el birliği 
ile çözelim.
Batı’nın uydusu bir 
Türkiye yerine, 
İslam dünyasının 
mazlumlarına 
öncülük eden bir 
Türkiye’yi kuralım” 
dedi.

HEDEFLERİ İSLAM 
ÜLKELERİ

İslam dünyasının 
Moğol istilaların 
dan bu yana tarihin 
en büyük yıkımını, 
işgalini yaşadığını 
ve bütün İslam 
coğrafyasının top 
yekûn bir kuşatma 
ile karşı karşıya 
kaldığını kaydeden 
Yıldız, Sadece şu 
son birkaç haftada 
olanlara bakalım. 
Önce ABD tarafın 
dan 9 ülkeye vize 
yasağı getirildi. Bu 
9 ülkenin tamamı 
İslam ülkesiydi.

Hemen ardından 
aralarında THY’nin 
de yer aldığı bazı 
havayolu şirketle 
rine bilgisayar, 
tablet yasağı geti 
rildi. Bu şirketlerin 
tamamı da yine 
İslam ülkelerine ait 
şirketlerdi. 
Biliyorsunuz daha 
önce de aynı ABD, 
11 Eylül olayların 
dan bazı İslam ülke 
terini sorumlu tutan 
ve tazminat 
hakkının önünü 
açan bir tasarıyı 
senatodan geçir 
mişti” değerlendir 
meşinde bulundu.
ABD’nin dönüp 
kendine bakması 
gerektiğini 
söyleyen Yıldız, 
tepkisini şu sözler 
ile dile getirdi: 
’’Masum insanları 
katletmek ABD’nin 
alışkanlığıdır. Bir 
yere gittiği zaman 
önce masum 
insanları katleder, 
gözdağı verir.
Amerika ‘kimyasal 
silah var’ yalanıyla 
Irak’ı işgal etti. 
Bu yalan yüzünden 
2,5 milyon insanı 
öldürdü. Bu yüzden 
asıl terörist kendi
leridir. Tazminat 
ödemesi gereken 
bir ülke var ise o da

ABD’ dlr.Ama 
yavuz hırsız ev 
sahibini bastırır 
misali, kendi 
suçlarını örtmek 
İçin İslam 
dünyasına çamur 
atmaya 
kalkmaktadırlar. ” 
Üç ayların önemine 
de vurgu yapan 
Yıldız, mübarek 
ayların İslam 
dünyasının direniş 
ve dirilişine 
vesile olmasını 
temenni etti.
Bütün 
Müslümanların 
Regaip Kandili’ni 
de kutlayan Yıldız, 
’’İslam coğrafyası 
olarak öyle bir 
dönemden geçi 
yoruz ki, gerçekten 
her şeyden çok 
düşünmeye 
ihtiyacımız var. 
Düşünmeliyiz. 
Dünyanın en 
zengin yeraltı ve 
yerüstü kaynaklan 
na sahip olmasına 
rağmen neden en 
yoksul ülkeleri 
İslam ülkeleridir. 
Barış ve mer 
hamet dini 
olmasına rağmen 
neden hemen her 
İslam ülkesinde bir 
çatışma, bir kaos, 
bir kutuplaşma, 
bir gerginlik var. 
İslam, birliğimi zi, 
beraberliğimizi, 
kardeşliğimizi 
emrederken, 
neden Müslüman
lar bugün bu 
kadar dağınık, 
bu kadar birbirine 
düşman? İşte 
mübarek 3 aylan 
fırsat bilip, 
başımızı da 
önümüze koyup 
bunları düşünme 
liyiz” dedi.
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Marmara için korkutan deprem uyarısı
Uzmanlara göre 
Marmara'da 7'nİn 
üzerinde bir de
preme neden olacak 
enerji birikmiş du
rumda. belki bir 
belki on yıl sonra 
olacak ama deprem 
kaçınılmaz...
Kandilli Rasathanesi 
ve Deprem 
Araştırma Enstitüsü 
Müdürü Prof. Dr. 
Haluk özener, 'Şu 
anda Marmara'da 
7,2'lik bir deprem 
enerjisi birikmiş du
rumda. Dolayısıyla 
Marmara'da şu anda 
da bir deprem ola
bilir, belki 1, belki 5, 
belki 10 yıl sonra da 
olabilir ama olacağı 
kesin* dedi
Kandilli Rasathanesi 
ve Deprem 
Araştırma Ensti 
tüsü Müdürü Prof. 
Dr. Haluk Özener, 
Cumhuriyet Üni 
versitesi Mühen 
dişlik Fakültesi 
Geomatik Kulübü 
tarafından düzenle

nen programın 
ardından yaptığı 
açıklamada, belirli 
bir büyüklükte de
prem meydana 
geldikten sonra 
onun artçılarını 
görmenin normal 
olduğunu söyledi. 
Türkiye'de deprem 
sayısında çok 
anormal bir artış 
olmadığına işaret 
eden Özener, 
"Türkiye ve yakın 
coğrafyasında,

Türkiye'nin 
etkilenebileceği 
Ege'de, Akdeniz'de 
yaklaşık her 3,5 
yılda 7'nin üstünde 
bir deprem meydana 
geliyor. Türkiye 
kara sınırını da 
düşündüğünüzde 
Türkiye'de yaklaşık 
6,5-7 yılda bir 7'nin 
üstünde depremin 
olması sürpriz 
değil" diye konuştu. 
Türkiye'nin bir 
deprem ülkesi 

olduğunu vurgu-^, 
layan Özener, aktif 
fayları ve tarihsel 
depremleri bilerek 
yaşamak gerektiğini 
belirtti. Depreme 
hazırlıklı olmanın 
önemini vurgulayan 
Özener, 1999'daki 
Marmara Depre 
mi'nden sonra bu 
konuda daha bilinçli 
olunduğunu dile 
getirdi.
Özener, "Ayrıca 
deprem İstanbul'a 

ne kadar yaklaşırsa 
insanların depreme 
ilgisi o kadar artıyor. 
Çünkü ekonominin 
kalbi, nüfusun 
kalbi İstanbul'da. 
Dolayısıyla İstan
bul'a depremin 
yaklaşması, deprem 
konusuna insanların 
ve karar vericilerin 
ilgisini daha çok 
artırıyor." ifadelerini 
kullandı.
Marmara'da deprem 
beklendiğine işaret 
eden Özener, şöyle 
devam etti: 
"Şu anda 7,2'lik bir 
deprem enerjisi 
birikmiş durumda. 
Dolayısıyla Mar
mara'da şu anda da 
bir deprem olabilir, 
belki 1, belki 5, belki 
10 yıl sonra da ola
bilir ama olacağı 
kesin. Çünkü fay 
hattı geçiyor, tarih
sel depremler var, 
tarihi depremler 
tekrarlanıyor. Bir 
gün bu depremi 
yaşayacağız ama ne 

zaman 
yaşayacağımızı 
maalesef kimse 
bilmiyor. Kuzey 
Anadolu Fayı 
1939'da Erzincan'
dan kırılarak geldi, 
17 Ağustos Gölcük 
ve 12 Kasım Düzce 
depremleriyle ni
hayettendi.
Kırılmayan bir son
raki kısmı Marmara 
Denizi içinden 
geçiyor. Türkiye'de 
7'nin üstünde de
prem beklenebile
cek bölgeler var, 
farklı yerlerde yine 
7'nin üstünde 
deprem olabilecek 
fay hattı var. Ama 
Türkiye'de 
insanların en 
çok ilgisini çeken 
yer Marmara." 
Özener, "Türkiye'de 
3'lük deprem, 4'lük 
depremden daha 
fazla oluyor. Yani 
depremin büyüklü 
ğü arttıkça görülme 
sıklığı azalıyor." bil
gisini verdi.

Deniz Baykal 
Bursa'ya geliyor
Referandum için 
geri sayım sürerken, 
siyasi partilerin ağır 
topları da Bursa'ya 
çıkarma yapıyor. 
Cumhuriyet Halk 
Partisi (CHP) Genel 
Başkanı Kemal

Kılıçdaroğlu'nun 
referandum 
çerçevesinde 
Türkiye'yi dolaş 
ma görevi verdiği 
partinin eski 
Genel Başkanı ve 
Antalya Milletvekili

Deniz Baykal, 
1 Nisan'da 
Bursa'ya geliyor.

CHP adına il il 
dolaşarak seçmen
lere anayasa 
değişikliğine niçin 
'hayır' demeleri

gerektiğini anlatan 
Baykal, saat 
14.00'te Elegance 
Düğün Salonu'nda 
gerçekleştin 
lecek toplantıda 
BursalIlara 
hitap edecek.

BTSO'ılan "Türkiye İmaj Kampanyası'na destek
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO) Yönetim Ku
rulu Başkanı İbra 
him Burkay, Türkiye 
İmaj Kampanyası'm 
desteklediklerini be
lirterek, "Kader 
birliği yaptığımız 
yabancı dostlan 
mızın vereceği 
mesajlar, ülkemizin 
güven algısına 
ilişkin tehditleri de 
bertaraf edecektir." 
ifadesini kullandı. 
BTSO'dan yapılan 
yazılı açıklamaya 
göre, Burkay,

odanın Müşterek 
Komiteler Toplan 
tısı'na katıldı. 
Burkay, burada 
yaptığı konuşmada, 
Türkiye'nin terör 
örgütleriyle güçlü 
bir mücadele 
sürdürürken, lider 
ülke olma vasfıyla 
coğrafyanın yeniden 
şekillenmesinde 
aktif bir rol 
üstlendiğini belirtti. 
Referandum 
arifesinde başta 
Avrupa ülkeleri ve 
ABD olmak üzere 
Türkiye aleyhinde

olumsuz siyasi 
kampanyalar 
yürütüldüğüne 
işaret eden Burkay, 
şöyle devam etti: 
"Bu algı operas 
yonları, başta 

uluslararası iş birlik
lerimiz olmak üzere 
toplumlarımızın 
birlikte yaşama 
arzusunu, ortak 
demokrasi kültürü 
nü ve ekonomik 

gelişimi tehdit et
mektedir. Dünyada 
hiçbir ülkenin 
altından kalkama 
yacağı sınavlardan 
aim ak, başı dik bir 
şekilde çıkan 
ülkemiz, 16 Nisan'- 
daki referandumun 
ardından yoluna 
emin adımlarla 
devam edecektir. 
İnanıyorum ki 17 
Nisan'dan itibaren 
Türkiye, istikrarlı bir 
siyasi iktidar, güçlü 
demokrasi ve 
sarsılmaz ekono 
misiyle geleceğini 

daha net bir şekilde 
tayin etme imkanına 
sahip olacaktır." 
Burkay, iş dünyası 
olarak Türkiye için 
çalışmaya ve üret 
meye kararlılıkla 
devam edeceklerini 
vurgulayarak, 
"Türkiye'nin 
uluslararası 
pazarlarda hak ettiği 
konuma ulaşması 
için kamu ve özel 
sektör el ete vererek 
ekonomimizi büyüt
meyi sürdüreceğiz." 
değerlendirmesinde 
bulundu.
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BİL OKULLARI
ORHANGAZİ KAMPÜSİI

_ “Kültfü ₺h geçmişten Agdmbk geleceğe"

İZİZ

ANADOLU LİSEMİZİ AÇIYORUZ. 
İlginize Teşekkür Ederiz....

ERKEN KAYIT FIRSATLARIMIZ
BAŞLAMIŞTIR...

;ö',a

Arapzade Mahallesi Olukdere Mevkii No:75 16800 Orhangazi / BURSA 
O 224 435 03 24 - O 553 846 23 24 www.bilokullari.cdm.tr

http://www.bilokullari.cdm.tr
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SPOR KÖŞESİ
Haydar YİĞİT

Gençlerimize 
yapılan yatırımların 
Türkiyemizin 
geleceğine katkı 
koymak anlamına 
geldiğini 
unutmamalıyız. 
Atalarımız ne ya* 
parsan kendine, iyi 
de yapsan kendine, 
kötü de yapsan 
kendine demiş. Sen 
geleceğine güzel 
yatırımlar yaparsan 
ileride sana dönüşü 
de güzel olacaktır.

Bu gün bağımlı ve 
içiçi olan gençleri 
miz başlangıçta 
tertemiz değiller 
miydi? Hayatın kötü

GEMLİK’TE SPOR...
şartları, sahipsizlik 
ve ilgisizlik, sevgi 
eksikliği bu 
çocuklarımızı bu du
ruma getirmiştir. Bu 
çocuklarımızı kötü 
insanların kontrolü 
ne girmemesi için 
kontrolümüze 
almamız gerekir. 
Bağlayıcı olan ilgi ve 
alaka ile spor ve 
sosyal aktivitelerdir.

Gemlik Belediyesi 
de elinden geldiğin 
ce gençlere yönelik 
sosyal projelere 
öncülük etmektedir, 
özellikle spora yöne
lik aktivitelerde yük
lenici firma hep

Gemlik Belediye
sidir.

Okul sporları 
yarışlarında stadyum 
ve salon maçlarında 
Beden Eğitimi 
hocalarımızın üstün 
gayretlerini görmek
teyiz. Gerek organi 
ze, gerekse yönet
melerde hep onlar 
var. Müdürlerimiz ve 
diğer 
öğretmenlerimiz de 
kendilerine yardımcı 
olmaktalar. Her okul 
sporcularına son 
derece sahip 
çıkmaktadır. Bunlar 
gençler adına hep 
güzel şeylerdir.

Gemlik 
Belediyesinin en 
önemli spora yönelik 
projesi bence 
Kulüpler Birliğini 
kurmasıdır. Kulüpler 
Birliği Başkanı 
İbrahim Baki, son 
derece idealist 
biridir. Bu işi ya tam 
yapar, ya da hiç yap
maz. Belediyemizin 
güzel projelerini 
Kulüpler Birliğinin 
emrine sunmasıyla 
buranın parasal 
gücü arttırılmıştır.

Bir kaç gelir getirici 
projeyle takviye 
yapıldıktan sonra 
Belediyemizin 
doğrudan kulüplere 
yönelik müdahaleleri 
de son bulmuş 
olacaktır. 
Belediyenin görevini 
Kulüpler Birliği 
alacaktır.

Hafta sonu yapılan 
sportif müsabaka 
larda Vefasporun 
yedinci maçından da 
galibiyet aldığını 

görüyoruz. Rakibi 
Körfez Spor yoru
lana kadar bayağı bir 
direnç gösterdi. Ama 
yorulunca Vefa Spor 
onları da yenmeyi 
başardı. Maç için
deki ve maç sonun
daki görüntüler 
gerçekten 
muhteşemdi. Aferin 
çocuklarımıza.

Gemlik Belediye- 
spor U16 ve U13te 
iddiasını sürdürüyor. 
U13 ün Çarşamba 
günü Gemlik’te 
oynayacağı Araba 
yatağı Spor maçı 
liğde sıralamasını 
belirleyecek diyebili
riz. Her iki 
takımımızında lig 
bitiminde Türkiye 
Şampiyonasına 
gitme umudu bu
lunuyor. Gemlik 
halkından ricamız 
bize gelip destek 
vermesidir. Kendi 
sahamız da yabancı 
gibiyiz. Sayısal 
üstünlük hep 

rakiplerde oluyor. 
Judoda 

uluslararası önemli 
turnuvada Semanur 
Erdoğan yine 
başarılı oldu. Ati
na’da yapılan 
yarışlarda dünyanın 
en iyi judocuları 
arasında tek bir 
mağlubiyetle üçüncü 
oldu. Olimpiyatlara 
hazırlık amaçlı judo 
turnuvası kızımızın 
iyi yolda olduğunu 
kanıtladı.

Basketbolda ikinci 
lige yükselme 
maçlarında Gemlik 
Basket Gaziantep 
temsilcisini farklı 
yendi. Takımımız 
iddiasını devam et
tiriyor. Trabzon 
deplasmanına giden 
Gemlik Spor ise 
salondan 
müğlubiyetle ayrıldı. 
İlk iki de yer alan 
Gemlikspor’un da 
iddiası da bir 
hayli fazla 
gözüküyor.

Metenroloji'den Marmara İçin fırtına uyansı
Meteoroloji,bugün 
öğle saatlerinden 
İtibaren Marmara'da 
şiddetli fırtına 
beklendiğini 
belirterek 
vatandaşları uyardı. 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nden

yapılan açıklamada, 
rüzgarın Marmara, 
Kuzey Ege ile Batı 
Karadeniz kıyı ke 
simlerinde kuzey ve 
kuzeydoğulu yönlen- 
den 6-8 şiddetinde 
(50-70 km/saat) hızla 
eseceğinin tahmin

edildiği belirtirek 
kuvvetli fırtınaya 
karşı dikkatli 
olunması istendi. 
Açıklamada, 
fırtınanın akşam 
saatlerinde etkisini 
kaybetmesinin 
beklendiği belirtildi.

Kanuni'nin sanatı Bursa'da yaşatılıyor
Meslek edindirme 
kursları ve okul 
öncesi eğitim 
sınıflarıyla 7'den 70'e 
herkese eğitim veren 
Yıldırım Belediyesi 
bünyesindeki YIL-

MEK, Mollayegan 
Kurs Merkezi'nde 
'gümüş kazaz 
örücülüğü' 
branşında kadınlara 
meslek eğitimi 
veriyor.

Fatih Sultan 
Mehmet'in Trabzon'u 
fethinden sonra or
taya çıkan ve iyi bir 
kazaziye ustası 
olduğu bilinen Ka
nuni Sultan

Süleyman'ın da 
gözde sanatlarından 
biri olan gümüş 
kazaz örücülüğü, 
Yıldırımh kadınlar 
tarafından büyük ilgi 
görüyor. Kadınların 

tasarım yeteneklerini 
geliştirdikleri kursta 
sürgü tekniği, top 
örgüsü tekniği, balık 
sırtı tekniği ve ajur 
tekniği öğretiliyor. 
Çok ince bir tel ha

line getirilen bin ayar 
saf gümüş, kursiyer
lerin elinde dikkat ve 
titizlikle işlenerek 
tespih, kolye, yüzük 
ve bilekliğe 
dönüşüyor.

Asgari lise mezunu 
Forklift ehliyetine sahip 

SEÇ-G ve kalite bilincine sahip 
En az 2 yıl forklift 

kü'Uanma tecrübesine sahip 
FORKLİFT OPERATÖRLERİ 

ALINACAKTIR. 
Başvurular şahsen şirket 

adresine yapılacaktır. 
ADANIR LOJİSTİK A.Ş. 

Limanyolu girişi Gemlik 
Bilgi için : 0530 789 2671 
 Ali Çalışır

ELEMAN
GEMLİK’TE FAALİYET 

GÖSTEREN FİRMAMIZDA 
PANEL ÜRETİMİNDE 

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 
30-40 YAŞ ARALIĞINDA 

DAYAN İŞÇİ 
ALINACAKTIR.

TERA F0T0V0LTAİK ENERJİ 
TEKNOLOJİLEİ VE MEKATR0NİK 

SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

0 224 513 05 88

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GUN 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 Kadın Korosu Hollanda yolcusu
Bursa'da, 11 yıl 
önce kurulan ve 
konserlerinden elde 
ettiği geliri 
öğrencilere burs 
olarak veren Nilüfer 
Kadın Korosu, 
davetli olduğu 
Uluslararası 
Folklor Festivali'ne 
katılmak üzere 
Hollanda'ya gidiyor. 
Daha önce hiç bir 
müzik eğitimi al- 
mayan32- 78 yaş 
grubundaki 105 
kişiden oluşan 
Nilüfer Kadın Ko
rosu üyeleri, 
yaptıkları Sıra

Gecesi Konseri ve 
Bursa Gezeği ile ilgi 
çekiyor. Koro, İn
gilizce, Almanca, 
Arapça, İtalyanca

ve Rusça şarkıları 
da söylüyor.
Amsterdam 
Podium Mozaik'te 
30 Mart-2 Nisan

tarihleri arasında 
gerçekleşecek festi 
valde sahneye 
çıkacak olan koro, 
festivale özel 45

kişilik kadrosuyla 
ve Şef Dr. Aysel 
Gürel yönetiminde, 
halk oyunları 
eşliğinde Türk Halk 
Müziği'nden örnek
ler verecek, danslar 
eşliğinde Roman 
şarkıları söyleye
cek.
Koro Şefi Dr. Aysel 
Gürel, koronun 
daha önce Yu
nanistan, Bulgaris
tan ve 
Makedonya'da kon
serler verdiğini 
hatırlatarak, 
yurtdışından gelen 
davetleri

♦ 
değerlendirerek 
Türk kültürünü ve 
Türk kadınını 
tanıtmak adına çaba 
gösterdiklerini 
söyledi. Koronun 
mayıs ayında da 
İtalya'da konser 
vermek üzere 
Roma'ya davet 
edildiğini belirten 
Şef Aysel Gürel, 
Nilüfer Kadın 
Korosu'nun 
sınırlan aşan 
performansının 
gurur verici 
olduğunu 
kaydetti.

3. ftnadolu Günleri Bursa’da başlıyor
Bursa İl Dernekleri 
Federasyonu 
(BİLDEF) 
tarafından bu yıl 
üçüncüsü düzenle
nen '3. Anadolu 
Günleri' başladı. 
Merinos Atatürk 
Kongre ve Kültür 
Merkezinde 
gerçekleştirilen 
açılış törenine eski 
İçişleri Bakanı 
Efkarı Ala, Bursa 
Valisi İzzettin 
Küçük, Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe 
başta olmak 
üzere çok sayıda 
davetli katıldı. 
Açılış konuşmasını 
BİLDEF Genel 
Başkanı Mustafa 
Dursun yaptı. Dur
sun, "Anadolu'nun 

tüm renklerini 
bir çatı altında 
buluşturduğu 
Bursa Anadolu 
günlerini bu yılda 
şehrimize yakışır 
bir şekilde 
açıyoruz. 29 il 
olmak üzere 40 
şehirden katılım ile 
misafirlerimize 
kapılarını açıyoruz. 
Bursa'da 
gelenekselleşen 
bu organizasyonda 
kentimiz kültürel 
buluşmaların 
yanında kendi 
ölçeğinde adeta 
bir turizm fuarı 
hüviyetine 
kavuşturmuştur" 
diye konuştu. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Bursa'nın tüm

zamanların en 
güzel şehirlerinden 
biri olduğunu vur
gulayarak, 
"Bursa'mız başta 
Uludağ olmak 
üzere, sahilleri, 
kaplıcaları, termali, 
yeşili ile gerçekten 
yaşanılacak ender 
şehirlerimizden 
biridir. Burada 
bulunan dernekleri 
mizle birlikte 
kültürlerimizde

yaşıyor. Aynı za
manda kendi 
kültürüne sahip 
çıkıyor, bir yandan 
da Bursa'ya sahip 
çıkıyorlar" 
ifadelerini kullandı 
Bursa Valisi 
İzzettin Küçük ise, 
"Bu güzellikleri 
yaşamamız için 
değişik şehirlere 
yolculuk etmemiz 
gerekiyor. Ama 
bugün burada bir 

günde 33 şehrimizi 
tamamen gezip 
göreceğiz. Bu 
güzelliği 
yaşatanlara 
teşekkür ediyo
rum. Bursa 
bağrında sadece 
büyük bir tarihi 
taşımıyor, 
Anadolu'nun tüm 
renklerini bağrında 
taşıyor" dedi.
Eski İçişleri Bakanı 
Efkan Ala, 
"Derneklerimiz 
Anadolu'yu Bur
sa'ya taşımışlar. 
Anadolu'muzun 
güzelim şehirlerini 
gidip gezme 
fırsatını bulamamış 
olanlar bu stantları 
bugün gezerlerse, 
çeşitli illerimize 
gitmiş gibi 
hissedecekler.

Demeklerimiz aynı 
zamanda sivil 
toplum örgütü 
olarak, bu etkinlik
lerin dışında 
sürekli yönetim
imiz içerisindeler. 
Demokrasimizin 
önemli bir parçası^ 
olarak bizim 
hayatı mızdalar. 
Katılımcı 
demokrasinin 
vazgeçilmez 
unsurlarından 
siyasi partilerimiz 
dışında sivil 
toplum örgüt
leridir" dedi. 
Konuşmaların 
ardından dualar 
eşliğinde açılış 
kurdelesi kesildi. 
3'üncü Anadolu 
Günleri, 2 Nisan 
tarihine kadar 
devam edecek.

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez ■ Güler Ajans
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1 Nisan itibarıyla 
yaklaşık 30 milyon 
kişiyi ilgilendiren 
çok önemli düzen* 
lemeler devreye 
girecek.
1 Nisan’da 30 mi
lyon kişi için yeni 
bir dönem başlıyor: 
GSS borçlan 
siliniyor, BES'le ik
inci emeklilik 
geliyor, trafik 
sigortasında tavan 
fiyat başlıyor, KDV’- 
siz konutun yolu 
açılıyor...
Trafik sigortası 
primleri düşecek, 
Genel sağlık 
Sigortası (GSS) 
borçları silinecek, 

milyonlara ikinci 
emeklilik gelecek... 
Mart başında Resmi 
gazete'de yayımla 
narak yürürlüğe 
giren 6824 Sayılı 
Torba Kanun mil 
yonlarca vatandaşın 
hayatında önemli 
değişiklikler içeren 
düzenlemeleri 
hayata geçirmişti. 
Bu düzenlemelerin 
önemli bir kısmı 
1 Nisan’da 
yürürlüğe girecek.
BORÇLAR 
SİLİNİYOR: Yaklaşık 
5 milyon vatandaşın 
GSS prim borçları 1 
Nisan'dan itibaren 
yeniden hesa

planacak. Bu 
vatandaşların aylık 
ödemeleri 53.32 lira 
olarak güncellenip 
borçları düşürüle 
cek. Gecikme 
cezaları ve faizler 
silinecek. Bütün 
bunlar düşüldükten 
sonra borç kalırsa 
ve istenirse 12 tak
site bölünecek. Tak

sitler için faiz işletil 
meyecek. Eve giren 
kişi başı geliri 592.5 
liradan az olanlar 
ise hiç prim ödeme
den sağlık hizmeti 
alacak. Çalışmayan 
biri ayda 53.32 lira 
ödeyerek aile boyu 
sağlık hizmetine 
kavuşacak.
Bireysel emeklilik

Sistemi'nde ikinci 
dönem de 1 Nisan 
da başlıyor. KİT ve 
Mahalli İdareler 
hariç kamu kurum 
larında çalışan 
memurlarla 250- 
1000 kişi arasında 
çalışanı olan işlet 
meler sisteme dahil 
olacak. 45 yaşın 
altındaki herkes iki 
ay boyunca brüt 
maaşın yüzde 3'ü 
kadar prim ödeye
cek. Kalmak isteyen 
1000 lira daha ala
cak. Her ay yatırdığı 
paranın yüzde 25'i 
kadar katkı alacak. 
10 yıl ve 56 yaş ile 
emeklilik imkânı 

gelecek. Çıkmak 
isteyen ise kesilen 
parasını alıp 
çıkacak. Trafik 
sigortasında tavan 
fiyat uygulaması da 
1 Nisan’da 
başlatılacak. 
Böylece fahiş sig
orta prim ücretleri 
son bulacak. 20 
milyon sürücüyü 
ilgilendiren bu 
düzenleme 
sonrası daha önce 
yüksek fiyatla 
sigorta yaptıranlar 
şirketlere 
başvurarak 
fazladan ödedikleri 
primlerini geri 
alabilecek

Bağ-Kur'luları sevindirecek teklif!
TESK Başkanı, Bağ- 
Kurtulann emekli 
olabilmeleri için 
prim ödeme gün 
sayısının düşürül 
meşini teklif etti 
Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarları Konfe 
derasyonu (TESK) 
Genel Başkanı Ben- 
devi Palandöken, 
Bağ-Kur’dan emekli 
olabilmek için

aranan prim ödeme 
gün sayısının fazla 
olduğunu, bunun

düşürülmesi 
gerektiğini bildirdi 
Palandöken, yazılı

açıklamasında, 
1982-2000 yıllarında 
vergi, sicil ve oda 
kaydı bulunan 
ancak Bağ-Kur’a 
kayıt yaptırmamış 
esnafın mağdur 
olduğuna dikkati 
çekti.
Söz konusu 
mağduriyetin gider
ilmesine yönelik 
adımların hızla 

atılması gerektiğine 
işaret eden Pa
landöken, bu kap
samda esnaflara bir 
kez daha hak 
tanınmasını istedi. 
Palandöken, 
emeklilik için aranan 
prim gün sayısına 
da değinerek, 
"Emeklilik için 
aranan prim gün 
sayısı Bağ-Kur

sigortalıları 
açısından halen 9 
bin gün olarak 
uygulanmaktadır. 
Bağ-Kur’lu 
sigortalıların da 
prim gün sayısının 
SSK’lılar gibi 
7 bin 200 güne 
düşürülmesi gerek
mektedir.” değerlen 
dirmesinde bu
lundu.
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Ekonomik güven 
endeksi Mart ayında 
96,1 değerine 
yükseldi.
Ekonomik güven 
endeksi Mart ayında 
bir önceki aya 
göre %5 ora 
nında artarak 
91,5 değerinden

96,1 değerine yük
seldi.
Ekonomik güven 
endeksindeki artış, 
inşaat sektörü, 
hizmet sektörü, 
tüketici ve reel 
kesim (imalat 
sanayi) güven en
dekslerindeki 

artışlardan 
kaynaklandı. 
Mart ayında inşaat 
sektörü güven en
deksi 85,8 değerine, 
hizmet sektörü 
güven endeksi 96,9 
değerine, tüketici 
güven endeksi 
67,8 değerine ve 

reel kesim (imalat 
sanayi) güven 
endeksi 106,7 
değerine yükseldi. 
Mart ayında 
perakende ticaret 
sektörü güven 
endeksi ise 
97,7 değerine 
geriledi.

BEBEKLİ TELEFONLAŞ

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

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

ULAŞIM
Pamukkai* 3*12 OO 23
DENİZ UÇ Aûl 61 3 SB 1 3
PS0ABUB A km Is Seyahat 614 S3 a 2
METRO S13 12 12
Aydın Turizm •13 20 77
sozar Turizm • 12 10 7 2
KanbaroQIu-Eaaday • 14 42 4»
Anıtur M *1 .a 7 ■
Kamil Koç • 12 O1 <3

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast 013 23 20
Mer.Ssg.Ocsğı 013 10 03
Tomokey Tomografi 513 60 29
Acıbsdem 280 44 44

TAKSİLER

BESMİ DftiBELER1

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 05

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
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

Santral 513 45 21-23
Başkanlık 513 45 20

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

DENİZ OTOBÜsU

Bursa 256 77 64
Mudanya 544 30 eo
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 611 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. _____ 513 23 94

WAPUB - EEBİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eaklhlear (262) 655 60 31

__________ OTOBÜS__________

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

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 7Ö
Totalgaz___________ 514 17 00
Akcan Petrol 10 7e
MAR-PET on 30 33

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 5741 
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)
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VENÜS SİNEMASI 

sonsuz a$K:Vı ÎJb- 
14:00-16:15-18:30- 

20:45...
recep ivedik 5: 

11:30-14:00-16:20- 
18:40-21:00...

tatlım tatlım: 11:30- 
13:30-15:45-18:00- 

20:15...
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IşVerI

• FABRİKA

Yuvanıza Giden Yol

AT IM SATIM KİRALAMA VE ARACILIK HİZMETLERİ 
YATIRIM DANIŞMANLIĞI & EMLAK MÜŞAVİRLİĞİ 

ÖN EKSPERTİZ VE DEĞERLEME HİZMETLERİ 
KREDİ YÖNLENDİRME VE TAKİP İŞLERİ 

’ TAPU TAKİP İŞLEMLERİ & MÜLK YÖNETİMİ

hürriyet 
LE emlakcom MANASTIR EMLAK

GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 
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