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Ma lııı Mi pazarına döndü
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Bayramda Kumla
' gün süren Kurban Bayramını Marma 
nın Bodrum’u Küçük Kumla’da

^açirdik.
Marmara’nın Bodrum’u sözüne gülen 

terimiz olmuştur.
Bodrum’a gidemediğim için Kumla 
bitlerini Bodrum olarak görerek tatili 

t geçirdim.
3 gün dinlendikten sonra, yine masa 
un başında bilgisayarın tuşlarını vur- 

nak için gazeteye döndük.
3 günlük dinlenmede, Kumla da göz 

temlerim oldu. Devamı sayfa 4’de

Gemlik’in en önemli turizm merkezlerinden olan Küçük Kumla 
sahilleri, bu yaz ünlü BİT PAZARINA döndü. Sahil bandındaki sey
yar satıcıların gezi yolunu işgal etmesi, zabıtanın görev yapma 
ması yazlık çılan çileden çıkardı. 4 kilometrelik sahil bandında 2 
adet tuvaletin bulunması da yakınmalara neden oluyor. Zabıta ve 
emniyet güçlerinin görülmediği akşam saatlerinde gelecek yıl aynı 
durumun yaşanmaması istendi. Haberi sayfa 2’de

THK 
4 bin 
148 
adet 
deri 

topladı 
Türk Hava Ku
rumu Gemlik 
Şu be Başkanı 
Gökhan Özler, 
Kurban Bay ra 
mında 4 bin 148 
adet küçük ve 
büyük baş hay
van derisinin 
bağışlandığını 
söyledi.
Haberi syf 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Belediye zabıtasının denetim yapmaması nedeniyle yazlıkçıların akşam saatlerindeki gezileri çileye dönüştü

Kumla ha yaz bit pazarına döndü

Gemlik’in en önemli 
turizm merkez
lerinden olan Küçük 
Kumla sahilleri, bu 
yaz ünlü BİT 
PAZARINA döndü. 
Temmuz ayında 
başlayan yaz sezo
nundan yararlanmak 
için yazlık evlerine 
ve otel ile motellere 
gelenler, ilk gün 
lerde Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
başlattığı altyapı 
çalışmaları ne
deniyle toz toprak 
içinde kalırken, sahil 
bandındaki seyyar 
satıcıların gezi 

yolunu işgal etmesi, 
zabıtanın görev 
yapmaması yazlık 
çılan çileden çıkardı. 
BELEDİYE 
ORTADA YOKTU 
Belediye hizmetleri 
açısından Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi ile Gemlik 
Belediyesine bağlı 
olan Küçük Kumla 
sahillerindeki kum
sallar belediyelerin 
el atmaması ne
deniyle çay bahçe 
işletmecilerinin ve 
bazı uyanık 
işyeri sahiplerinin 
eline geçti.

Belediyelerin 
sahillerdeki kum
salda belirgin halk 
plajları yapmaması 
nedeniyle işletme 
çiler hâzineye ait 
kumsallarda şezlong 
ve güneşten korun
mak için şemsiye 
koyarak, bunları 
kullanıcılara 
kiralayarak gelir 
elde ettiler.
Öte yandan, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi Sahiller 
Daire Başkanlığı 
tarafından önceki yıl 
yapılan sahil düzen
lemesinde kumsala 

konan dinlenme 
basamakları 
parçalanmaya ve 
kullanıcılarının 
attıkları çerez 
kabukları ile 
kirletildiği görülüyor. 
Öte yandan yaklaşık 
4 kilometrelik sahil 
bandında 2 adet tu
valetin bulunması da 
yakınmalara neden 
oluyor.
SEYYARLAR 
HER YERDE 
Bu yaz sezonunun 
sona erdiği bugün
lerde 2 aylık turizm 
sezonu boyunca 
Bursa Büyükşehir

Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğünün 
görev yapmaması 
nedeniyle, sahil 
gezi yolu seyyar 
satıcıların 
istilasına uğradı. 
Kumla sahili akşam 
saatlerinde İstan
bul’un ünlü BİT 
PAZARI’na ben
zetiliyor.
Her türlü denetim
den uzak olan sey
yar satıcılar bir 
yandan, öte yandan 
apartman altların 
daki işyerleri 
esnafının da yaya 
kaldırımlardan sonra 

gezi yoluna tezgah 
açması Kumla 
sahilinde gezmeyi 
çileye döndürdü.
4 günlük Kurban 
Bayramında yaz 
doluluğunun en 
üst düzeyde yaşan 
dığı Küçük Kumla 
sahillerinde, bugün 
den itibaren yazlık 
lann boşalması 
başladı.
Zabıta ve emniyet 
güçlerinin görül 
mediği akşam saat
lerinde gelecek yıl 
aynı durumun 
yaşanmaması 
istendi.

KuılıaııBaııaııııresmilHitlaınasiMapılılı
Gemlik Belediyesi’ 
nin ev sahipliğinde 
gerçekleşen resmi 
kutlama yapıldı. 
Gemlik Belediyesi 
Sosyal Yaşam 
Merkezi Düğün Sa- 
lonu’nda düzenle
nen protokol halk 
bayramlaşma 
töreninde bir kez 
daha birlik ve be
raberlik mesajları 
vurgulanırken, 
siyasi partiler ile 

sivil toplum örgüt
leri biraraya geldi. 
Kaymakam Gürbüz 
Karakuş’un izinli 
olması nedeniyle 
bayramlaşmaya 
Kaymakam Vekili 
Orhangazi Kayma 
kamı Dr. Yalçın 
Yılmaz katıldı. 
Bayramlaşmada, 
Garnizon Komu 
tanı Veteriner Albay 
Ramazan Ekemen 
ve Gemlik Belediye

Başkanı Refik 
Yılmaz, kutlamaları 
kabul etti.
Protokol üyelerinin 
tamamının yanı sıra 
sivil toplum örgütü 
temsilcileri de 
törende hazır bu
lundular. Ak Parti 
İlçe Başkanı Zafer 
Işık, CHP İlçe Baş 
kanı Mehmet Uğur 
Sertaslan, MHP İlçe 
Başkanı Mehmet 
Emin özcanbaz ve

parti teşkilatları ile 
belediye meclis 
üyelerinin de 
katıldığı törende

Muharip Gaziler 
Derneği yönetimi 
ve muhtarlar da 
hazır bulundular.

Kurban Bayramı 
kutlaması çeşitli zi 
yaretler ile devam 
etti.
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Büyük Kumla’da yaşayan Nihat Çakıcı İstanbul’da toprağa verildi

llMltln Çakıcmııı dayısı M
Türkiye’nin ünlü 
suç örgütü lider
lerinden Alaattin 
Çakıcı’nın Dayısı 
Nihat Çakıcı Kur
ban Bayramı’nın 
2. günü yaşadığı 
Büyük Kumla 
Mahallesi’nde 
yaşamını yitirdi. 
Uzun yıllardan 
beri Büyük Kumla 
Mahallesi’nde 
yaşayan Nihat 
Çakıcı, Kurban 
Bayramının 
ikinci günü 
akşam saatlerinde 
yakalandığı kanser 
hastalığına

Can kurtarırken canından oldu
Bursa'da, Uludağ'ın 
zirvesinde bulunan 
Kilimli Göl'de 
boğulma tehlikesi 
geçiren 14 
yaşındaki Burak 
Uygun'u, bir 
arkadaşıyla birlikte 
suya atlayıp kur
taran, ancak ken
disi boğularak can 
veren 25 yaşındaki 
İbrahim Doğan'ın 
ailesi yasta. 
Bir fabrikada işçi 
olarak çalışan ve 
çok iyi yüzme 
bildiği söylenen 
Doğan'ın ölüm ne
deni, otopsi sonucu 
belirlenecek. Uz
manlar, Doğan'ın 
soğuk olan gölde 
vücuduna oluşan 
kramp sonucu 
boğulmuş olabile 
ceğini söyledi. 
Bursa'nın Kestel 
ilçesi'ne bağlı 
Gözede Köyü'nde 
çiftçilik yapan Ayşe 

yenik düşerek 
evinde öldü. 
Çakıcı’nın 
cesedi İstanbul’a 
götürüldü.
Bayramın 3. 
günü Nihat 
Çakıcının cenazesi 
istanbuld’a düzen
lenen cenaze 
töreniyle toprağa 
verildi.
Büyük Kumla da 
geniş arkadaş 
çevresine sahip 
olan Nihat 
Çakıcı’nın ölümü 
kandisini tanıyanlar 
arasında üzüntü 
yarattı.

ve Orhan Doğan 
çiftinin 2 kızından 
sonra dünyaya 
gelen İbrahim 
Doğan, Bursa'da 
Tophane Endüstri 
Meslek Lisesi'ni 
bitirip 2 yıllık mes 
lek yüksek okulun
dan mezun oldu. 
İbrahim Doğan, 
ardından Bursa'- 
daki bir fabrikada 
işçi olarak 
çalışmaya başladı. 
Çok iyi yüzme

bildiği söylenen 
İbrahim Doğan, 
geçen cumartesi 
günü amca çocuk 
lan ve bir grup arka 
daşı ile bir gecelik 
kamp kurmak için 
Uludağ'ın zirvesin
deki Kilimli Gölü'ne 
gitti. Burada gece 
boyun ca 
arkadaşlarıyla soh
bet edip eğle nen 
İbrahim Doğan, dün 
öğleden sonra 
dönüş için çadırla 

rını toplarken göl 
kenarında piknik 
yapan Uygun Aile- 
si'nin çocukları 
Burak'ın boğulma 
tehlikesi geçirdiğini 
fark etti. Hiç 
düşünmeden 
arkadaşları ile göle 
atladı. Burak'ı kur
taran İbrahim 
Doğan, gölde bir 
anda gözden kay
boldu. Paniğe 
kapılan arkadaşları 
hemen yetkililere 
haber verdi. İhbar 
üzerine Bursa'dan 
jandarma, polis, 
AFAD, AKUT ve 
BAKUT ekipleri 
geldi ve seferber 
oldu. Dalgıçlar, 
gölün dibinde 
İbrahim Doğan'ın 
cesedine ulaştı. 
Doğan'ın cesedi, 
otopsi yapılmak 
üzere Bursa Adli 
Tıp Kurumu'na 
kaldırıldı.

Bursa'da 
feci kaza!

1 ölü 3 yaralı

Bursa'nın Harman 
cık ilçesinde, 
kamyonetin 
traktöre arkadan 
çarpması sonucu 
1 kişi öldü, 3 kişi 
ağır yaralandı. 
Alınan bilgiye 
göre, Muhsin 
Durak yönetimin
deki 26 FJ 323 
plakalı kamyonet, 
Harmancık- 
Tavşanlı Karay ol u'- 
nun 9'uncu 
kilometresinde, Ali 
Osman Uludağ'ın 
kullandığı 43 EH 
225 plakalı odun 
yüklü traktöre 
arkadan çarptı. 
Kazada, kamyonet 
sürücüsü Durak 
olay yerinde 
yaşamını yitirdi. 
Kamyonetteki

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

Mustafa Çetin, 
İbrahim Durak ve 
Yaşar Kahraman 
ise 112 acil servis 
ekiplerince ağır 
yaralı olarak Doç. 
Dr. Mustafa 
Kalemli Tavşanlı 
Devlet Hastane
sine kaldırıldı 
Çetin, Durak ve 
Kahraman'ın 
sağlık durumla 
rının ciddiyetini 
koruduğu 
öğrenildi.
Traktör sürücüsü 
Uludağ jandarma 
ekiplerince 
gözaltına alınır 
ken, traktör rö
morkunda uyarıcı 
levha bulunmadığı 
ve ışıklarının da 
yanmadığı iddia 
edildi.

Kaçan boğa
kahvehaneye 

daldı

Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesi Yavuz 
selim Mahallesi’nde 
kurban pazarından 
eve getirilirken kaçan 
bir boğa kahvehan
eye daldı.
Vatandaşlar ve sahip
leri kaçan boğayı 
yakalamak için uzun 
çaba sarf etti. 
Kahvedeki vatan 

daşların arasında bir 
süre şaşkınlıkla etrafı 
izleyen boğa kısa 
sürede etkisiz hale 
getirildi.
UYUŞTURUCU 
İĞNEYLE 
YAKALANDI 
Bursa'nın İznik 
ilçesin de de kamyo
nete yüklemeye 
çalışılırken kaçan

boğa 1 saat sü ren 
kovalamacanın 
ardından uyuşturucu 
iğne atılarak yaka 
landı.' llçe merkezinde 
kurulan hayvan 
pazarına akşam saat
lerinde giden Mustafa 
Süne, uzun süren 
pazarlığın ardından 
ortakları ile birlikte 
boğa satın aldı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadrijjuler@hotmail. com

Bayramda Kumla
Bayramın ilk günü öğleden sonra Kumla 

daki yazlığımıza gittik.
Bayramlaşmalar tamamlandığından yılın 

yorgunluğunu birkaç güne sığdırarak ata
bilecek miydik bilmem ama, bu bile bir 
fırsattı bizim için.

Çocuklar havuza girecek, yazlıktaki 
arkadaşlarıyla buluşma olanakları 
olacaktı.

Oldu da.
İlk gün yorgunluk nedeniyle dışarı 

çıkma olanağımız olmadı.
Erkenden yatmışım.
Ertesi gün sabah iskeleye doğru yürüye 

rek Kumla1hm sabah güzelliğini gözlem
ledim.

Gençlik yıllarım Kumla sahillerinde 
geçti. 9 yıl çadır kurdum.
Bir yaz çadır yeri kiraya vermek için yer 

tuttuk, büfe işlettik, meyve, sebze sattık, 
balık, köfte ekmek sattık.

Güzel günlerdi o günler.
Sahillerde yapılaşma yeni yeni 

başlıyordu.
Kumsallar halka açık, zeytinliklerde çay 

bahçeleri, müzikollerde eğlenceler 
yapılırdı. Herkes mutluydu.

Köprünün hemen yanıbaşında rahmetli 
İsmail Tatlısözlü’nün o muhteşem disiplin 
li çadır kampını unutmak mümkün değil.

Yanında Terme Halk Plajı, Moteli, 
lokantası...

Her gece lokantasında canlı müzik çalı 
nan, İstanbul’un ünlü müzisyenlerinin 
sahne aldığı nefis gecelerin yaşandığı bir 
mekan.

1980’ler sonrası Belediyelere imar planı 
yapma yetkisi verilmesiyle, sahillerin 
yağmalanmasına Kumla’da eklendi.

Bugün onbinlerce konutun bulunduğu 
Küçük Kumla sahilinde bir tek otopark 
yok, bir spor tesisi yok, çocuk parkı, 
pazaryeri gibi sosyal donatı alanları yok.

Yağmalanmış bir kent görüntüsü var.
Yılın 10 ayı nüfusu 4-5 bin olan bu belde 

de, yaz aylarında (Temmuz -Ağustos) 
nüfus 80 binlere ulaşıyor.

Bu yıl Kumla sahiline doğalgaz geldi, alt 
yapı geç bitirildi, yine çalışmalar yaz se
zonuna taştı. Geçtiğimiz yıllarda sahil 
düzenlemesi de yaz mevsiminde sürdü. 
Bu plansızlıkların devamı binlerce 
insanın tatilini burnundan getirdi.

Bu yıl buna sahilin tek gezi alanı olan 
trafiğe kapalı yolda akşamları esnafın ve 
seyyar satıcıların yolları keyiflerine göre 
işgali, Kumla ya gelenlerin yürüyüş keyif 
lerini çileye dönüştürdü.

Bu durum, Küçük Kumla Belediyesi 
dönemlerinde yaşanmadı.

Düzensizlik, denetimsizlik Kumla’da bu 
yaz kol gezdi.

Belediye zabıtasını hiç görev yapmadı.
Akşamları çıktığım yürüyüşlerde bir tek 

zabıta memuruna rastlamadım.
Büyükşehir Belediyesine tavsiyem bu 

işi ya yasalara uygun yapsınlar, ya da hiç 
yapmasınlar.

Kumla’yı bit pazarına dönüştürmeye 
kimsenin hakkı yok.

Geçtiğimiz yıla göre 1300 adet daha fazla deri bağışı gerçekleşti

THK 4 bin 148 adet deri lonlaflı
Türk Hava Kurumu 
Gemlik Şubesi’ne 
Kurban Bayramın 
da 4 bin 148 adet 
küçük ve büyük 
baş hayvan 
derisi bağışlandı. 
Türk Hava Kurumu 
Gemlik Şube 
Başkanı Gökhan 
Özler, gazetemize 
yaptığı açıklamada 
geçtiğimiz yıla 
göre bu yıl kurban 
bayramında bin 300 
adet daha çok deri 
topladıklarını 
söyledi.
Özer, 4 günlük 
Kurban Bayramı 
süresince 3 bin 554 
adet koyun, 464 
adet keçi 130 adet 
(2950 kilo) sığır 
deri bağışlandığını 
açıkladı.
Gökhan Özler 
THK’nun

bağışlanan kurban 
derileri gelirleri ile 
500 çocuğun 
öğrenim 
ihtiyaçlarının 
karşılandığını, 
son yıllarda orman 
yangınlarının

artması nedeniyle 
Türk Hava Kurumu 
olarak yangın 
söndürme uçakları 
satın alınarak, 
bu konuda orman 
yangınlarının 
söndürülmesine

büyük katkı sağlan 
dığını söyledi. 
Gökhan Özler, 
milli bir kuruluş 
olan Türk Hava 
Kurumu’na bağışta 
bulunanlara 
teşekkür etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, MTTB’ne desteği sürüyor, şimdi de yurtçuluğa soyundular
-ıı m h m । |!v

IMliliıMIlıııillıMMılilııia
FETÖ/PDY nin 
giriştiği darbe 
teşebbüsünün 
başarısız olmasın 
dan sonra fetöçü 
lerden boşalan 
öğrenci yurtları, 
AKP iktidarının 
destekleyicileri 
tarikat, cemaat ve 
sivil toplum kuru 
luşları tarafından 
dolduruluyor. 
Geçtiğimiz gün
lerde Asım Koca 
bıyık Gemlik 
Sunğipek Yerleşe 
keşi önüne afiş 
asan Bursa MTTB 
Şubesi’nin ilçe 
mizde Erkek Öğren 
ci Konukevleri aça 
ğı duyurulmuştu. 
MTTB’ni ilçemizde 
bulunan Başkanh 
ğını ise eski AKP 
ilçe Başkanı 
Necdet Yılmaz’ın

yaptığı İlim Yayma 
Cemiyeti destek 
sağlayarak, 
belediye hizmet 
binasının 
bulunduğu sokak
taki binalarını bu 
kuruma devrettiği 
açıklanmıştı.
Ancak, İlim Yayma 
Cemiyeti binasına 
dış duvarına

“Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Gemlik 
Erkek Öğrenci 
Apart Evleri” 
tabelası asıldı.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi daha 
önce Balıkpazarı 
semtinde Bekçe 
Ailesine ait konağı 
kamulaştırıp 
onarıldıktan sonra

Gemlik Gençlik 
Merkezi yapacağı 
açıklamasına 
karşın, Büyükşehir 
Belediye Başkan 
lığı binayı AKP 
yanlısı MTTB’ne 
tahsis edilmiş ve 
bu konu Gemlik’te 
ki gençlik kuruluş 
lan tarafından 
kınanmıştı.

Facebook sayfamız: Gemlik Koıfez ■ Güler Ajan9
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Erzurum Palandö 
ken de yapılan 
Uluslararası Karate 
şampiyonasına 
katılan Dojo Karate 
Do Spor Kulübü, 
karşılaşmalarda 
1 şampiyonluk, 
1 ikincilik, 
2 üçüncülük 
kupasıyla ilçemize 
döndü.
Yurt genelinde 
katıldıkları tüm 
karşılaşmalardan 
başarılı sonuçlar 
alan Dojo Karate 
Do Spor Kulübü 
sporcuları

kulüp başkanı ve 
çalıştırıcıları 
Gökhan Özler ile 
birlikte kurban 
bayramı öncesi 
Erzurum Palan 
döken’de yapılan 
Uluslararası Karate 
karşılaşmalarına 
Borusan Holding, 
Roda A.Ş. ve 
Gemlik Kulüpler 
Birlği’nin destek
leri ile katıldı.
14. Uluslararası 
Palandöken karate 
Şampiyonasına iyi 
hazırlandıklarını 
söyleyen Gemlik

Dojo Karete Do 
Spor Kulübü 
Başkanı Gökhan 
Özler, “Kumite

Dalında Berkay 
Kahya şampiyon 
olarak birincilik 
kürsüsünde

Gemlik’i 
onurlandırdı. 
Palandökendeki 
karşılaşmada

Gemlik Dojo 
Karate Kulübü 
sporcuları 4 madal 
ya ile Gemlik’e 
döndüler.” dedi 
Sporcuları 
çalıştıran 
Gökhan Özler, 
“Şampiyonada 
1 Şampiyonluk, 
1 ikincilik, 
2 üçüncülük ile 
takım kupasıyla 
Gemlik e döndük. 
Destekleyen 
her kuruma 
teşekkür ediyo
rum.” dedi.

Trafik Yoğunluğuna Hellkopterll Denetim
Bursa Jandarma 
Komutanlığı ve İl 
Emniyet Müdür 
lüğü ekipleri, Kur
ban Bayramı'm da 
içine alan 10 gün
lük tatilin son 
gününde trafikte 
oluşan dönüş 
yoğunluğunu 
helikopterle 
denetledi, 
içişleri Bakanlığı 
himayesinde Jan
darma Genel 
Komutanlığı ve 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü tara 
fından ülke gene 
linde ortaklaşa 

düzenlenen çalış 
malar kapsamında, 
İl Jandarma Komu 
tanlığı ve İl Em
niyet Müdürlüğü 
trafik ekipleri, 
bayram sonrası 
Bursa'da 9'u sabit 
olmak üzere birçok 
noktada 20 ekiple 
hareketli olarak 
ortaklaşa trafik 
uygulamaları 
gerçekleştiriyor. 
Kurban Bayramı 
dönüşü meydana 
gelebilecek kazala 
rın önüne geçe
bilmek için İl Jan
darma Komutanlığı

Trafik Denetleme 
Şube Müdürü 
Yarbay Tezcan Ay
demir, İl Emniyet 
Müdürlüğü Trafik 
Denetleme Şube 
Müdürü Şükrü 
Solak ve be

raberindeki ekipler, 
jandarmaya ait bir 
helikopterle hava 
dan denetim yaptı. 
Özellikle trafik 
yoğunluğu olan 
Bursa'yı İstanbul, 
İzmir ile Eskişehir 

ve Ankara'ya 
bağlayan karayolla 
rını denetleyen 
ekipler, kural ihlali 
yapan sürücüleri 
yer ekiplerine 
bildirdi. Helikopter
den gelen bilgiler 
üzerine kural ih
lalinde bulunan 
araçları durduran 
yer ekipleri, sürü 
cülere işlem yaptı. 
Yarbay Aydemir, 
yaptığı açıklama 
da, tatilin son 
gününde vatandaş 
ların güvenli bir 
şekilde evlerine 
ulaşabilmeleri için 

denetimlerini titiz
likle yürüttüklerini 
belirterek, "Vatan 
daşlarımızın dönüş 
lerinde trafik 
emniyetlerini ve 
güvenli seyahat 
etmelerini 
sağlamak için 
emniyet 
müdürlüğü ekipleri 
ile beraber gerekli 
tedbirlerimizi aldık. 
Bu tedbirleri 
yerinde göre
bilmek için he
likopterle havadan 
bu ekiplerimizin 
kontrolünü 
yaptık." dedi

Bupazete \
.' ■ Anadolu'nun Sesi

■ iPad’TİPHdrte'1 
uygulamasında

; yayımlanmaktadır.

Gemlik K^-fez
(• OEMLİK'İN İLK OÛNlON SİTASİ OAZETESİ.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Faceİioök sayfamız s Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Bursa'fla acılan şirket sayısında rekor
Bursa'da bu yılın 
8 ayında açılan 
şirket sayısı son 
14 yılın en yüksek 
rakamlarına 
ulaşarak 2 bin 
700'ü geçti. 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odasından 
(BTSO) yapılan 
yazılı açıklamaya 
göre, 8 ayda 2 bin 
716 firma faaliyete 
geçti.
Geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yaklaşık yüzde 11 
artış yakalayan 
Bursa, açılan şirket 
sayısıyla bir 
rekora imza attı. 
BTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı

İbrahim Burkay, 8 
ayda açılan firma

her zaman güven 
verdiğinin altını

sayısının son 14 
yılın en yüksek 
performansı 
olduğunu kaydetti. 
Üretim üssü olan 
kentin yerli ve 
yabancı yatırımcıya 

çizen Burkay, 
Türkiye ekono 
misine yön veren 
kentlerin başında 
gelen Bursa'nın 
gerek üretim 
gerek ihracat 

gerekse de istih
dam konula rında 
Türkiye'ye rol 
model olduğunu 
vurguladı.
Burkay, Bursa'nın 
ülke kalkınma 
sındaki öncü 
rolünü güçlendi 
rerek sürdürdü 
ğünü ve tüm veri 
lerde Türkiye 
ortalamasından 
daha yüksek 
başarılar yakala 
dığını aktararak, 
şunları kaydetti: 
"2016'daki hain 
darbe girişimi ve 
terör saldırılarına 
rağmen Türkiye 
ekonomisi 2017'de 
büyümesini 

sürdürdü. Bu yılın 
ilk çeyreğinde ülke 
ekonomimiz yüzde 
5'lik bir büyüme 
kaydetti. Bunun 
yanı sıra işsizlik 
rakamlarındaki 
düşüş ve iş 
dünyasına yönelik 
sunulan teşvik 
ile destekler 
ekonomiye moral 
verdi. İhracat ve 
açılan şirket 
sayılarındaki artış, 
Bursa'ya olan 
güvenin bir 
sonucudur.
'Bursa büyürse 
Türkiye büyür' 
mottosuyla 
ülkemizin aydınlık 
geleceği ve 

milletimizin refahı 
için yeni istihdam 
alanları oluşturma 
gayreti gösteren 
firmalarımız 
sayesinde ken 
timiz ve ülkemiz 
yeni başarılara 
imza atacaktır. 
Bursa iş dünyası 
olarak yıl so 
nunda ihraca 
timizin da 
13 milyar doların 
üzerine çıkaca 
ğına inanıyorum. 
'Zaferin cepha 
nesi üretimdir* 
anlayışıyla inadına 
üreten ve yatırım 
yapan iş dünyası 
temsilcilerimizi 
kutluyorum."

sunili KÜÇÜK KUMLA 
ÜZGÜZELYALI SİTESİNDE 

HAVUZLU 2+1 DAİRE 
ŞAHİDİNDEN SATILIK 
05353781800

SCK'dan e-latura açıklaması

FISTIKLI ÖZER PANSİYON
HUZURLU TATİLİN 

TEK ADRESİ 
NAZIM HOCA’NIN YERİ

wv\zw-ozerpans iy on-com
0 530 311 05 97 - 0 533 352 41 63

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez ■ Güler Ajans
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Bu gazete
Anadolu'nun Sesi
iPad-iPhone

BYEGM uygulamasında 
yayımlanmaktadır. x

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

ğ SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK * REKLAMCILIK

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

Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK), 1 
Ekim 2017 tarihin
den itibaren e- 
Fatura uygulama 
sına geçeceğini 
duyurdu. Buna 
göre, 1 Ekim 
itibarıyla elektronik 
fatura uygula 
masına kayıtlı olan 
kişiler, SGK'ya 
gönderecekleri 
faturaları elek
tronik ortamda 
e-Fatura olarak 
düzenlemeleri 
gerekecek.
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) 
yaptığı açıklama 
da, 1 Ekim 2017 
tarihinden itibaren 
e-Fatura uygulama 
sına geçeceğini 
duyurdu. Bu duyu
ruya göre, 1 Ekim 
itibarıyla elektronik 
fatura uygulama 
sına kayıtlı olan 
mükelleflerin, 
SGK'ya göndere
cekleri faturaları 
elektronik ortamda 
e-Fatura olarak 
düzenlemeleri 
gerekecek. Bu 
zorunluluğa 
uymayanların 
cezai yaptırımla 
karşılaşabileceği 
belirtildi. e-Fatura 
uygulamasına 
kayıtlı olmayan

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

mükellefler için ise 
herhangi bir 
değişiklik olmadığı 
ifade edildi. Süreç 
tamamlandığında 
ise SGK'ya fatura 
kesen bütün 
kuramların, 
ödemelerini daha 
erken alabilmek 
için e-Fatura'ya 
geçeceği öngörü 
lüyor. Sağlık sek
töründen 
eczaneler, op- 
tikçiler ve medikal 
eller için e-Fatura 
dönemi başlaya 
cak ve fatura 
basma, arşivleme 
derdine karşı e- 
Fatura ile sağlık 
sektörüne kolaylık, 
çevreye ise katkı 
sağlanması 
planlanıyor. SGK, 
yaptığı açıklama 
metninde çağdaş 
standartlarda 
sosyal güvenlik 
sistemini yürütmek 
ve insan odaklı 
hizmet anlayışını

artırmak amacıyla 
e-Fatura 
uygulamasına 
geçeceğini 
açıkladı.

e-FATURA 
GÖNDERMEYEN 
MÜKELLEFLERE 
CEZA KESİLECEK

e-Fatura 
uygulamasına 
kayıtlı olan 
mükellefler için 
getirilen bu 
zorunluluğa 
uymayanlar 
cezai yaptırımla 
karşılaşacak. 
Uygulamanın 
sıkıntısız 
yürütülebilmesi 
ve herhangi bir 
cezai yaptırım ile 
karşılaşılmaması 
için mükelleflerin 
SGK tarafından 
yapılan 
duyuruların takip 
edilmesi ve zorun
luluklara uyulması 
gerektiği belirtildi.
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Otomotiv ihracatı Ağustos ayında yüzde 9,4 arttı
Türkiye ihracatının 
lokomotifi otomotiv, 
sektör açısından 
tatil dönemi 
olmasına ve bazı 
firmaların üretime 
ara vermesine 
rağmen ağustos 
âyini da lider 
tamamladı.
Uludağ Otomotiv 
Endüstrisi 
İhracatçıları Birliği 
verilerine göre, Sek
tör ihracatı 
ağustosta bîr önceki 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 9,4 
artışla 1 milyar 836 
milyon dolar oldu. 
Bugüne kadarki en 
İyi ağustos ayı ihra

cat rakamına ulaşan 
otomotivin bu 
başarısında, binek 
otomobiller ve oto
motiv yan sanayi 
grubunda çift haneli 
artışların yaşanması 
etkili oldu. En büyük 
pazar olan Al
manya’ya yüzde 5, 
Birleşik Krallık’a 
yüzde 24 oranında 
artış dikkat çek
erken, yüzde 141 
artış kaydedilen 
ABD ise en fazla 
ihracat yapılan 
beşinci ülke konu
muna yükseldi. 
18 MİLYAR 624 
MİLYON DOLARA 
YÜKSELDİ

Türkiye ihracatının * 
lokomotifi otomotiv, 
sektör açısından 
tatil dönemi 
olmasına ve bazı 
firmaların üretime 
ara vermesine 
rağmen ağustos 
ayını da lider 
tamamladı. Uludağ 

Otomotiv Endüstrisi 
İhracatçıları Birliği 
(OİB) verilerine göre 
sektör ihracatı 
ağustos ayında bir 
önceki yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 9,4 artışla 1 
milyar 836 milyon 
dolar oldu. Otomo

tiv endüstrisi, bu 
rakamlarla aynı za
manda bugüne 
kadarki en iyi 
ağustos ayı ihracat 
rakamına ulaştı. 
Endüstrinin 
ağustosta Türkiye 
ihracatından aldığı 
pay da yüzde 14,8 
olarak gerçekleşti. 
Otomotiv ihracatı 
ocak-ağustos döne
minde ise geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 23 
artışla 18 milyar 
624 milyon 
dolara yükseldi. 
Otomotivin ağustos 
ayı başarısında 
binek otomobillerde 

ve otomotiv yan 
sanayinde çift 
haneli artışların 
yaşanması etkili 
oldu. Ülke bazında 
en büyük pazar olan 
Almanya’ya yüzde 
5, ikinci büyük 
pazar Birleşik 
Krallık’a yüzde 24 
ihracat artışı dikkat 
çekerken, yüzde 141 
oranında artış 
kaydedilen ABD ise 
en fazla ihracat 
yapılan beşinci ülke 
konumuna yükseldi. 
AB ülkelerine ihra
cat da yüzde 4 
artışla 1 milyar 339 
milyon dolar olarak 
gerçekleşti

Kartla 377 milyar lira harcadık
Bu yılın ocafctem* 
muz döneminde 
banka ve kredi 
kartlan ile toplam 
377 milyar lira 
tutannda alış 
veriş ödemesi 
gerçekleşti. 
Son bir yıllık 
dönemde, 186 mil 
yon adet kartın 31 
milyon adetiyle ise 
en az bir kez e- 
ticaret işlemi yapıl 
dı. Kuruştu hesap 
larla vatandaşın 
kartla cebinde kalan 
para ise 71 milyon 
lira oldu 
Kartlı ödemeye 
alışan Türk halkı bu 
yılın oçak-temmuz 
döneminde banka 
kartlan ile 776 ml- 

lyon, kredi kartları 
ile 1,95 milyar adet 
alışveriş işlemi 
yaptı. Bankaiararası 
Kart Merkezi (BKM) 
Genel Müdürü 
Soner Canko, 
Türkiye’de 60,8 mil 
yon adet kredi kartı, 
125,2 milyon adet 
banka kartı olmak 
üzere toplam 186 
milyon adet kart 
kullanıldığını 
söyledi. Canko, 7 
aylık döneminde 
banka kartlarıvis» 
milyar,.^ı, kredi'“ 
kartlarıyla ise 339 
milyar lira olmak 
üzere toplam âT? 
mi i w lira tutarında 
alışveriş ödemesi 
gerçekleştiğini

aktardı. 
Hizmet/ürün al»*” 
<s?7Jabi Kuruşların 
satıcıdan 
istenmediğini de 
aktaran Câfikö, 
“küftişİü ödemel
erde en fazla işlem 
adedinin 336 milyon 
adet işlem ve yüzde 
22 pay ile 91-99 

km us aralığında 
uiduğu görülüyor, 
önemsiz gibi görü
nen kuruşları alt alta 
topladığımızda son 
1 yılda 71 milyon 
liranın kartlı 
ödemeler sayesinde 
kullanıcıların ce
binde kaldığı 
görülüyor. Hane 

halkı tüketimi içinde 
kartlı ödemelerin 
yaklaşık yüzde 40 
paya sahip olduğu 
düşünüldüğünde 
ise tüm Ödemelerin 
kartlarla yapılması " 
durumunda ce
bimizde kalan tutar 
178 milyon 'İraya 
kadar çıkabiliyor. Bu 
tutar da 24 derslikli 
24 ilköğretim oku
luna eş değer” 
bilgisini verdi.
Soner Cafikö, 
Türkiye’de bugün 
yaklaşık 56 milyon 
olan yetişkin nü
fusunun yüzde 
40’ıriiri Cüzdanında 
bir ya da birdefî 
fazla kredi kartı 
bulunduğunu ve bu 

oranın giderek 
arttığını söyledi. 23 
milyon kişinin ise 
halen bankacılık sis
temine dahil 
olmadığına işaret 
eden Canko, 
“Cüzdanında kart 
bulunanların 
oranının artması ve 
ödemelerin kayıt 
altına alınması ile 
ülke ekonomisine 
olan katkısı dikkate 
alındığında bu 
olumlu bir gösterge 
olabilir ancak kayıt 
dışı ekonomiyle mü
cadele kapsamında 
kart sahipliğinin 
artırılması konu 
sunda daha fazla 
yol kat edilmesi 
gerekiyor.” dedi.
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18.00-20.00 

ANNABELLA: 
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14.45.-18.15
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13.00-16.30-20.00
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Gemlik Sınav Koleji, okul önündeki bozuk yolun Bursa Çimento işletmesinin birlikte onarımına 
yanaşmaması üzerine okulun yeni sahipleri, tapudaki arazi sınırları genişleyerek yolu tek şeride düştü.

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Şimdi ne olacak?
Gemlik Cihattı ve Şahinyurdu Mahal

lelerine giden yol tektir.
Şahinyurdu Mahallesi’ne Kumla 

Şahintepe’den giden bir de alternatif yol 
vardır ama az kullanılır.

Kış aylannda hiç kullanılmaz.
Uzun yıllardır kullanılan Gemlik içinden 

geçen yol, Orhangazi Caddesini takiben 
Marmarabirlik yolundan Umurbey Sanayi 
Bölgesi yolundan Mavitec Fabrikası 
önünden Cihatlı’ya doğru gider. Mavi 
tec’in yanında Özel Aykent okulu (Yeni 
Sınav Koleji) var. Devamı sayfa 4’de

Özel Avkent ilköğretim Okulu’nu devralan 
Bursa Sınav Kolejleri yönetimi, okuldaki 
değişikliklerini sürdürürken, tapuda kendi 
adlarında kayıtlı olan Gemlik Cihatlı Yolu
nun yarısını bariyerlerle kapattı. Sınav Okul 
lan imtiyaz sahipleri, Gemlik Sınav Kole
jinin bulunduğu okul çevresindeki olum 
suzluklarını ortadan kaldırılması için çalış 
malarını sürdürüyor. Haberi sayfa 2’de

Gazhane Caddesinde bulunan Şirin Apart 
mantarının inşaat yapılması için yıkılması 
sırasında çöken üst katların yüküne daya 
namayan alt katın çökmesi bitişik bina 
larda oturanlarda korku yarattı. Saat 16.oo 
sıralarında yıkım firmasının çalışması 
sonra sında meydana gelen olayda, yıkılan 
enkazın Kaptan Apartmanının yan duva 
rina şiddetli düşüşü sırasında evde otu
ranlar korkulu anlar yaşadılar. Yıkımda 
çıkan ses ve sansıntı nedeniyle fenalaşan 
bir bayanın ambulansla Muammer Ağım 
Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Sınav Koleji, okul önündeki bozuk yolun Bursa Çimento işletmesinin birlikte onarımına 
yanaşmaması üzerine okulun yeni sahipleri, tapudaki arazi sınırları genişleyerek yolu tek şeride düştü. 

CiM Salıinyurılu yolu iti şerifle Hiişiii
Özel Aykent 
İlköğretim Okulu’nu 
devralan Bursa 
Sınav Kolejleri 
yönetimi, okuldaki 
değişikliklerini 
sürdürürken, tapuda 
kendi adlarında 
kayıtlı olan Gemlik 
Cihatlı Yolunun 
yarısını bariyerlerle 
kapattı.
2017-2018 eğitim ve 
öğretim yılına 8. 
sınıflarla geçtiğimiz 
hafta başlayan, 
dün de anaokulu 
öğrencilerinin ders 
başı yaptığı Sınav 
Koleji’nde, yenileme 
çalışmaları hızla 
sürdürülüyor.
ÇEVREDEKİ 
OLUMSUZLUKLAR 
DÜZELECEK 
Sınav Okulları 
imtiyaz sahipleri, 
Gemlik Sınav 
Koleji’nin bulunduğu 
ökiiî çevresindeki 
olumsuzluklarını 
ortadan kaldırılması 
için çalışmalarını 
sürdürüyor.
Okul yönetimi, 
binalarının karşıla 
rında bulunan Bursa 
Çimento Fabrikası

mn çıkardığı tozdan 
şikayetçi oldu. 
Gazetemize yapılan 
açıklamada, bura 
dan çıkan çimento 
yüklü araçların yolu 
bozması üzerine 
birlikte onarım tek
liflerinin kabul 
edilmediğini, 
satın aldıkları 
arazinin tapusunun 
sınırlarının mevcut 
kullanılan yolun 
yarısına kadar 
uzandığını, kendi 
mülkiyetlerindeki 
araziyi kapata 
caklarını söyleme 
lerine karşın, olumlu 

yanıt almadıklarını 
belirterek, şunları 
söylediler:
“Bunun üzerine biz 
de yola bakan 
dış duvarlarımızı 
yıkarak, tapudaki 
sınırlarımıza kadar 
yola doğru genişle 
dik. Bu konuda 
Belediye ilgileriyle 
de görüştük, Cihatlı, 
Şatiinyurdu Mahal
lelerinin yolunun 
kapanmaması 
halinde sorun 
teşkil etmeyeceği 
belirtildi.
İNSAN 
ÇİMENTODAN

ÖNEMLİ
Çimento tozundan 
korunmak için 
1.5 metre duvar 
öreceğiz, üzerine de 
2 metre saç ile 
kaplayarak, okulu
muzu koruma altına 
alacağız. Bizim için 
çimentodan önce 
insan önemlidir.
Eğitim önemlidir. 
Çevremizdeki diğer 
sanayi kuruluş 
larının da gürültü 
kirliliğini önleyecek 
önlemler alacağız.
Ayrıca, okul 
çevresinde bulunan 
bir hayvan ağılının 

kaldırılması için de 
girişimler başlattık. 
Okul çevresinde, 
hayvan besiciliği 
yapılmaz.
Sağlık açısından, 
çevre açısından 
bunu sakıncalı 
buluyoruz.
Çevre Sağlık 
Müdürlüğü bu 
yapıları çoktan 
kapatmalıydı." 
YOL TEK 
ŞERİDE DÜŞTÜ 
Gemlik Cihatlı ve 
Şahinyurdu 
Mahallesi ile 
taşocaklarına giden 
yolun Sınav Koleji 

önünde yeni yapılan 
düzenleme sonucu 
tapu sınırlarına 
çekilmesi üzerine, 
geliş, gidişli olan 
yol, okul önünde 
tek şeride düştü. 
Cihatlı yönünden 
gelen ağır yüklü 
araçlar tek şeritten 
geçmek zorunda 
kaldıkları için 
araçlar beklemek 
zorunda kalıyorlar. 
Sınav Koleji 
yönetiminin yolu 
daraltmasının ne 
gibi sonuçlar 
doğuracağı merak 
ediliyor.

B Gemlik İŞKUR Müdürü Ünver Ünver, Esnaf Odası Başkanı İsmail Beki ile sahada esnafları gezdi...

İŞKUR MiiUiirü esna! ziyaretlerini sürdürüyor
Çalışma ve İş 
Kurumu Gemlik 
Hizmet Merkezi 
Müdürü Ünver 
Ünver ve Esnaf 
Odası Başkanı 
İsmail Beki, ‘Çalış 
ma Hayatında Milli 
Seferberlik’ kapsa 
mında İstiklal Cad
desindeki esnafları 
ziyaret etti. 
Gemlik Hizmet 
Merkezi Müdürü 
Ünver, göreve atan 
masının ardından 
Kurumun hizmet 
alanına giren pay 
daşlarla görüşmeye 
devam ediyor. 
Küçük esnafın 
sorunlarını yerinde 
dinlemek üzere 
görevli İş ve Meslek 
Danışmanlarıyla 
birlikte devletin 
teşviklerini ve istih

dam politikalarını 
anlatan Ünver‘e, 
Esnaf Odasını tem- 
silen Başkan İsmail 
Beki’de eşlik etti. 
Aynı zamanda 
esnafların, 30 Ağus 
tos Zafer Bayramı 
ve Kurban

Bayramlarını da 
kutlayarak hayırlı 
kazançlar temen
nisinde bulundular. 
İŞKUR Müdürü 
Ünver; devlet 
olarak istihdama 
katkı koyan küçük 
esnafımızın her 

zaman yanında 
olduklarını, sorun 
lan çözme odaklı 
olarak her zaman 
azami gayret 
göstereceklerinin 
altını çizdi.
Esnafın düşünce 
lerinin kendileri 
için yol gösterici 
olduğunu, bu 
kapsamda gerek 
eleman temini 
noktasında gerekse 
mesleki eğitim 
kurslarıyla istih 
dam piyasasına 
yön vermek iste 
diklerini belirtti. 
Esnaflara işgücü 
taleplerini kurum 
aracılığıyla karşıla 
maları önerisinde 
bulunan Ünver, 
esnafları da İŞKUR 
Hizmet Merkezinde 
ağırlamaktan mut

luluk duyacaklarını, 
kapılarının her 
zaman açık oldu 
ğunu söyledi.

DİYALOG 
ÖNEMLİ 
Esnaf ve Sanatkar
lar Odası Başkanı 
İsmail Beki ziyaret 
te, esnafımıza daha 
iyi hizmeti birlikte 
nasıl verebiliriz 
anlayışıyla hareket 
ettiklerini ve İŞKUR 
Hizmet Merkeziyle 
yakın diyalog için 
de olmanın kendi
leri için anlamlı 
olduğunu, bundan 
sonraki günlerde 
de ziyaretlerin 
devam edeceğini, 
Gemlik esnafının 
nabzını tutmak için 
çalışacaklarını 
söyledi.

GAZETEMİZE 
ZİYARET

Gemlik Hizmet 
Merkezi Müdürü 
Ünver Ünver be
raberinde İş ve 
Meslek Danış 
manian Hamdi Ünlü 
ve Eda Karahan’la 
gazetemizi de 
ziyaret etti.
Ünver, gazetemize 
ziyarette yaptığı 
açıklamada, Gem
lik, Orhangazi ve 
İznik ilçelerine 
hizmet verdiklerini, 
göreve yeni atan 
dığını ve Gemlik’i 
tanımak için 
ziyaretlere hemen 
başladığını belirtti. 
Yeni İŞKUR 
Müdürünün esnaf 
ziyaretleri 
devam edecek.
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Müşteriye kurşun yağdırdı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde bir kıraat 
hane sahibi 
tartıştığı müşterisi 
ni silahla vurarak 
yaraladı.
Olay, Mahmudiye 
Mahallesi'ndeki 
Güneş Sokak'ta bu
lunan kıraathanenin 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, kıraathaneye 
alkollü geldiği iddia 
edilen Hakan C. 
(42), kıraathanede 
çalışan Murat S. ile 
tartışmaya başladı. 
Çıkan tartışma 
sırasında maden 
suyu şişesini yere 
çarpıp kıran Hakan 
C., kıraathane 
çalışanına salla
maya başladı. O

üMsmüMiiftıtiBa
Orhaneli ilçesinde 
meydana gelen 
kazada 2 kişi 
hayatını kaybetti. 
Orhaneli ilçesinde 
dün saat 16.00 
sıralarında Altıntaş 
Mahallesi'nden 
Dündar Mahalle- 
si'ne gitmekte olan 
Emre Songur (21) 
yönetimindeki 16 
AR 846 plakalı mo
tosiklet karşı yön
den gelen Şenol 
Aydın yönetimin
deki 10 VD 102 
plakalı otomobille 
kafa kafaya çarpıştı. 
2 KİŞİ HAYATINI 
KAYBETTİ 
Kaza sonucu moto
sikletin arka 

sırada iş yerine 
giren kıraathane 
sahibi Zihni Ç. (55) 
de kavgaya dahil 
oldu. Kavga 
kıraathane önünde 
devam ederken, 
Zihni Ç. üzerindeki 
silahla Hakan 
C.'ye ateş etmeye 
başladı.
Yaralanan Hakan 
C. olay yerine gelen 
ambulansla İnegöl 
Devlet Hastanesine 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.
Olayın ardından 
iş yeri sahibi Zihni 
Ç. ile kavgaya 
karışan kıraathane 
çalışanı Murat S. 
gözaltına alındı. 
Olayla alakalı 
tahkikat sürüyor.

koltuğunda bulu
nan Fehmi Altın 
(20) yolda metrel
erce sürüklenirken, 
olay yerinde 
hayatını kaybetti. 
Kazada hafif

yaralanan otomobil 
sürücüsü Şenol 
Aydın ve ağır 
yaralanan moto 
siklet sürücüsü 
Emre Songur, olay 
yerine gelen

ambulansla 
hastaneye 
kaı'oırııai. nursa 
Çekirge Devlet Has
tanesine kaldırılan 
Songur, tüm müda
halelere rağmen 
kurtarılamayarak 
hayatını kaybetti. 
Olay yerine 
gelen Orhaneli 
Cumhuriyet 
Savcısının in
celemelerinin 
ardından Fehmi 
Altın'ın cesedi 
otopsi yapılmak 
üzere Bursa 
Adli Tıp Kurumu 
Morgu’na kaldırıldı. 
Kaza ile ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

Cansız 
bedeni tarlada

bulundu

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde devrilen 
traktörün altında 
kalan sürücü 
hayatını kaybetti. 
Tarlaya giden 
yakınları, çiftçinin 
cenazesiyle karşıla 
şınca fenalık 
geçirdi.
Edinilen bilgiye 
göre, Konurlar Ma- 
hallesi'nde ikamet 
eden çiftçi Şeydi 
Mintaş (43), dün 
akşam saat 20.00 
sıralarında traktörü 
ile mahalleye yakın 
mevkiindeki 
ayçekirdeği tarla 
sına gitti.
Hasadı yapılmış 
ayçekirdeği 
tarlasını sürmeye 
başlayan Şeydi 
Mintaş yönetimin
deki traktör bir 
anda kontrolden 

BIM ABONE OLDUNUZ MU?
■oasmussM abone olun okuyun okutun

çıkarak uçuruma 
yuvarlandı. Yuvar
lanan traktörün 
altından zorlukla 
çıkan sürücü, yola 
çıkmak isterken 
hayatını kaybetti. 
Yaklaşık 20 saat 
sonra Şeydi 
Mintaş'ın evine 
dönmediğini ve 
telefonlarını 
açmadığını fark 
eden yakınları, 
tarlaya gittik
lerinde Mintaş'ın 
cansız bedeniyle 
karşılaşınca 
fenalık geçirdiler. 
Sürücünün ce
nazesi savcılık 
incelemesinin 
ardından otopsi 
için Adli Tıp 
Kurumuna gön 
derildi. Olayla 
ilgili tahkikat 
sürüyor.

15 saniyede minibüsteki paraları çalıp kaçtı
Bursa'da mini 
büs şoförünün 
yokluğundan fay
dalanan hırsız, 15 
saniye içinde para 
kutusundaki 
380 lirayı çalıp 
kaçtı. Güvenlik 
kameralarının 
görüntülediği 
hırsız, henüz 
bulunamadı. 
Bursa'da şehir 
içi sefer yapan 
minibüse binen 
bir kişi, para 
kutusunda bulunan 
380 lirayı 15

saniyede çaldı. 
Minibüsteki güven
lik kamerası tara 
fından görüntüle
nen hırsız aranıyor.

PARA 
BOZDURMAYA 
GİTMİŞTİ

Vatan-Kent Meydanı 
arasında yolcu 
taşıyan minibüsün 
şoförü Bayram 
Güler (26), peronda 
kalkış saatini bek
lerken, aynı hattaki 
arkadaşının

minibüsüne 
para bozdurmaya 
gitti. Bu sırada 
minibüse binen

bir kişi, şoför 
koltuğunun 
yanındaki cüzdanda 
bulunan 380 TL'yi

alıp kayıplara 
karıştı. Cüzdanı 
açtığında içinde 
parasını bulamayan 
Güler, güvenlik 
kameralarının 
görüntülerini in
celedikten sonra 
soyulduğunu 
anlayıp polise 
haber verdi.

"HIRSIZ, 
ALNIMIN TERİNİ 
15 SANİYEDE 
GÖTÜRDÜ"

Minibüs sahibi

Bayram Güler, 
"Sabahtan akşama 
kadar direksiyon 
sallıyoruz, hırsızlar 
gelip emeğimizi, 
alnımızın terini 15 
saniye içerisinde 
alıp götürüyor. 
Minibüs burada 
duruyordu.
Öndeki arka 
daşıma para boz
durmaya gittim. 
O sırada gelip 
cüzdanın içindeki 
380 TL alıp 
gitmiş" dedi.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Şimdi ne olacak?
Yeni Sınav Kolejinin karşısında ise Bursa 

Çimento tesisleri var.
Bu kuruluların önünden geçen yol, doğru 

Cihatlı Mahallesine, oradan da Şahinyurdu’na 
gidiyor.

Cihatlı Köyünde uzun yıllardır taşocağı 
işletmeleri var.
Ağır araçlar yüklü olarak bu yolu kulla 

nıyor.
Tam Sınav Koleji önüne geldiğinde yol sağa 

dönerek, Çarşı Deresi yolu ile ilçeye buradan 
da ulaşılır.

Ancak, Bursa Çimento önünden geçen yol 
en çok kullanılandır.
Ağır çimento ve taş yüklü kamyonların 

geçtiği bu yol, giriş köprüsünden Çimento 
Fabrikası önüne kadar hep bozuktur.

Her gün bu bölgedeki kurumlara gazete 
götürüyorum.

Her gidişimde aracım çamur içinde kalıyor, 
üstüm başım batıyor.

Bayram öncesi Bölgeye gazete götürdü 
ğümde, Aykent’i satın alan Sınav Koleji’nin 
önündeki duvarlar yıkılıyordu.

Fotoğraf da çektim.
Dün ise yıkılan duvarların 3 metre ötesine, 

yolun ortasına kadar Sınav Koleji tarafından 
kapatıldığını gördüm.

Kapatılan malzemelerin önünde ise bir bez 
afişte, "Bu yol Sınav Kolejinin imarlı 
arsasıdır" yazıyor.

Demek Cihatlı ve Şahinyurdu köylülerinin 
yıllardır kullandığı yolun yarısı Aykent’in 
sahiplerine aitmiş.

Bu yol kullanıma açılırken, mal sahiplerine 
ücretsiz terk ettirilmediği gibi, yıllardır 
kamulaştırılmadan kullanılmış. Yeni sahibi 
malına sahip çıkıyor ama yol konusunda 
Bursa çimento ile anlaşmazlığa düşüncede 
elindeki kozu kullanıyor.

Aykent’in yeni sahipleri Sınav Koleji pat 
ronu iş bilen bir kişi.

Bursa da 4 okulu var.
Okulda yenilikler yaparken, çevredeki 

sanayi kuruluşlarının okula olumsuz etki
lerini belirlemiş ve firma yetkililerini uyarmış.

Önlerinden geçen kendi malları da olan 
yolun bozukluğunun giderilmesi için Bursa 
Çimento Genel Müdürü ile temasa geçmiş, 
olumlu sonuç alamayınca tapulu malı olan 
yonun yarısına kadar sımalarını genişletmiş.

Şimdi ortada ilginç bir durum var. Cihatlı 
yolu tam Bursa Çimento ve Sınav Koleji 
önünde tek şeride düşüyor.

Yukarıdan ve aşağıdan gelen araçlar birbir
lerinin geçmesini bekliyor.

Bursa Çimento tesislerinden yüklü çıkan 
araçlar ancak dönüyor.

tiürâaa öKuıunaa oıniası kor mr durum or
taya çıkardı. Sınavcılar insan mı yoksa çi
mento mu önemli diyorlar.

Burada suçlu kim?
Yıllardır vatandaşın arsasını yol olarak 

kullanıp, kamulaştırmayan belediye mi, 
bozuk olan 200 metrelik okul yolunun onar
mayan Bursa Büyükşehir Belediyesi mi? 
Sınav Koleji’nin tapulu arazisi üst kısımlar da 
yola kadar geliyor, ya orası da kapatılırsa ne 
olacak?

Gelin, bu sorunu çözün.

Bassareı flli Ulgtr göteııine haşladı
Gemlik Cumhuriyet 
Başsavcısı Ömer 
Mete’nin Muş’a 
Başsavcı olarak 
atanmasından 
sonra boşalan 
bu göreve, 
Bandırma 
Cumhuriyet Savcı 
larından atanan

Ali Ülger Gemlik 
Başsavcılığı 
görevine başladı. 
Adli tatilin sona 
erdiği dün, Gemlik 
Cumhuriyet 
Başsavcısı Ali 
Ülger de görevine 
başladı. Adliye 
binasına gelen

Başsavcı Ali Ülger, 
Adli Personel ve 
hakimlerle tanıştı.

BELEDİYE 
BAŞKANI 
BELEDİYE DE 
Daha sonra 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz yeni

Adli yılın başlama 
sı üzerine Adliye 
Sarayına geldi. 
Başsavcı Ülger de 
hoşgeldin ziyare 
tinde bulundu.
Adliye personelinin 
avukatların ve 
hakimlerin yeni 
Adli Yılını kutladı.

Atatürk Orman Çiftliği’nin TOKİ tarafından 
Amerikan Büyükelçiliğine satılmasını savcılığa şikayet ettiler

HilaM'îınıiiiiiiıttıı
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesi yöneticileri, 
Atatürk’ün kişisel 
mal varlığı olan 
ve şartlı olarak 
Hâzineye bağışla 
dığı ‘Atatürk 
Orman Çiftliği’ 
arazisinin ABD 
Büyükelçiliğine 
satışı işini 
gerçekleştiren 
leri şikayet etti. 
Atatürk’e aitken 
Hâzineye devri 
şartlı gerçekleşen 
AOÇ’nin arazisi 
çıkarılan 2823 
sayılı yasa ile bir 
kısmının Gazi 
Üniversitesi’ne, 
Tıp öğrencilerine 
modern tıp eğitimi 
ni gerçekleştirmesi 
ve bölgede 
yaşayan vatandaş 
lara sağlık hizmeti 
verilebilmesi 
amacıyla

devredilmesinden 
sonra, bu arazinin 
Gazi Üniversitesi 
tarafından TOKİ’ye 
devri gerçek

leşmişti.
TOKİ’nin Atatürk’ 
ün kişisel malını 
ABD büyük 
elçiliğine sattığının

belirlenmesi 
üzerine, bu 
işlemleri gerçek 
leştirenler hak 
kında “Görevlerini 
Kötüye Kullandık 
ları”ndan dolayı 
dün ADD Gemlik 
Şubesi yöneticileri, 
Gemlik Cumhuriyet 
Başsavcılığı 
aracılığıyla Ankara 
Cumhuriyet 
Başsavcılığına 
şikayette 
bulundular. 
ADD Gemlik 
Şube Başkanı 
Muhammed Usta 
ve yönetim kurulu 
üyeleri dün öğle 
saatinde Adliye 
Sarayına giderek, 
Ankara Cumhu 
riyet başsav 
cııığına 
gönderilmek 
üzere şikayet 
başvurusunda 
bulundular.

HIİIİKI
INI

BURSA BETON FABRİKASINA 
BİTİŞİK 1000 METREKARE 

(500 METREKARE KAPALI ALANI 
BULUNAN) ELEKTRİK VE SUYU MEVCUT 

HER KULLANIMA UYGUN YER 
SAHİBİNDEN KİRALIKTIR 

05364985460
Facebook sayfamız; Gemlik Körfez ■ Güler Ajans

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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sahlbinden.com
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BagımlılıMamücaılelelıifflilaınılııvOT
Bursa'da temel 
amacı bağımlılıkla 
mücadele olacak 
ve uyuşturu 
cüdan kurtulmak 
isteyen genç 
lerin tarımla, el 
sanatlarıyla 
tedavi olacağı 
'İnsanlık Köyü' 
projesinin 
yapım çalış 
maları sürüyor. 
Bursa'nın Orhaneli 
ilçesine bağlı 
Nalınlar Mahalle
sinde köy tarzı 
yaşam biçimi ile 
dizayn edilen bun
galov evlerden 
oluşan 'İnsanlık 
Köyü' projesi tüm 
hızıyla sürüyor. 
Uyuşturucu 
bağımlısı genç
lerin tarım ve el 
sanatları ile 
uğraşlarla tedavi 
olmasını sağlaya 
cak olan ve 
Türkiye'de ilk defa 
gerçekleşen proje

kapsamında 3 
büyük köy 
kurulacağı bildi 
rildi. Çalışmaları 
inceleyen Bursa 
Valisi İzzettin 
Küçük, "Doktorla 
rımızın, din 
görevlilerimizin ve 
sosyal uzmanlar 
gözetiminde 
uyuşturucuya 
bulaşmış yarınları 
mızın teminatı 
gençlerimiz bu
ralarda el sanatla 
rıyla, tarımla ve 

daha pek çok 
uğraşla tedavi 
görecekler. Birinci 
aşaması tamam
lanmak üzere 
ve bağımlıların 
alımlarına da 
başlandı. İnşallah 
artık evladı olan 
her ana-baba gibi 
benimde yüre 
ğimi derinden 
yaralayan, sokak
larda kendinden 
geçmiş, ölümün 
pençesindeki 
körpecik beden 

lerimizi, gençle 
rimizi uyuşturucu 
denen bu illetten 
topyekun bir 
mücadele ile 
kurtaracağız" 
dedi. 'İnsanlık 
Köyü' diye 
adlandırılan 
projenin yapım 
çalışmalarına 
katılan Vali 
Küçük, inşaat 
sektörüne 
yabancı olma 
dığını gözler 
önüne serdi.

flcıktinretim'de 
yeni dönem 

haşladı
Anadolu Üniver
sitesi Açıköğre 
tim, İktisat ve İşlet 
me Fakülteleri 
Eğitim-Öğretim ve 
Sınav Yönetme 
liğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Yönetmelik yürür 
lüğe girdiyal 
Anadolu Üniver
sitesi Açıköğre 
tim, İktisat ve 
İşletme Fakül
telerinde okuyan 
öğrencilere, sade 
ce dönem sonu 
sınavı yapılan 
proje uygulaması 
gibi derslerde, 
parçalı sınava 
girme şartı ge 
tirildi. Parçalı 
sınavların birleşti 
rilmesiyle dönem 
sonu sınav notu 
oluşturulacak ve 

bu notun, başarı 
notuna katkısı 
yüzde 100 olacak. 
Yönetmelik 
değişikliğine 
göre, lisans 
programlarında 
birinci yarıyıldan 
ders alan öğrenci 
beşinci ve yedinci 
yarıyıllardan, 
ikinci yarıyıldan 
ders alan 
öğrenci altın 
cı ve sekizinci 
yarıyıllardan, 
üçüncü yarı 
yıldan ders alan 
öğrenciler 
yedinci yarı 
yıldan ve 
dördüncü 
yarıyıldan ders 
alan öğren 
çiler sekizinci 
yarıyıldan ders 
alamayacak.

6EMLİK TİCARET BORSASI Oj,
BAŞKANLIĞINDAN

2017-2021 dönemi Borsamız organ seçimleri 2017 yılı EKİM ve KASIM aylarında yapılacak olup; 19.1.2005 tarih ve 25705 
sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında 
Yönetmelik gereğince bu seçim döneminde Borsa Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği delegesi, Yönetim kurulu ve 
Disiplin Kurulu üyelikleri seçimleri yapılacaktır.

Borsamız organ seçimlerinin sağlıklı bir şekilde yapılması ve bütün üyelerimizin seçme ve seçilme haklarını kulla
narak mağdur olmamaları için; Borsamız kayıtları bu ilanın yayın tarihinde itibaren 10 gün süreyle üyelerimizin inceleme
sine açık tutulacak olup, bu süre içinde üyelerimizin aşağıda belirtilen konularda kendi kayıtlarını kontrol etmek suretiyle 
doğruluğunu teyid edecekler, kendi durumları ile borsamız kayıtları arasında farklılık varsa düzelttireceklerdir.

Düzeltme işlemi Ticaret sicilini ilgilendiren hususlarda kanun gereği tescil yoluyla düzelttirilecek, borsa kayıtları ile 
ilgili hususlarda ise dilekçe ile müracaat yeterli olacaktır.

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Birliği kanunu ve Yukarıda adı geçen seçim 
yönetmeliği hükümleri gereğince

1- Borsamıza son iki takvim yılından aidat borcu bulunan, Vergi kaydı bulunmayan ve Borsamızda tescilli adresinden 
ayrılmış olup bu durumu bildirmeyen üyeler Borsamız meclisi tarafından askıya alınmış olup, bu durumda bulunan 
üyelerimiz askıdan indirme işlemi yapılmadan seçme ve seçilme hakkını kullanamayacaklardır. Askıda bulunan üyelerim
izin, askıdan indirilerek seçme ve seçilme listelerine kaydedilebilmeleri için askıya alınma sebeplerini ortadan 
kaldırmaları gerekmektedir.

2-Tüzel kişi üyelerimizin temsilcisi olan gerçek kişilerin şirket sahibi, ortağı, yönetim kurulu üyesi, genel müdürü, murah
has azası, genel müdür yardımcısı, birim müdürü ve şube müdürü seviyesinde şirketi temsile, bağlayıcı işlemler yapmaya 
yetkili olarak Ticaret siciline tescilli bulunmaları gerekmektedir ve bu halin en az altı ay öncesini kapsaması şarttır.. Son 6 
ay içerisinde herhangi bir değişiklik olup olmadığı ve olması halinde Ticaret siciline tescil işleminin yaptırılması gerek
mektedir.
3-Bütün üyelerimizin borsamızda tescilli adresleri ile bulundukları adreslerin tutarlılığı kontrol edilmelidir
4-Bütün üyelerimizin vergi sicil numaralarının borsamız kayıtlarındaki ile tutarlılığı kontrol edilmelidir.
5-Herhangi bir inceleme ve düzeltme talebi olmaması halinde borsamız kayıtlarının doğruluğu üye tarafından kabul 

edilmiş sayılacaktır.
Durumunuzun incelenerek yukarıdaki kriterlere uygunluğunuzun kontrol edilmesi ve ilan tarihinden itibaren 10 gün 

içinde borsamız kayıtlarının düzelttirilmesi gerektiği iianen duyurulur.
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'Dijital vatandaş' dönemi başladı
Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim Kurumu 
(BTK), interneti 
doğru ve etik kul
lanan kişinin iyi bir 
"dijital vatandaş” 
olduğunu duyurdu. 
İyi bir dijital 
vatandaş olmanın 
şartlarını da açıkla 
yan BTK, "İnter
nette bulduğunuz 
her bilgiye eleştirel 
bir gözle bakmalı 
ve en az 3 kaynak
tan kontrol etmelisi 
niz" uyarısın da 
bulundu.
İnsanlar artık yüz 
yüze etkileşimden 
çok çevrimiçi or
tamlarda iletişime 
geçmeye başladı. 
Bu da iyi bir dijital 

vatandaş olma 
algısını, yani ger 
çek hayatta olduğu 
gibi sanal ortamda 
da hak, hukuk ve 
sorumluluklar 
çerçevesinde etik 
algısını da göze 
terek hareket etme 
ihtiyacını doğurdu. 
BTK, 'iyi bir dijital 
vatandaş' olmanın 
kurallarını açıkladı. 
BTK, interneti 
doğru, etkili ve etik 
kullanma becerisi 
nin kişinin iyi bir 
"dijital vatandaş" 
olduğunuzun delili 
olduğuna dikkat 
çekti. BTK, iyi bir 
dijital vatandaş 
olmanın kurallarını 
şöye açıkladı: "İlk

olarak internete her 
an erişebilme ve 
arama motorlarını 
etkin kullanabilme 
imkânına sahip 
olmalısınız. İnter
nette bulduğumuz 
her bilgiye eleştirel 
bir gözle bakmalı 
ve en az 3 kaynak
tan kontrol et- 
melsiniz. İnternette 
alışveriş yapma ve 

bankacılık hizmet
lerinden yarar
lanma konusunda 
yeterli bilgiye sahip 
olup olmadığınızı 
bilmelisiniz. Bilgiye 
ulaştığınız veya 
gezindiğiniz siteleri 
iyi tanımalısınız. En 
önemli kural şudur; 
gerçek hayatta 
yapmayacağınız hiç 
bir şeyi, internettey 

ken de yapmayın." 
Açıklamada, inter
netten bir bilginin 
herkese açık veya 
kopyalanabilir 
olmasının, onun 
çatınabilecek 
anlamına gelme 
yeceği vurgulandı. 
Açıklamada, "Hırsız 
durumuna düşme 
mek için kullandı 
ğımz her bilginin 
kaynağını belirt
meyi ihmal et
meyin. Dijital 
araçları kullanırken 
ahlaki olarak doğru 
kararlar alabilme 
nin yanında, başka 
larına zarar ver
mekten de özenle 
kaçın malısınız. 
Herhangi bir 

platformda görüş 
bildirir ken veya 
yorum yaparken 
tıpkı gerçek 
hayatta olduğu gibi 
saygılı olmalısınız. 
Internet ortamında 
işlenen suçlar ve 
mücadele yöntem
lerine karşı bilinç 
li olmalısınız. 
Unutmayın, bilgi
leriniz size özel 
ve kişiseldir. 
Güvenliğiniz için 
güçlü şifreler 
kullanın ve özel 
bilgilerinizi hiç kim
seyle paylaşmayın. 
Çevrimiçi teknoloji
leri kullanırken, bu 
teknolojilerin size 
hükmetmesine izin 
vermeyin.”dedi

KÜÇÜK KUMLA A İTİ 111/ ÖZGÜZELYALI SİTESİNDE 
HAVUZLU 2+1 DAİRE UHI ILIR ŞAHİDİNDEN SATILIK

O 535 37818 00

FISTIKLI ÖZER PANSİYON
HUZURLU TATİLİN 

TEK ADRESİ 
NAZIM HOCA’NIN YERİ
www.ozerpansiyon.com 
0 530 311 05 97 -0 533 352 41 63

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez • Güler Ajans
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Bu gazete
Anadolu'nun Sesi 
iPaâJiPhone 
uygulamasında 
yayımlanmaktadır.

KfiŞSD€ BEKİM TOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR
GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK • REKLAMCILIK

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

■LAN
TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ 

GEMLİK ŞUBESİ RRŞKANLIĞINDflN 
DUYURULUR

Şubemizin 14’ncü olağan genel kurul toplantısı 
13/10/2017 tarihinde Cuma günü büromuzda ilk toplantı 
saat 10.oo da Hamidiye Mah. İstiklal Cad. Gürle İş Merkezi 
Kat 3 No: 301 Gemlik adresindeki Şube Bürosunda 
aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara 
bağlamak üzere toplanacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 
22/10/2017 tarihinde Pazar günü saat 10.oo da 11 Eylül 
Düğün Salonu Ömer Kahraman ek hizmet binasında 
katılanların ekseriyeti ile yapılacaktır.

Tüm üyelerimize önemle duyurulur.

ŞUBE YÖNETİM KURULU

GENEL KURUL ĞUNDEMI:

1-Yoklama ve açılış
2- Divan heyeti seçimi
3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
4- Seçimler için oy kullandırma işleminin başlatılması 

a) Şube Başkanı
b) Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri 
c) Denetim kurulu asil ve yedek üyeleri

5- Misafirlerin tanıtımı
6- Raporların okunması ve müzakeresi

a) Faaliyet raporu
b) Hesap raporu 
c) Denetim raporu 

7- Yönetim ve denetleme kurulunun tenkitleri 
cevaplandırması

8- Raporların kabülü ve kurulların ibrası
9- Tahmini bütçenin görüşülmesi, müzakeresi, fasıllar 

arası aktarma yetkisinin seçilecek yönetime verilmesi ve 
oylanması

10- Dilek ve temenniler
11- Sandıkların açılması, oyların tasnifi ve seçim 

sonuçlarının ilanı
12- Kapanış.

http://www.ozerpansiyon.com
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Ağustos ayının zam şampiyonu belli oldu
Tüketici fiyatları 
bazında ağustosta 
en yüksek artış, 
yüzde 16,85 ile yu
murtada oldu. Fiyatı 
en fazla düşen ürün
lerin başında ise 
yüzde 19,81 ile 
sivri biber geldi.
Tüketici fiyatları 
bazında ağustosta 
en yüksek fiyat 
artışı yüzde 16,85 ile 
yumurtada görüldü.

Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) veri
lerine göre, yumur
tadaki fiyat artışını 
yüzde 12,84 ile 
kayısı izledi. 
Ağustosta fiyatı en 
çok artış gösteren 
diğer ürünler 
sırasıyla yüzde 
12,16 ile yeşil 
soğan, yüzde 
11,81 ile spor 
müsabakalarına giriş ücreti, yüzde 10,51 ile özel üniver

site ücreti, yüzde 
8,83 ile LPG dolum 
ücreti, yüzde 7,55 ile 
limon, yüzde 6,48 ile 
yemek odası takımı 
ve yüzde 6,06 ile 
tüp gaz oldu.

EN ÇOK SİVRİ 
BİBER UCUZLADI

Geçen ay en fazla 
fiyat düşüşü ise 
yüzde 19,81 ile sivri

biberde gerçekleşti. 
Bunu yüzde 19,72 
ile armut, yüzde 
12,42 ile erik, yüzde 
12,06 ile domates, 
yüzde 10,31 ile 
elma, yüzde 
9,96 ile üzüm, 

yüzde 9,2 ile 
patlıcan, yüzde 
6,45 ile kadın 
tişörtü ve yüzde 
6,12 ile karpuz 
izledi.

Memurlara kötü haher! Yine zorunlu oluyor
Kamu kuramlarında 
yaz dönemi kıyafet 
uygulaması 15 Eylül 
2017'ye kadar 
devam ediyor. 18 
Eylül pazartesi 
sabahı ile birlikte 
erkek memurlara 
kravat takma 
zorunluluğu altına 
girecek.
Sıcak bir yaz döne
minin ardından 
memurlar için uygu
lanan yaz dönemi

kılık kıyafet 
uygulaması bitiyor. 
Birçok valilik, ka
muda çalışan 
memurların 18 Eylül 
2017 tarihinden 
itibaren kış dönemi 
kılık kıyafet 
uygulamasına 
uymaları için resmi 
bir yazı yayınladı. 
KRAVAT 
ZORUNLULUĞU 
Kamu kurum ve 
kuruluşlarında

çalışan personelin, kravat takma
ceket giyme ve______zorunluluğu 18

Eylül Pazartesi 
günü itibariyle 
başlayacak. Kamu 
kurum ve 
kuruluşlarında 
görevli personelin 
ceket giymesi ve 
kravat takması yaz 
döneminde zorunlu 
değildi. Kış dönemi 
kılık kıyafet 
uygulamasına göre; 
bürolarda görevli 
bayan ve erkek per
sonel kılık kıyafet

yönetmeliği ve bu 
konudaki başba 
kanlık genelgesine 
uygun kıhk-kıyafetle 
çalışabilecekler 
Üniforma giymek 
zorunda olan 
memurların ise 
kurum ve kuruluşun 
özel yönetmelik
lerinde belirtilen 
usul ve esaslara 
uymak mecburi 
yetinde oldukları 
belirtildi.

Ekonomik güven endeksi arttı
Ekonomik güven 
endeksi, ağustosta, 
geçen aya göre 
yüzde 2,5 artarak 
103,4'ten 106'ya 
yükseldi.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
ağustos ayına 
ilişkin ekonomik 
güven endeksini

açıkladı.
Buna göre, ekono 
mik güven endeksi 
ağustosta temmuza 
göre yüzde 2,5 
artışla 103,4 
değerinden 106'ya 
çıktı. Ekonomik 
güven endeksindeki 
yükselişi reel kesim, 
hizmet sektörü, per

akende ticaret 
sektörü ve inşaat 
sektörü güven 
endeks lerindeki 
artışlar sağladı. 
Ağustosta reel 
kesim güven en
deksi 110,2, hizmet 
sektörü güven en
deksi 105,4, perak
ende ticaret sektörü

güven endeksi 
108,5 değerlerine 
yükseldi.
Temmuzdaki 85,5 
değerinden 
ağustosta 88,3 
değerine yükselen 
inşaat sektörü 
güven endeksi 
yüzde 3,3'lük 
yükselişle en

fazla artış kayde endeks 71,1'e inen 
den endeks olurken, tüketici güven en- 
azalış gözlenen tek deksi oldu.
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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 
OımBöl.Şef. 
Milli Eğt Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md.

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

ULAŞIM özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14

DENİZ1UÇA Ol
Pegaeua Akml» Seyahat 
METRO
Aydın Turtam
Süzer Turizm
Kanbaroglu-Esaday
Anıtur
Kamil Koç

6*13 *12 *12 
• 13 20 77

»12 O1 03

Müftülük 
Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md.
İlçe Tarım Müd.
İlçe Seç. Md.

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

HASTANELER ı-ıaiK tzgııım mua. ou iöaö
İŞ-KUR 513 7166

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast

517 34 00
513 23 29 BELEDİYE

Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 10 68
513 65 29
280 44 44

Santral 
Başkanlık

513 45 21 -23
51345 20

________ TAKSİLER BUSKİ 514 57 96
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güvsn 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 
513 45 21-182 
513 45 21-111 

Yalnız 185

DENİZ OTOBÜSİT
Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 eo
Yenikapı (212) 518 12 12
Yalova (226)811 13 23
IDO İmam Aslan
Dinlenme Tas. 5132394

VAPUR-FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 303 43 19
Eskihlsar (262) 655 60 31

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Milangaz 
Habaşgaz 
Yeni Likltgaz 
BP Gaz 
Bütünler Likltgaz 
Akçagaz 
Totalgaz
Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Beyza Petrol

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

Gemlik Karfez
.'.'GEMLİk’İN İLK «ÛNLÛK *(Y*|I 0AZBTI1I ,

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5871 

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

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

Tel :513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

ııııhMıi
VENÜS SİNEMASI

ÇILGIN HIRSIZ 
12.00-14.00-16.00- 

18.00-20.00
ANNABELLA: 
KÖTÜLÜĞÜN 

DÜGUŞÜT1.>T4> 
16.15.-18.30-20.30

DORAEMON: 
BUZ DEVRİ 11.30- 

14.45.-18.15
B PLANI 

13.00-16.30-20.00

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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Mrk: Orhangazi Cd. Beşiktaşlılar 
Derneği karşısı GEMLİK

Şb : Fiyonkland Orhangazi Cad. < 
ı No: 14/B GEMLİK
' gemlikfiyonkayakkabi@outlook.com

BAY VE BAYAN AYAKKABI
ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN 

KARAR VERMEYİN... ,

Fig<^ AyJJtâ
AYAKKABININ YENİ ADRESİ
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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. 
Sarışen Sok. Gemlik Tapu Müdürlüğü yanı

GEMLİK 4
irfanunluemlak.sahibinden.com

Türk Metal toplu sözleşme 
işin masaya oturuyor

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com '

Siyasi Partüerin İlçe Kongreleri
Dün, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe Kong 

relerinde, yeni yönetimleri belirleyecek 
olan mahalle delege seçimlerinin 
başlayacağı duyuruldu.

CHP İlçe Başkanlığından gönderilen 
delege seçim cetvelinde, mahalle delege 
seçimlerinin 10 Eylül günü başlayıp, 7 
Ekim cumartesi günü Ata ve Hisartepe Ma
hallerinin delegelerinin seçimlerinin 
yapılmasıyla son bulacağı belirtiliyordu.

Siyasi partiler yasasına göre, ilçe kong 
releri il başkanlıkları tarafından belir
leniyor. Devamı sayfa 4’de

Türk Metal Sendikası’na kayıtlı 117 bin 
sendikalı işçi adına çalıştıkları fabrikaların 
işverenlerine Metal İşveren Sanayicileri 
Sendikası (MESS) ile önümüzdeki günlerde 
toplu sözleşme görüşmeleri için masaya 
oturacak. Türk Metal Sendikası Gemlik Şu 
be Başkanı Kemal Durmaz, sendikalarına 
bağlı yalnız Bursa’da 30 bin, Gemlik’te ise 7 
bin işçi adına ekmek mücadelesi verecek
lerini söyledi. Haberi sayfa 2’de

CHP’de mahalle 
delege seçimleri 

başlıyor

Cumhuriyet Halk Partisi Gemlik İlçe 
Başkanlığı ilçe seçimlerine esas oluştu 
racak Mahalle Delege seçimlerini başlatı 
yor. CHP’nin ilçe mahalle delegeleri, 10 
Eylül 2017 pazar günü başlayacak 7 Ekim 
cumartesi günü sona erecek. Sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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CHP'de ımiulle delene seçimleri haslnıor
Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanlığı ilçe 
seçimlerine esas 
oluşturacak Mahalle 
Delege seçimlerini 
başlatıyor.
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Uğur Sertaslan 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, “10 
Eylül günü mahalle 
delegeleri için 
seçimleri baş lata

cağız. Daha sonra 
da ilçe kongremizi 
tamamlayacağız " 
dedi.
CHP’nin ilçe mahalle 
delegeleri, 10 Eylül 
2017 pazar günü 
başlayacak 7 Ekim 
cumartesi günü 
sona erecek.
Cumhuriyet Halk 
Partisi mahalle 
delege seçimlerinin 
yapılmasından 
sonra ilçe

kongrelerinin 
toplanacağını 
söyleyen İlçe 
Başkanı Mehmet 
Uğur Sertaslan, 
“Geçtiğimiz yıl 29 
Kasım tarihinde ilçe 
kongresini yaptık. 
Bir yıl geçmeden 
kongre yapamayaca 
ğımız için il baş 
kanlığımız muhteme
len ilçe kongresini 
Aralık ayı içinde bir 
takvimle belirleye

cek. Tüm ilçe kon
greleri 2018 yılına 
kadar tamamlana 
cak. 2018 yılı ocak 
ayı içinde de il 
kongreleri yapılacak. 
Daha sonra da 
büyük kurultay 
toplanarak merkez 
yönetim kurulu, parti 
yönetimi ve genel 
başkan seçimleri ile 
kongreler süreci 
tamamlanacak" 
şeklinde konuştu.

Türk Metal toplu sözleşme 
İçin masaya oturuyor

Türk Metal 
Sendikası’na kayıtlı 
117 bin sendikalı işçi 
adına çalıştıkları 
fabrikaların 
işverenlerine Metal 
İşveren Sanayicileri 
Sendikası (MESS) ile 
önümüzdeki gün
lerde toplu sözleşme 
görüşmeleri için 
masaya oturacak. 
Türkiye genelinde 
Türk Metal 
Sendikası’na üye 
işçiler adına 
işyerlerinde 
yapılacak toplu 
sözleşmenin zor bir 
süreç olduğunu 
söyleyen Türk Metal 
Sendikası Gemlik 
Şube Başkanı 
Kemal Durmaz, 
sendikalarına bağlı 
yalnız Bursa’da 30 
bin, Gemlik’te ise 7 
bin işçi adına ekmek 
mücadelesi verecek
lerini söyledi.
Türk Metal Sendikası 
Gemlik Şubesine 

üye olan işçilerin 
çalıştığı Borusan, 
Borçelik, Kerim 
Çelik, Arcenol Mittal, 
Fikosa, Leonı, 
Componenta, Aka, 
Kırpart, Bamesa 
fabrikalarında ayrıca 
Bursa’daki Renault, 
Tofaş, Valeo ve 
Bosch fabrikalarında 
çalışan işçiler adına 
MESS ve MESS’e 
bağlı olmayan fab
rika işverenleriyle 
toplu sözleşme 
görüşmelerini 
başlatmak için 
çağrı yapacaklarını 
söyledi.
Durmaz, 1 Eylül 
2017 de başlamayı 
planladıkları 
görüşmelerin 
Çalışma ve Sosyal 
Bakanlığının 
değişmesi ve araya 
Kurban bayramının 
girmesi nedeniyle 
sürecin biraz 
uzadığını, ancak bu 
günlerde işveren ve

işveren temsilci 
lerini masaya davet 
edeceklerini söyledi. 
Durmaz, şöyle 
konuştu:
“Türk Metal Sen 
dikası olarak emekçi 
kardeşlerimizin 
emeklerinin 
karşılığını almak 
için yapacağımız 

toplu sözleşme 
görüşmelerinde 2017 
yılı talebimiz yüzde 
38,28 olacaktır.
Sendikalı 
işçilerimizin mevcut 
ortalama saat ücreti 
10.11 olan rakamı 
yüzde 6.69 artış artı 
seyyanen 1,75 ve her 
yıla kıdem zammı 

olarak verilen 0.15 tl 
de eklendiğinde 
ortalama ücret 
talebimiz saatte 
13,98 tl olacaktır.
Çekme ile yıllar 
içinde oluşan ücret 
dengesizliklerini 
gidermek seyyanen 
zamla üretim ve kar 
rekorları kıran Türk 

Metal Sendikası 
üyesinin hakkını 
almak, kıdem 
tazminatı ile işyerine 
verdiğimiz yılların 
karşılığını istiyoruz” 
Türk Metal 
Sendikasının MESS 
ve diğer işverenden 
tamamlayıcı sağlık 
sigortası, banka 
promosyonu, 
kıdem tazminatını 
30 gün olarak kalma 
güvencesinin 
sürdürülmesi, hafta 
tatilinin pazar günü 
olarak devam 
etmesi, angajmanda 
söz sahibi olmak, 
bayram ve tatillerde 
çalışana 4 yevmiye 
verilmesini, 
kayınvalide ve 
kayınbaba 
vefatlarında vefat 
izni verilmesi ile 
yüzde 15 posta başı 
ve yüzde 10 bakım 
ve teknik personeli 
tazminatları bu
lunuyor.

KRŞEDE BEKLEMEK VOK
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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Bırsa'nın 1 aıılılı amsiıif ncı hrıtsi
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü ekiple 
rince, son bir ayda 
yapılan 108 ayrı 
narkotik operas 
yonunda 190 kişi 
gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye 
göre uyuşturu 
cu ile mücadele 
konusunda 
adeta savaş 
veren Bursa 
polisi, Bursa 
merkezi ve 
ilçelerinde toplam 
108 ayrı uyuşturucu 
operasyonuna

imza attı. 
Bir kısmı hava 
destekli olan 
operasyonlarda 
190 kişi gözaltına 
alınırken, 14 kilo 
esrar, 8 kilo 700 
gram kannobi 
noid, 9 kilo 
metamfetamin, 193 
adet ecstasy hap 
ele geçirildi. 
Gözaltına alınan 
190 kişiden 34'ü 
sevk edildikleri adli 
mercilerce tutukla
narak cezaevine 
gönderildi.

Eski Sevgilisinin 
Erkek arkadaşını 
Öldüren Şüpheli 

adliyeye Sevk Edildi

ItniisîıulımıMUMıaralı
Sivas'ın Hafik ilçesi 
yakınlarında yolcu 
otobüsünün otomo
bille çarpıştığı 
kazada 1 kişi öldü, 
16 kişi yaralandı 
Kaza sat 23.00 
sıralarında Sivas- 
Erzincan karayolu 
üzerinde Hafik ilçe
sine 10 kilometre 
mesafedeki Yarhi 
sar Köyü yakınla 
rında yaşandı. 
Sivas'tan Erzincan 
istikametine seyre
den 30 yaşındaki 
Özkan Ayhan'ın 
kullandığı otomobil, 
iddiaya göre kont 
rolden çıkarak karşı

yönden gelen ve 
Erzurum'dan Bur- 
sa'ya giden Necdet 
özer yönetimindeki 
16 KPZ 56 plakalı

otobüsle çarpıştı. 
Çarpışmanın et 
kişiyle kontrolden 
çıkan otobüs de
vrildi. Kazada oto

mobil sürücüsü 
Özkan Ayhan olay 
yerinde yaşamını 
yitirdi.
Otobüste bulunan 
46 yolcudan ilk 
belirlemelere 
göre 16'sı 
yaralandı. Kazanın 
duyulmasıyla olay 
yerine polis ve 
sağlık ekipleri sevk 
edildi. Yaralılar 
olay yerine sevk 
edilen ambu
lanslarla Hafik 
ilçesi ile Sivas kent 
merkezinde bulu
nan hastanelere 
sevk edilerek te
daviye alındı.

KTl ialıanesnie büyült imim
Bursa'nın Kestel 
ilçesinde bir kişi, 
"Senin adın FETÖ 
örgütüne karışmış'' 
diyen dolandırıcı 
tarafından 29 bin 
lira dolandırıldı. 
Alınan bilgiye göre, 
telefonla M.A. isimli 
şahsı arayan 
dolandırıcı, "Senin 
adın FETÖ terör 
örgütüne karışmış. 
Senin üzerinden 
para çekiyor.

Seni bu işten 
kurtaracağız" di 
yerek 29 bin 100 
lira dolandırdı. 
Bir süre sonra 
şahısların dolan 
dinci olduğunu 
fark eden M.A. 
soluğu poliste 
aldı. Savcılığın 
talimatı 
üzerine polis 
ekipleri de geniş 
çaplı araştırma 
başlattılar

Facebook sayfamız; Gemlik Körfez - Güler Ajans

BURSA'da, yolda 
karşılaştığı eski 
sevgilisinin erkek 
arkadaşı 32 
yaşındaki Tolga 
Oner'i tabancayla 
öldüren 30 yaşın 
daki İsmail Belli ile 
cinayet sonrası 
kendisini saklayan 
eniştesi 41 yaşın 
daki Ramazan A. 
ifadelerinin 
ardından adliyeye 
çıkarıldı. 
Bursa'da Merkez 
Osmangazi ilçesi 
Tuna Mahallesi'nde 
oturan İsmail Belli, 
iddiaya göre aynı 
sokakta sevgilisi 
Tuğba E.'den bir 
süre önce ayrıldı. 
Belli, önceki gün 
yolda yürürken 
Tuğba E.'yi, Tolga 
Öner ile gezerken 
gördü. Belil dün, 
anne ve babası ile 
yürürken bir kez 
daha sokakta 
karşılaştığı Tolga 
Öner'e, eski 
sevgilisinden 
ayrılmasını ve uzak 
durmasını söyledi. 
Taraflar arasında 
çıkan tartışma kav
gaya dönüştü. 
Belli, tabanca ile 
oto kaparto tamir
cisinin yanında 
çalışan Tolga 
öner'e iki el ateş

etti. Göğsüne ve 
sırtına isabet eden 
kurşunlarla ağır 
yaralanan Öner, 
hastanede 
yaşamını yitirirken, 
motosiklete 
binerek kaçan İs
mail Belli, polis 
tarafından eniştesi 
Ramazan A.'nın 
evinde saklanırken 
yakalandı. 
Hakkında 
kesinleşmiş 18 yıl 
hapis cezası bulu
nan ve 5 farklı suç
tan aranan 
Belli'nin evinde 
yapılan aramada 
ruhsatsız 2 ta
banca ve 1 tüfek 
ele geçirildi. Em
niyet Müdürlü 
ğü'nde verdiği 
ifadede, "Tolga ile 
eski sevgilimi 
gördüm. Dün Tolga 
ile karşılaştık. Ona, 
Tuğba'dan uzak 
durmasını 
söyledim. Karşı 
gelince elimi 
kana buladım" 
dedi.
Sorgulaması 
tamamlanan 
İsmail Belli ile 
kendisini saklayan 
eniştesi Ramazan 
A., bugün ifadeleri 
alındıktan 
sonra adliyeye 
çıkartıldı

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER A«JANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No:5/A 
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filine Bakış
Kayıt başvurularının Eylül ayı sonuna kadar devam edeceği açıklandı

Halk Eğitime iki nünde 300 kayıt
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Siyasi partilerin ilçe kongreleri
Yasaya göre, il ve ilçe kongrelerinin yapıl 

masından sonra büyük kongrenin 
yapılması gerekiyor.

CHP’nin takvimine göre delege seçimleri 
cumartesi ve pazar günleri parti yönetimin 
görevlendireceği üyelerce yapılacak.

Delege seçimlerinin tamamlanmasından 
sonra ilçe kongresi yapılacak.

İlçe yönetimini ve il kongresine gidecek 
olan delegasyonu delegeler belirleyecek.

Onun için partilerde mahalle delege 
seçimleri önemlidir.
Köy statüsünden mahalle statüsüne 

geçen küçük yerleşimi yerlerinde siyasi 
partilerin çok sayıda üyesi bulunmadığın 
dan, buralar da yapılacak delege seçim
lerini bir çeşit atama şeklinde gerçekleşir.

Siyasi partilerin ilçe kongrelerinde yöne
time rakip aday varsa, bilin ki delege 
seçimleri önemlidir.

Kendi delegesini seçtiremeyen aday, ilçe 
kongresinde seçimleri kaybeder.

Onun için mahalle delege seçimleri 
önemlidir.

Sol partilerde ilçe kongrelerinde rekabet 
her zaman vardır.

İlçe Başkan adayları birden çok olunca 
kongreler daha da renklenir.

Görülen o ki, CHP Aralık ayı sonuna 
kadar ilçe kongrelerini yapacak, 2018 
yılının Ocak ayında da il kongrelerini 
tamamlayarak Şubat ayında da büyük 
kongresini yapacaktır.

Sağcı partilerde rekabet söz konusu 
değildir.
0 partilerde itaat vardır. Yapılanma 

aşağıdan yukarıya doğru değil, yukarıdan 
aşağıya doğru işler.

2019 yılında cumhurbaşkanlığı sistemine 
geçileceği için, AKP içinde büyük kımılda 
malar yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, son cumhurbaş 
kanlığı halk oylamasında, MHP ile oluş 
turduğu birlikteliğini sürdüreceği bellidir.

MHP görüldüğü gibi AKP’nin istepnesi 
olmaya devam edecek.

Devlet Bahçeli AKP’nin siyasal 
uygulamalarının hiçbirini eleştirmiyor.

Sanki ülke güllük gülistanlık.
Görülen o ki, 2019 cumhurbaşkanlığı sis

temine geçişte, AKP nin MHP ye verdiği 
sözler vardır.

Bunları zaman içinde göreceğiz. 
AKP 2019’a göre siyaset yapıyor. 
Belediyelerde geçen süreçte yaşanan 

yolsuzluklar, Fethullah Gülen’e ve 
camiasına verilen destekler parti içinde 
kokuşmaların gün yüzüne vurması 
sonucu, Cumhurbaşkanı metal yorgunluk
tan söz etmeye başladı.

‘Ben sizi görevden almadan kendiliğiniz 
den görevi yenilere bırakın’ diyor.

Bursa II başkanının istifası, yerine İnegöl 
den bir kişinin il başkanı yapılması bunun 
en açık örneğidir.

Yakında ilçe kongreleri yapılmadan ilçe 
yönetimlerinin arka arkaya istifaları gele 
bilir.

Siyaset 2019 a endekstendi. Yakında itti
faklar daha da artacak, bunun için ilçe 
kongrelerin tamamlanması gerekiyor.

Halk Eğitim 
Merkezi 2017-2018 
kurs kayıtları 
başladı.
İlk iki günde kayıt 
sayısı 300 ü aştı. 
Bu yıl, İstiklal 
Caddesi Eski 
Yeşilırmak Ders 
hanesi olarak 
görev yapan, 
15 Temmuz darbe 
girişiminden sonra 
hâzineye devrin 
den sonra, binanın 
Gemlik Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğüne 
devrinden sonra bu 
yıl ilk kez yeni 
binasında hizmet 
verecek olan Halk 
Eğitim Merkezi’nde 
5 Eylül 2017 Salı 
günü başlayan 
kayıtlara büyük 
ilgi gösteriliyor.

Kayıtların Eylül ayı 
boyunca devam 
edeceğini bildiren 
ilgililer, kursların 
2 Ekim 2017 
tarihinden itibaren 
başlayacağını 
açıkladılar.
Halk Eğitimi 
kursları sabah, 
öğle, akşam ve 
tam gün olarak 
planlandı.

Kurslara katıla 
bilmek için 
ilgililerin Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü’nden 
alacakları kayıt 
formunu şahsen 
doldurmaları 
yeterli olacak. 
Başvuruda ayrıca 
herhangi bir belge 
istenmeyeceği 
açıklandı.

Başvuru kayıt 
formu merkez 
yetkilileri 
tarafından kontrol 
edilerek teslim 
alınacaktır.

AÇILACAK 
KURSLAR

Verilen bilgiye 
göre, bu dönemde 
giyim, el sanatları, 
okuma-yazma, 
yabancı diller, 
tekstil, kişisel 
gelişim, mesleki ve 
teknik, görsel 
sanatlar, zorunlu 
hijyen ve iş 
güvenliği, bilişim 
kursları üst 
başlıktan başta 
olmak üzere 
talep edilen 
diğer kurslar da 
açılacak.

Gemlik Adliyesi’nde 8 yıldır zabıt katibi olarak görev yapıyordu..

Filiz Karamış, Yazı İsleri Müıliirliiğiine terli etli
Gemlik Adliyesi’nin çalışkan katibi Bursa 3. Asliye Ceza Mahkemesi’ne Müdür 
olarak atandı. Karamış için dün Gemlik Adliyesi’nde veda töreni düzenlendi...
Gemlik Adliye
si’nde 8 yıldır 
3. Asliye Ceza 
Mahkemesi nde 
zabıt katibi olarak 
görev yapan Filiz 
Karakamış, Bursa 
3.Asliye Ceza 
Mahkemesi Yazı 
işleri Müdürlüğü’ne 
terfi ederek atandı. 
Karakamış, Gemlik 
Adalet Sarayı'ndaki 
çalışma arkadaşla 
rı, hakimler ve

savcılarla dün 
vedalaştı. Yeni adli 
yılın başlamasıyla 
yoğun mesailerin 
yaşanacağı Bursa 
3. Asliye Ceza

Mahkemesi'ndeki 
görevine bugün 
sabah başlayacak 
olan Filiz Karamış, 
"8 yıldır Gemlik'te 
zabıt katibi göre

vimi yürütüyor
dum. Bursa'ya 
terfi alarak 
gittiğim için çok 
mutluyum ama 
buradaki çalışma 
arkadaşla nmı 
özleyeceğim. 
Yeni adli yılın 
tüm adliye çalı 
şanlarına, avukat
lara, hakimlere ve 
savcılara hayırlı 
olmasını diliyo
rum." dedi.

BURSA BETON FABRİKASINA 
BİTİŞİK 1000 METREKARE 

(500 METREKARE KAPALI ALANI 
BULUNAN) ELEKTRİK VE SUYU MEVCUT 

HER KULLANIMA UYGUN YER 
SAHİBİNDEN KİRALIKTIR

0 536 498 54 60
Gemlik Gümrük Müdürlüğünden onaylı 17160400EX081579 NOLU 

29.08.2017 Tarihli Beyannameye ait G0974923 tepe numaralı 
EUR.1 DOLAŞIM BELGESİni KAYBETMİŞ BULUNMAKTAYIZ 
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2 milyo n öğreneni ilailendiren ila; deflisiMik!
2017-2018 eğitim 
öğretim döne
minden itibaren 
2 milyona yakın 
öğrencinin eğitim 
aldığı tüm meslek 
liselerinin 7 ana 
başlıkta perfor
mansa tabi tutul 
ması kararı alındı. 
Milli eğitim Bakanı 
İsmet Yılmaz 
imzasıyla illere 
gönderilen yazıda, 
ülkelerin her 
alanda sürdürü 
lebilir kalkınmayı 
gerçekleştirmesini 
n yolunun her 
şeyden önce sahip 
oldukları insan 
kaynağının 
niteliğinin artırıl 
masına bağlı 
olduğu ifade edildi. 
Bakanlığın temel 
öncelikli alanları 
nın Türkiye'nin 
nitelikli iş gücü 
ihtiyacının 
karşılanması, 
gençlerin ilgi ve 
yeteneklerine

uygun bir meslek 
alanında bilgi, be
ceri ve iş alışkan 
lıkları kazanmaları, 
ahilik kültürünün 
değerleriyle yoğrul 
muş bir meslek 
ahlakına sahip 
olarak yetiştiril 
melerinin Bakanlı 
ğın temel öncelik
leri arasında 
bulunduğu ifade 
edildi.
Bu gerçeklerden 
hareketle, son 
yıllarda MEB 
tarafından mesleki 

ve teknik eğitim 
alanında bir dizire- 
form sayılabilecek 
değişikliklerin 
hayata geçirildi 
ğine işaret edilen 
yazıda, bu 
değişikliklerin 
ulusal düzeyde 
başarı ile hayata 
geçirilmesinde 
mesleki ve teknik 
ortaöğretim okul 
ve kurumlarına 
önemli görev ve 
sorumluluklar 
düştüğü 
vurgulandı.

Eğitim öğretim 
kurumlarında 
sunulan hizmet
lerin MEB tarafın 
dan belirlenen 
amaç ve hedefler 
doğrultusunda, 
kaliteli ve verimli 
olarak yerine ge
tirilmesinde 
okulların kurumsal 
performanslarının 
da önemli oranda 
belirleyici olduğu 
na işaret edilen 
yazıda, şunlar 
kaydedildi: 
"Bu doğrultuda, 

mesleki ve teknik 
ortaöğretim okul 
ve kurumlarının 
mevcut hizmet 
potansiyellerini en 
üst noktaya taşı 
yarak kamu kay 
naklarının etkili, 
ekonomik ve 
verimli olarak 
kullanılmasını 
sağlamak, okulla 
rın ve kurumların 
kurumsal kapa
sitelerinin 
gelişimine destek 
olmak, eğitim- 
öğretim hizmet
lerinde kalite ve 
verimliliği 
sağlamak, emsal
lerine göre başarılı 
çalışmaları ile öne 
çıkan okul ve 
kurumlan ödül
lendirmek ama 
oyla 2017-2018 
eğitim öğretim 
yılından itibaren 
mesleki ve teknik 
ortaöğretim okul 
ve kurumla rımn 
performans lan be

lirli kriterler 
çerçevesinde 
izlenerek değerlen 
dirilecektir." 
Kanıtlayıcı 
belgelerle puan
lama yapılacak 
Yazıda, mesleki ve 
teknik ortaöğretim 
okul ve kurumlan 
nın performans 
larının izlenmesi 
ve değerlen 
dirilmesi ile ilgili 
olarak milli eğitim 
müdürlükleri ve 
okul müdürlük 
lerince yapılacak 
çalışmalar da 
aktarıldı.
Buna göre, il 
genelinde faaliyet 
gösteren mes 
leki eğitim 
merkezleri dahil 
olmak üzere tüm 
mesleki ve teknik 
ortaöğretim kurum 
larının performans 
larının değerlen 
dirilmesi için bir 
değerlendirme 
formu hazırlandı.

MHıatslmkullanıcılara öztl
w»i flüncelleme aeliynr!

Türkiye'nin 
oscar anayı 
iıelli oldu

Dünyanın en 
popüler mesajlaş 
ma uygulaması 
VVhatsApp’ın 
metin ve durum 
bölümüne kullanı 
cılara özel yepyeni 
güncelleme 
geliyor. VVhatsApp, 
durum güncelle 
meşine getireceği 
yeniliği açıkladı. 
Buna göre durum 
güncellemelerinde 
artık renkli metin 
ve arka planlar 
kullanılabilecek. 
Kullanıcıların 
paylaşmak istedik
leri bir metin gün
cellemesi olduğun 
da, bunu parlak bir 
arka plan veya 
yazı tipi ile yapma 
seçenekleri bulu
nacak.
VVhatsApp, durum

güncellemeleri 
özelliğini ilk olarak 
sadece basit metin 
olarak başlatmıştı. 
Bu yılın başların 
daysa buraya 

fotoğraf ve video 
paylaşım yeteneği 
dahil edilmişti.
VVhatsApp'a en 
son gelen gün
cellemede ise, 

kullanıcıların bun
dan böyle font ve 
arka plan rengi 
seçenekleri ve 
bağlantı dahil 
edebileceği metin 
tabanlı durumlar 
oluşturmasını 
mümkün kılacak.

VVHATSAPP’A 
METİN VE DURUM 
GÜNCELLEMESİ 
NE ZAMAN 
GELİYOR?

VVhatsApp'taki 
metin ve durum 
güncellemesi 
özelliği bugün 
İOS ve Android'e 
geldi. Aynı za
manda web 
istemcisini kul
lananlar için de 
özellik gelmiş bu
lunuyor.

Can Ulkay'ın 
yönet tiği "Ayla" 
filmi, Türkiye'yi 
Oscar'da temsil 
edecek.
FİLMİN KONUSU 
Film, Kore 
Savaşı'nda 
yaşanan gerçek 
ve dramatik bir 
hikayeyi 
beyazperdeye 
taşıyor. 1950 
yılında savaşta 
yer alan Süley
man Astsubay 
savaş meydanın 
da küçük bir kız 
bulur. 5 yaşındaki 
bu Koreli kız ye 
timdir ve nereye 
gideceğini bilme 
mektedir. Astsu 
bay kızı yanına 
alır ve "Ayla" ismi 
ni verir. Kısa 
sürede birliğin 
neşesi haline 

gelen Ayla ile ast
subay kısa 
sürede baba-kız 
gibi olurlar.
Ancak 15 ay so
nunda birliğin 
Türkiye'ye geri 
dönme kararı 
çıkar. Ayla'yı 
bırakıp dönmek 
istemeyen Süley
man Astsubay 
her yolu denese 
de Kore 
kanunlarını 
aşamaz. Küçük 
kızı geride 
bırakmak zorunda 
kalan Süleyman 
ve yetimlere 
uygulanan sis
teme dahil olarak 
yetimhaneye ver
ilecek olan Ayla 
son vedalarında 
tekrar bir araya 
gelmeye söz 
verirler.
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Garlıetciler. MiMe 5.5 ııılH 33,2 milyar dolat fidedi
Her yıl tatil dola 
yısıyla Türkiye'ye 
gelen gurbetçi 
Türkler, yaptıkları 
harcamalarla 
büyük bir ekonomi 
oluştururken, son 
5,5 yılda Türkiye'de 
yaklaşık 33,2 milyar 
dolarlık turizm 
harcaması yaptılar. 
Bayram ya da tatil 
dolayısıyla her yıl 
ülkeye gelen yurt 
dışındaki Türkler, 
yaptıkları harca
malarla Türkiye 
ekonomisine büyük 
katkı sağlıyor. 
Dışişleri Bakanlığı 
verilerinden der
lenen bilgiye göre, 
yurt dışında 6 mily
onu aşkın Türk 

vatandaşı yaşıyor. 
Yurt dışındaki 
Türklerin yaklaşık 
5,5 milyonu Batı 
Avrupa ülkelerinde, 
geri kalanı da 
Kuzey Amerika, 
Asya, Orta Doğu ve 
Avustralya'da 
yerleşik bulunuyor. 
5.5 YILDA 32 
MİLYAR DOLAR 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 
verilerine göre, 
2012'den bu yılın 
temmuz ayına 
kadar geçen 5,5 
yılda Türkiye'yi 203 
milyon 796 bin 229 
kişi ziyaret etti. 
Ziyaretçilerin 30 mi
lyon 471 bin 
114'ünü yurt

dışında ikamet 
eden vatandaşlar 
oluşturdu.
Son 5,5 yılda ülkeyi 
ziyaret eden yurt 
dışındaki Türklerin 
6 milyon 200 bin 
874'ü "geliş ne
deni" olarak "gezi, 

eğlence, sportif ve 
kültürel faaliyet
leri", 16 milyon 575 
bin 544'ü "akraba 
ve arkadaş zi
yareti", 104 bin 
773'ü "1 yıldan 
az eğitim ve stajı", 
513 bin 123'ü

"sağlık ve tıbbi 
nedenleri", 20 
bin 331 'i "dini", 
226 bin 929'u 
"alışverişi", 1 
milyon 394 bin 
541 'i "konferans, 
toplantı", 54 bin 
843'ü de "diğer ne
denleri" gerekçe 
gösterdi.
5 milyon 380 bin 
157 yurt dışın 
daki Türk de 
çeşitli amaçlarla 
Türkiye'ye geldi. 
Böylece yurt 
dışında yaşayan 
Türkler, son 5,5 
yılda yaklaşık 30,5 
milyon kez 
Türkiye'yi ziyaret 
etti.
Türkiye, söz 

konusu dönemde 
157 milyar 976 
milyon dolarlık 
turizm geliri elde 
etti. Bu gelirlerin 
123 milyar 721 
milyon doları 
yabancılardan, 33 
milyar 159 milyon 
doları da yurt 
dışında ikamet 
eden Türk 
vatandaşla 
rından geldi. 
Yurt dışında 
yaşayan Türklerin, 
ülkede kaldıkları or
talama gece sayısı 
18,4 gün olurken, 
yaptıkları kişi başı 
ortalama harcama 
tutarı da bin 72 
dolar civarında 
gerçekleşti.

A  ............... KUÇUK KUMLA
A IVI11II ÖZGÜZELYALI SİTESİNDE
Millili HAVUZLU 2+1 DAİRE
UHIIİIEI ŞAHİDİNDEN SATILIK 
----------- 0 535 37818 00
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Yerel Yönetimlerde 
Kültürel Mirasın 
Yönetimi ve Kütüp 
haneler Uluslara 
rası Sempozyumu' 
Bursa'da başladı. 2 
gün sürecek sem
pozyumda kütüpha 
neciliğin dünü, 
bugünü ve gelece 
ği tartışılacak.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve Türk 
Kütüphaneciler 
Derneği iş 
birliğiyle düzenle
nen sempozyuma 
17 ülkeden 54 
konuşmacının 
katılıyor.
Merinos AKKM Hü- 
davendigar Sa- 
lonu'ndaki 
sempozyumun 
açılış konuşmaları 
Büyükşehir 
Belediye Başkan 
vekili Abdülkadir 
Karlık ve Doç. 
Dr. Nevzat Özel 
tarafından yapıldı. 
Abdülkadir 
Karlık, yaptığı 
konuşmada, 
belediyelerin 
hayatı 
kolaylaştırmak 
için çalıştığını 
söyledi.
Karlık, bu tür

araştırma ve 
uygulamaları 
desteklediklerini 
vurguladı. 
Başkanvekili 
Karlık, bu anlamda 
Türk Kütüpha 
neciler Derneği 
Bursa Şubesi 
destekleriyle 
Büyükşehir 
Belediyesi ev 
sahipliğinde 
gerçekleştirilen 
Yerel Yönetimlerde 
Kültürel Mirasın 
Yönetimi ve 
Kütüphaneler 
Uluslararası Sem

pozyumu'nun 
gerek akademis 
yenlere, gerekse 
kurumlarda çalışan 
uygulayıcılara 
ciddi katkılar 
sağlayacağına 
inandığını anlattı. 
6-8 Eylül tarihleri 
arasında orga 
nize edilen sem
pozyum, "Kültürel 
Miras-Kent Bel 
lekleri Oluş 
turma ile 
Kütüphaneler ve 
Geleceği" konulu 2 
ana başlık altında 
düzenleniyor.

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK • REKLAMCILIK

istiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK Gemlik KO ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Enflasyona katkı gıda ve temel mallarda arttı
Merkez Bankası, 
Ağustos'ta yeniden 
iki haneye yükselen 
enflasyona 
katkılarda gıda, 
enerji ve temel mal
larda artış yönünde, 
alkol-tütünde ise 
azalış yönünde 
olduğunu açıkladı. 
Merkez Bankası'nın 
"Aylık Fiyat 
Gelişmeleri" ra
porunda, Ağustos 
ayında tüketici 
fiyatlarının yüzde 
0.52 arttığı ve yıllık 
enflasyonun 0.89 
puan yükselerek 
yüzde 10.68'e çıktığı 
anımsatıldı ve şöyle 
denildi:
"Alt grupların yıllık 
tüketici enflas 

yonuna katkıları 
incelendiğinde, bir 
önceki aya göre 
gıda, enerji ve temel 
mal gruplarının 
katkısı sırasıyla 
0.40, 0.31 ve 0.31 
puan arttı; Alkol- 
tütün grubunun 
katkısı 0.19 puan 
azaldı; hizmet 
grubundan gelen 
katkının ise önemli 
ölçüde değişmedi. 
"Mevsimsellikten 
arındırılmış verilerle 
çekirdek enflasyon 
göstergelerinin üç 
aylık ortalamaları 
incelendiğinde, 
enflasyonun ana 
eğilimindeki 
yükselişin Ağustos 
ayında sürdüğü

gözlendi.
"Bu dönemde temel 
mal grubu ana 
eğiliminde yükseliş, 
hizmet grubu ana 
eğiliminde ise bir 
miktar iyileşme 
izlendi.
"Temel mal grubu 
ana eğilimindeki 
yükselişte giyim 

fiyatlarındaki yön
tem değişikliğinin 
olumsuz etkisi de 
hissedildi." 
Enerji fiyatlarının 
Ağustos ayında 
yüzde 2.03 ile yük
sek bir oranda 
arttığı belirtilen ra
porda, "Petrol ve 
sıvılaştırılmış petrol 

gazı (LPG) 
fiyatlarının yakın 
dönemdeki seyrine 
bağlı olarak bu 
dönemde akaryakıt 
ve tüpgaz fiyatları 
sırasıyla yüzde 4.34 
ve 5.94 yükseldi. 
Böylelikle enerji 
grubu yıllık enflasy
onu 2.42 puanlık 
artışla yüzde 10.54'e 
çıktı" denildi. 
Gıda ve alkolsüz 
içecekler yıllık en
flasyonunun da 1.90 
puan artarak yüzde 
11.97'ye çıktığı belir
tilen raporda, "Yıllık 
enflasyon hem 
işlenmiş hem de 
işlenmemiş gıda 
gruplarında 
yükselmiş ve

sırasıyla yüzde 9.95 
ve 14.37 olarak 
gerçekleşti" 
denildi ve şu 
değerlendirme 
yapıldı: 
"İşlenmemiş gıda 
yıllık enflasyonun
daki yükselişte 
olumsuz baz etkisi 
belirleyici olurken 
grup fiyatları 
mevsimsellikten 
arındırılmış olarak 
geriledi.
"Diğer taraftan, 
işlenmiş gıda 
fiyatları aylık 
bazda yüzde 
1.25 yüksek bir 
oranda arttı ve bu 
artış alt gruplar 
geneline 
yayıldı.

Tartftt’fe iMiıniı senet Mı
Türkiye'nin son 5 
yıldaki kozmetik 
ürünleri ithalatı 1,8 
milyar doları aştı. 
İthalatta en yüksek 
payı 472 milyon 
dolarla kremler aldı. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) veri
lerinden derlenen 
bilgilere göre, 
Türkiye'nin makyaj 
malzemeleri ve cilt 
bakım ürünlerini 
kapsayan kozmetik 
sektörüne yönelik 
ithalatı son 5 yılda 
dikkat çekici rakam
lara ulaştı. Bu 
bağlamda 2012-2016 
döneminde ithalatta 

en yüksek payı 472 
milyon dolarla 
kremler alırken, bu 
ürünü 256 milyon 
dolarla makyaj ve 
cilt bakım ürünleri, 
231 milyon dolarla 
saç boyaları izledi.

210 MİLYON DOLAR 
GÖZ MAKYAJINA 
HARCANDI
Son 5 yılda ithalatta 
göz makyaj 
malzemelerine 210 
milyon dolar, par
füme 191 milyon 
dolar, deodorantlara 
123 milyon dolar 
fatura ödeyen 
Türkiye, 79 milyon 

dolarlık vücut los 
yonu, 75 milyon 
dolarlık ruj, 74 
milyon dolarlık tüy 
dökücü ithal etti. 
Öte yandan söz 
konusu dönemde 
Türkiye'nin 
kozmetik ürünler 
ihracatı 1,2 milyar 
dolara yaklaştı. İhra
catta 2012-2016 
döneminde en yük
sek tutarı 429 mi
lyon dolarla 
deodorantlar 
oluştururken bunu 
146 milyon dolarla 
parfümler, 118 mi
lyon dolarla göz 
makyaj malzemeleri, 

94 milyon dol a lki. x 
tüy dökücü, 93 
milyon dolarla ruj 
takip etti.
BAE'YE 8,8 MİLYON 
DOLARLIK 
DEODORANT 
Geçen yıla ilişkin 
ihracat tutarlarının 
ülkelere dağılımında 
ilk sırayı 8,8 milyon 
dolarlık deodorantın 
satıldığı Birleşik 
Arap Emirlikleri 
(BAE) aldı. Bunu 4,3 
milyon dolarlık par
füm, 3,8 milyon 
dolarlık ruj 
ihracatıyla İngiltere 
izledi. Irak'a 3,8 mi
lyon dolarlık saç 

boyası, Hollanda'ya 
3,5 milyon dolarlık 
tüy dökücü satan 
Türkiye, Irak'a 2,9 
milyon dolarlık göz 
makyaj ürünü, 
Suudi Arabistan'a 
1,9 milyon dolarlık 
vücut losyonu, İn
giltere'ye 2,6 milyon 
dolarlık makyaj ve 
cilt bakım ürünü, 1,3 
milyon dolarlık allık 
ve 1,3 milyon 
dolarlık dudak 
makyaj ürünü ihraç

etti.
İthalatta ise geçen 
yıl 21,5 milyon 
dolarlık saç boyası 
ile Almanya ilk 
sırayı aldı. Bu 
ülkeyi, 20,7 milyon 
dolarlık makyaj ve 
cilt bakım ürünü ile 
14,4 milyon dolarlık 
parfüm ithalatıyla 
Fransa ve 10,9 
milyon dolarlık 
göz makyaj ürünü 
ithalatıyla Almanya 
takip etti.
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GEREKLİ TELEFONLAR
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

DENİZ UÇAĞI 013 55 13
Pagasus Akmls Seyahat 6*14 «3 82
METRO 6*13 *12 12

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

RESMİ DAİRELER
Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb.
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd.
Nüfus Md. 
Özel id. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd. 
İŞ-KUR________

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73
513 18 46
513 71 66

BELEDİYE
Santral 
Başkanlık

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

513 45 21 -23
513 45 20

514 57 96
513 23 25 

513 45 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

DENİZ OTORİİSİT

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası Oto
büs Terminali

261 54 00 
(18 Hat)

DAĞITICILAR________
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Milangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz
Beyza Petrol 513 O1 03
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Gemlik Meslek ve Tellilik AnaöoluLisesi'nindışduvarlanyıkflarak  Okul bahçe alanı küçültülürken,çokazkişininyûrûdüğükaldınnılargenişliyor 

iüi mu 11 iı nü I inli asi ii tilti i ı
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Yanlış işler
Dün, Özdilek önündeki köprüden çıkıp, 

Orhangazi Caddesi’ne doğru aracımla 
giderken, eski adıyla Endüstri Meslek Lisesi 
binasının önünde durdum.

Amacım, fetöcülerini yurdu iken hâzineye 
devredilen ve geçtiğimiz yıl Halk Eğitim 
Müdürlüğüne tahsis edilen binanın, TÜR 
GEV’e verildiği şeklinde yaptığımız haberler
den sonra, buranın yurt olarak açıldığını 
gördüm. Birkaç fotoğraf çektikten sonra 
aracıma binerken, Meslek Lisesinin 
bahçesinde duvar çalışmaları yapıldığını 
görünce, ‘ne oluyor’ diye sordum. 4’de

Gemlik Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 
okul bahçe alanları Belediyenin kaldırım ge 
nişletmesi nedeniyle küçültülüyor.
950 öğrencinin öğrenim gördüğü Mesleki ve 
Teknik Lisesi’nin mevcut ana binası ve bahçe 
sinde bulunan atol yeler ile birlikte mevcutta 
küçük olan okul bahçesi, belediyenin istemi ve 
Milli Eğitim il Müdürlüğü’nün onayı ile cadde
den bahçeye doğru küçültülüyor. Sayfa 2’de

Zeylin Festivali 
Gökçe ile 

sonlanacak

Gemlik Belediyesi, Gemlik Kent Konseyi, 
Gemlik Kaymakamlığı, Odalar ve Sanayici
lerin temsilcileri ile başladığı 3. Uluslar 
arası Gemlik Zeytini Festivali program belli 
oldu. Festivalin final gecesinde Borusan 
Holding sponsorluğunda ünlü şarkıcı 
Gökçe sahne alacak. Haberi 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’nin dış duvarları yıkılarak Okul bahçe alanı küçültülürken, çok az kişinin yürüdüğü kaldırımlar genişliyor

Kaldırım İçin »tul bahçesi kiiçullulUMOT

Gemlik Meslek ve 
Teknik Anadolu 
Lisesi’nin okul 
bahçe alanları 
Belediyenin kaldırım 
genişletmesi ne
deniyle küçültülüyor. 
950 öğrencinin 
öğrenim gördüğü 
Mesleki ve Teknik 
Lisesi’nin mevcut 
ana binası ve bahçe 
sinde bulunan atol 
yeler ile birlikte mev
cutta küçük olan 
okul bahçesi, 
belediyenin istemi 
ve Milli Eğitim il 
Müdürlüğü’nün 

onayı ile caddeden 
bahçeye doğru 
küçültülüyor. 
Dr. Ziya Kaya Ma
hallesi Atatürk Cad- 
desi’nde bulunan 
okulun yanındaki 
Atatürk Stadı ve 
bitişiğinde geçtiği 
miz yıl açılan 
Özdilek Aynur- 
Cevdet Mayruk Kız 
Anadolu İmam 
Hatip Lisesi ile aynı 
hizaya getirilmek 
için okulun dış 
duvarları ve giriş 
kapıları yaklaşık 
2 metre içeriye

doğru çekiliyor.
Yeni Okul dış duvar 
ların yapımı ise ihale 
edilerek yapılmaya 
başlandı.
Meslek ve Teknik 
Anadolu Lisesi’nin 
Atatürk Stadı ile Kör
fez Ortaokulu’nun 
bulunduğu araya 
sokağa doğru da 
okul duvarları 
bahçeye doğru çeki 
lerek kullanım alanı 
küçültülüyor.
Verilen bilgilere gö 
re, belediyenin 
öğrencilerin okula 
gidip gelişte yaya 

kaldırımlarda yürü 
mesi için bu uygula
maya gidildiği 
öğrenildi.
Okul alanının yola 
terk edilmesi ise 
hayretle karşılandı. 
Öte yandan, 1999 
depreminde hasar 
gördüğünü ve 
yapılan denetimlerde 
onarılması gerektiği 
şeklinde raporları 
bulunan Mesleki 
Teknik Anadolu 
Lisesi’nin 2017-18 
eğitim öğretim 
yılında gerekli 
ödeneğinin çıktığı ve 

öğrencilerin başka 
okullara taşınarak 
okulda bu yıl onarım 
başlatılacağı daha 
önce açıklanırken, 
Milli Eğitim 
Bakanlığından 
gelen bir yazı ile 
okulun yaptırılan 
depremsellik 
araştırmasında 
sağlam olduğu ve 
yeni öğretim yılında 
öğrencilerin mevcut 
binalarda eğitim ve 
öğretim görmesi 
istendiği öğrenildi. 
Bursa MAG Derneği 
konu ile ilgili olarak 

yaptığı açıklamada, 
okulun neden onarıl 
madiğini, çürük 
olarak raporlar veri 
len binada Bakanlı 
ğın nasıl sağlam 
raporu aldığının 
merak konusu 
olduğunu bildirdiler. 
Eski Sağlık Bakanı 
Mehmet Müezzin 
oğlu ilçemizi 
yaptığı bir zi
yaretinde bu okulun 
onanmı için ödenek 
ayrıldığını yakında 
çalışmaların 
başlayacağını 
açıklamıştı.

21-24 Eylül günleri yapılacak olan 3. Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali için hazırlıklar tamamlandı

Zeytin Festivali Gökçe ile sonlanacak
Gemlik Belediyesi, 
Gemlik Kent 
Konseyi, Gemlik 
Kaymakamlığı, 
Odalar ve Sanayici
lerin temsilcileri ile 
başladığı 3. Uluslar 
arası Gemlik Zeytini 
Festivali program 
belli oldu.
Gemlik Kent Kon
seyi toplantı salo
nunda gerçekleşen 
basın toplantısında 
Gemlik Kent Kon
seyi Başkanı Mukad
des Serim bu yıl 3. 
sü düzenlenecek 
olan Uluslararası 
Gemlik Zeytini Festi
vali programını ve 
diğer tüm detay 
larını basın mensup 
larına anlatıldı.
Gemlik basını ve 
Gemlik Kent 
Konseyi Yönetim 
Kurulu'nun katıldığı 
toplantı, Serim'in 
basına yaptığı 
teşekkür konuş 
masıyla başladı. 
"Gemlik Basını 
olmasaydı bizler 
bu festivali düyura 
mazdık, basınımızın 
desteği bizler 

için çok kıymetli, 
sayelerinde festivale 
davet edemediğimiz 
bir çok katılımcı 
gazetelerden, 
dergilerden, internet 
sitelerinden, sosyal 
medyadan görerek 
festivalimize katılım 
gösterdiler. Basını 
mızın değerli temsil
cilerine teşekkür 
ediyoruz." dedi.

DESTEĞİN 
BÜYÜĞÜ 
BELEDİYEDEN

Festival için har
canan bütçenin 
yüzde 90'ını üstle
nen Gemlik Beledi 
yesi'ne de ayrıca 
teşekkür eden 
Mukaddes Serim, 
"Festival öncesi 
Ankara, İstanbul ve 
Bursa'da festivali 
miz tanıtılacak. 
Çeşitli bölgelere 
standlar kurularak 
burada yaşayanlar 3. 
Uluslararası Gemlik 
Zeytini Festivali'ne 
davet edilecek.
13 Eylül'de Ankara 
Kızılay'da, 16 Eylül'

de İstanbul Kadı köy, 
Beşiktaş ve Eminö 
nü'de, 17-18 Eylül 
Bursa Kent 
Meydam'nda festi
valimiz için tanıtım 
ve bilgilendirme 
çalışmaları yapıla 
cak. Gemlik Halkının 
festivale katılımını 
sağlamak için tüm 
köy ve mahalleler 
ziyaret edilecek ve 
festival daveti 
yapılacak." dedi. 
Gemlik Zeytini bizim 
asıl duyurmak iste 
diğimiz, markalaş 
masını sağlamak 
istediğimiz konu 
diyerek festivalin 
düzenlenmesinde ve 
programının yapılma 
sındaki ana hedefin 
Gemlik Zeytini oldu 

ğunu vurgulayan 
Serim, "Gemlik 
Zeytinini duyur 
mak için ön plana 
çıkarmak için, 
Gemlikli üreticiye 
ve esnafa fayda 
sağlayabilmek için 
elimizden gelen 
gayreti göster 
meye çalışıyoruz. 
Festivalin 2. 
gününde zeytin 
konulu paneller 
yapılacak. Bu pa 
nellerde Gemlikli 
zeytin üreticisi ve 
esnafı faydalana 
cak. Kendilerine 
örnek teşkil edecek 
konular ve yakından 
ilgilendiren konular 
üzerine uzman 
kişiler tarafından 
konuşmalar

yapılacak." şeklinde 
konuştu.

GEMLİKLİ 
SANATÇILAR 
SAHNE ALACAK

önceki yıllarda en 
çok eleştirilen konu
lardan birisi olan 
yerel sanatçıların 
sahne almaması 
konusu. Bu yıl tarihe 
karışıyor. Türkü, 
pop, rap, rock gibi 
farklı müzik dalları 
nın sahneleneceği, 
Gemlikli sanatçı 
lardan oluşan bir 
gece ile festival 
başlayacak.
Ahmet Gültekin, 
Mehmet Çevik, 
Erdem Seyhan, Fatih 
Kayhan, Celal Bayar

Anadolu Lisesi 
Müzik Grubu, 
Kemençeci Kazım 
Çakır, Grup 
Anormal, Ğemlikli 
Romanlar, 
Süleyman Güney, 
Mustafa Bekar, 
Mehmet Ali 
Yılmaztürk, Munzur 
Polat gibi yerel 
sanatçılar festi 
valin başlangıç 
programında 
21 Eylül Perşembe 
akşamı sahne 
alacaklar.

FİNAL GÖKÇE İLE 
YAPILACAK

Yerel sanatçıların 
başlatacağı, halk 
oyunları, paneller, 
tekne turları, sportif 
faaliyetlerle devam 
edecek festival, 24 
Eylül Pazar gecesi 
sona erecek. 
Festivalin final 
gecesinde Borusan 
Holding sponsorlu 
ğunda ünlü şarkıcı 
Gökçe sahne alacak. 
Gökçe'nin final ile 
festival sona 
erecek.
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Bursa'ıla iatliam giti kaza! 7 ölü
Bursa - Ankara 
karayolu İnegöl 
Babasultan kavşa 
ğında minibüs ile 
hafif ticari araç 
çarpıştı. Kazada ilk 
belirlemelere göre 
Ti çocuk 7 kişi 
hayatını kaybetti. 
Kazada hayatını 
kaybeden ailenin 
bayram ziyareti için 
gittikleri Tokat'tan 
Gebze'ye döndük
leri öğrenildi.
Kaza, bu sabah 
saat 07.00 sırala 
rında Bursa'nın 
Kestel ile İnegöl 
ilçeleri arasındaki 
Babasultan Mevki- 
i'nde meydana 
geldi. Bursa'dan 
İnegöl'e asfalt çalış 
ması için giden 
işçileri taşıyan 
Fatih Şahin idare 
sindeki 16 NTM 81 
plakalı minibüs, 
Babasultan mev 
kişinde, Ali Gülte 
kin'in (26) kullan 
dığı 60 ZC 155 
plakalı hafif ticari 
araçla çarpıştı. 
Ticari aracın 
sürücüsünün

IIIISMiatHIllİlliUHIIİlill
Bursa'da eski 
sevgilisinin erkek 
arkadaşını öldüren 
zanlı çıkarıldığı 
mahkemece 
tutuklandı 
Olay, Osmangazi'ye 
bağlı Tuna Ma
hallesi Güler 
Sokak'ta meydana 
geldi. Edinilen bil
giye göre, İsmail B. 
(30), aynı sokakta 
ikamet ettiği eski 
sevgilisinin, yeni 
sevgilisi olduğunu 
iddia ettiği 32 
taşındaki Tolga 
öner'i gördü, ön- 
er'in yanına giden 
İsmail B., ayrılma 
larını söyledi. 
Konuşmanın 
tartışmaya dön
mesiyle belindeki

uyuduğunun iddia 
edildiği kazanın 
ardından ay çiçeği 
tarlasına savrulan 
hafif ticari araçta 
bulunan 1'i çocuk, 2 
si kadın toplam 7 
kişi öldü. Bir fab
rika mn işçilerini 
taşıyan servis 
minibüsünde ise 
10'dan fazla 
işçi ise yaralandı. 
BURSA'DAN 
İNEGÖL'E İŞÇİ 
TAŞIYORDU 
Bursa'dan İnegöl'e 
işçi taşıdığı Öğreni 
len bir inşaat firma 
sına ait servisteki 
işçiler B.K., F.A., 

silahını çıkartan İs
mail B., Tolga ön- 
er'in önce göğsüne, 
sonra sırtına ateş 
etti. İsmail B., moto
sikletine binerek 
olay yerinden kaçtı. 
Çevredekilerin 
ihbarı'üzerine olay 
yerine gelen 112

H.G., Ü.A., R.C., 
G.A., İ.Y., M.Ç., A.B., 
M.T., N.A., A.B., 
A.B., A.K., K.K., 
M.U., O.A., F.Ş. 
yaralandı.
Kazayla ilgili 
soruşturma başladı.

HAYATINI 
KAYBEDENLERİN 
İSİMLERİ 
BELİRLENDİ 
Kazada, ticari 
aracın sürücüsü ile 
aynı araçtaki Emin, 
Satı, Engin, Ebru (8) 
ve Gülizar Gültekin 
olay yerinde, ağır 
yaralanan Ercan 
Gültekin (14) ise 

ekipleri, ağır 
yaralanan Tolga 
Öner'i Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı, öner, bu
rada yapılan müda
halelere rağmen 
hayatını kaybetti. 
18 yıl kesinleşmiş 
cezası varmış 

ambulansla hastan
eye kaldırılırken 
yolda hayatını 
kaybetti. Kaza 
nedeniyle Bur 
sa-Ankara kara 
yolu trafiğe kapa 
nırken, 5 kilometre
lik araç kuyruğu 
oluştu.
öte yandan, aynı 
araçta hayatını 
kaybeden Gültekin 
ailesinin Ko- 
caeli'nin Gebze 
ilçesinde ikamet 
ettiği, bayram 
ziyaretine 
gittikleri Tokat'tan 
döndükleri 
öğrenildi.

Cinayeti işleyen İs
mail B., Bursa 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü Cinayet 
Büro Amirliği ekip
leri tarafından 
kıskıvrak yakalandı. 
Polis ekipleri geniş 
çaplı soruşturma 
başlattı. Zanlı, olay 
yerine yakın oturan 
arkadaşının evinde 
gözaltına alındı 
Ismali B.'nin evinde 
yapılan aramalarda 
2 adet ruhsatsız ta
banca, 1 adet 
ruhsatsız av tüfeği 
ele geçirildi. İsmail 
B.'nin 18 yıl 
kesinleşmiş hapis 
cezasının bulundu 
ğu ve 5 farklı suç
tan arandığı 
öğrenildi.

Organlarıyla 
Bursa'da 5 kişiye 

umut oldu!

Balıkesir'in Bandır 
ma ilçesinde beyin 
ölümü gerçekleşen 
bir kadının bağışla 
nan organları Bur
sa'da 5 hastaya 
umut oldu.
Alınan bilgiye 
göre, 4 gün önce 
beyin damarla 
rında tıkanma 
sonucu Bandırma 
Devlet Hastane
sine kaldırılan 57 
yaşındaki Hediye 
Arslan'ın beyin 
ölümü gerçekleşti. 
Bunun üzerine 
hastane yetkilileri, 
Arslan'ın ailesiyle 
organ bağışı 
konusunda 
görüştü. Ailenin 
olumlu yanıt ver
mesiyle kadının 
karaciğeri, böbrek
leri ve korneaları 
Bursa'dan gelen 
doktor ekip tara 
fından başarılı bir 
operasyonla alındı. 
Bandırma Devlet 
Hastanesi Başhe 
kim Yardımcısı 
Opr. Dr. Burhan

K AŞ€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

Akman, gazete
cilere yaptığı 
açıklamada, yoğun 
bakım servisinde 
tedavi altına alınan 
Arslan'ın tüm ça
balara rağmen 
beyin ölümünün 
gerçekleştiğini 
bildirdi.
Arslan'a Allah'tan 
rahmet, yakınlarına 
da başsağlığı 
dileyen Akman, 
"Organlar üç 
hastamıza hayat 
ışığı olacak ve iki 
hastamızın da 
görmesini 
sağlayacaktır. 
Arslan'ın ailesin
den organ nakli 
için onay aldık. 
Karaciğer ve ko
rnealar Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastane
sine, iki böbrek 
Bursa Acıbadem 
Hastanesine gide
cek. Organ 
bağışında bulunan 
aileye de teşekkür 
ediyoruz." diye 
konuştu.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Güne Bakış JWff ye burs tjasvıınıları başladı
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Yanlış işler...
Okulun önündeki kaldırım genişletile 

çekmiş.
Bu nedenle okul bahçesi küçültülerek, 

dış duvar içeriye alınıyor. Ustalar duvar 
çalışmalarına başlamışlar.
Benim anlamadığım şu. Bu okul bahçe 

si yola tecavüz mü etmiş?
Tapudaki sınırları dışında mı yapılmış 

duvarlarda, zaten küçük olan okul 
bahçesi, daha da küçültülüyor.
Bunu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 

sordum.
Konunun, İl.Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 

tasarrufunda olduğu bilgisine ulaştım.
Ancak, asıl meselenin hem kaldırımları 

genişletmek, hem de Aynur - Cevdet 
M'ayfdk 'Kız 'imam Haî/p knaöo'm ’ûsesı 
ile Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 
binalarının aynı çizgide olmasının sağ 
lanmasıymış yeni duvar yapılması!
Ama bir de düşündüm sonra.
Yahu dedim 1999 depreminden sonra 

yapılan kontrollerde bu okulun deprem
sel olarak çürük olduğu, mutlaka 
onarılması veya yıkılarak yeniden inşa 
edilmesi gerektiğini belirten raporlar var.

Yıllardır OkulAile Birliği okulun tehli 
kede olduğunu belirterek onarılmasını 
veya yıkılıp yeniden yapılması için 
çalmadıkları kapı kalmadı.

Hattâ bir süre önce ilçemize gelen eski 
Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na 
konunun sorulduğunda, ödeneğin çıktı 
ğını, ihale edilmek üzere olduğunu 

| söylemişti.
Bunları yazdık'çizdik.
Çürük okul onarımı Bakanlıkça durdu 

rulmuş!
Peki ne olmuş. Güya Bakanlık başka 

bir firmaya yeniden depremsellik 
araştırması yaptırmış ve okulun sağlam 
olduğu belirlenmiş!

Hoppala!
Yahu yıllardır bu okul çürük deniyordu, 

onarımı için ödenek çıkarılmıştı, nasıl 
oldu da çürük olan binalar sağlama 
dönüştü.

Yoksa çürük raporunu veren firma, eski 
Gemlik Belediyesinin, sağlam binasına 
Adapazarındaki çürük raporu veren 
firma mıydı?

Madem okul binası sağlam, o zaman 
eski raporu veren firma hakkında 
soruşturma açılmalı:

Bu yıl çürük denen Meslek ve Teknik 
Anadolu Lisesinin 950 öğrencisi yine 
aynı binada onarım görmeden ders başı 
yapacak.

Okulu onartmaya para bulunmazken, 
okul alanı küçültülerek duvarlar içeri 
çekiliyor.
Bu duvarları kim yaptırıyor?
Belediye mi duvarların masrafını 

karşılıyor, bunun açıklanması gerekir.
Atatürk Caddesi Gemlik’in en geniş 

caddelerinden biridir.
Yapılan iş de yanlıştır.
Okul bahçesi genişletileceğine daral 

tılıyor. Bunları gören bir aklı başında 
kimse yok mu bu ilçede?

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesi’nin 
2017-2018 eğitim 
öğretim yılı BURS 
başvuruları 
başladı.
Yönetim Kurulu 
kararı gereği bu 
sene Bursa ili 
sınırları içinde 
okuyan lise ve 
üniversite öğrenci 
lerine burs veril 
meşine karar 
verildiği açıklandı. 
Yapılan açıklama 
da; Burs 
başvurusu için is

I I

fiTRTÜRHCİİ
. . . . . . . 1 DÖSİİHCE

5 DERREGİ
BURS BAŞVURUSU

tenen belgeler 
şunlar:
1- Mezuniyet 
belgesi veya 
diploma (mezun 
olduğu okuldan) 
2- Kayıt belgesi 
(kayıt olduğu

Ak Parti Gemlik 
İlçe Başkanı 
Zafer Işık ve 
Gemlik İlçe Yöneti
cileri, göreve 
başlayan İşKur’un 
yeni Müdürü 
Ünver Ünver’i 
makamında 
ziyaret etti.
İş Kur çalışmaları 
ve kısa sürede 
olması gereken 
çalışmalar ile ilgili 
bilgiler veren İş 
Kur Müdürü Ünver 
Ünver, Gemlik’te 
önceliğin esnaf, 
iş yerleri, fabri 
kalar ve Işkur 
Müdürlüğü 
arasında irtibatın 
güçlendirilmesi 
olduğunu belirtti. 
Ünver, aynı zaman

da vatandaşın 
daha rahat 
hareket edebil 
mesi adına, 
vatandaşla 
diyalogların 
artırılması 
gerektiğini de 
vurguladı. 
Ak Parti Gemlik 
İlçe Başkanı Zafer 
Işık; ‘Ünver Bey’in 
bugüne kadarki

okuldan)
3- Nüfus cüzdanı 
fotokopisi
4- İkametgah bel
gesi (Nüfus 
Müdürlüğünden) 
5- iki adet resim 
6- Sabıka kaydı

(Cumhuriyet 
Savcılığından) 
Üniversite 
öğrencileri için. 
Başvurular Pazar 
günü hariç hergün 
saat 10.00 ile 17.00 
arası Gemlik 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği’nin İskele 
Meydanındaki 
dernek merkezine 
şahsen başvuru 
larak yapılacağı 
bildirildi.
İletişim telelefonları 
ile şunlar: 
0534 4519212 
0536 5568488

İş Kur’a atanan yeril müdür Ünver Ünver ile iş konularını görüştü

Isılı İskmunvenimiiıliirünüzivaret etil

çalışmaları hepi 
m ize olumlu 
yansıdı. Kendi 
sine teşekkür 
ediyoruz. Bizi er de, 
kurulularımızın 
yanında olmayı 
kendimize görev 
bildik. Işkur 
Müdürümüzün 
de gayretlerini 
görüyoruz.
Gemlik adına

bizler de kuruntu
muza elimizden 
gelen desteği 
vereceğiz. İstih
dam, partimizin 
ana politikaların 
dan biridir. Bu 
konuda da biz 
lere en çok katkı 
sağlayacak 
kurum da 
Işkur’dur” 
şeklinde konuştu.

Alil A HAMI BURSA BETON FABRİKASINA
VR| I İlil BİTİŞİK 1000 METREKARE
Uİn D RUtR (500 METREKARE KAPALI ALANI
Vllll M IIHİII BULUNAN) ELEKTRİK VE SUYU MEVCUT

HER KULLANIMA UYGUN YER
II MI II SAHİBİNDEN KİRALIKTIR

ffl 0 536 49154 60
ı
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Hayalini Kurduğunuz 
Üniversiteyi Kazanmak 

Artık BİL ile gerçek!
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DAVETİYE MODELLERİMİZİ GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5/A GEMLİK Tel: 0 224 513 96 83
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

... .......

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

GemlikKSrfez

DANIŞMANLIĞI

İli
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SATILIK 
KİRALIK 
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ARAZİ - 
DÜKKAN 
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ZAMANINDA VE DEĞERİNDE ALIM SATIM

KUMLA 1. ŞUBEMİZ KUMLA 2. ŞUBEMİZ

GEMLİK ŞUBEMİZ

GEMLİK ŞUBEMİZ; DEREBOYU AKSA DOĞALGAZ YANI
O 224 514 77 00 O 543 550 20 70
KUMLA 1. ŞUBEMİZ ; İSKELE MEYDANI
BANKAMATİKLERİN YANI O 541 545 99 56
KUMLA 2. ŞUBEMİZ ; ABDULLAH ASLAN CAD. NO: 76
O 224 538 88 86 - 0533 746 06 46
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Kıyafet we lıırtasiııe masrafı cennalOTor
Okulların açılma 
sına sayılı günler 
kala ailelerde 
alışveriş telaşı 
yaşanıyor. 
Bursa'da bir 
öğrencinin kıyafet 
ve kırtasiye mas 
rafı ise ortalama 
600 lira tutuyor. 
2017-2018 öğretim 
yılının 18 Eylül 
2017 Pazartesi 
günü açılacak 
olması sebe 
biyle çocuklarına 
okul kıyafeti 
ve kırtasiye 
malzemesi alacak 
aileler alışveriş 
yapmaya başladı. 
Çocukları okula

yeni başlayacak 
ailelerin alışveriş 
heyecanı gözler
den kaçmadı. 
Öğrencilerin okul 
kıyafet masrafları 
200 lirayı bulurken 

kırtasiye masrafları 
ise sınıfına göre 
250 ile 400 lira 
arasında değişiyor. 
Okul kitapları 
devlet tarafından 
ücretsiz

olarak dağıtılırken, 
anne ve babalar 
öğretmenlerin 
önerdiği 
yardımcı 
kitapları para 
verip alacak.

Okul kıyafeti satan 
mağazalar ve 
kırtasiyeciler 
alışveriş yapmaya 
gelen öğrenci ve 
velileriyle doldu. 
Okulların 
açılmasına 
sayılı günler kala 
alışverişi tamam 
lamak için çaba 
gösteren veliler 
ise "Okulların 
açılmasına sayılı 
günler kaldı bizde 
çocuklarımızla 
okul kıyafeti 
ve kırtasiye 
malzemesi 
almak için 
alışverişe 
çıktık. Okul 

kıyafetleri 100 
lirayı bulurken, 
çocukların 
değiştirebil 
meleri için bir 
kaç takım alı 
yoruz. Bu da 
200 lirayı 
buluyor. Kırtasiye 
malzemeleri 
ise 250 ile 400 
lira arasında 
değişiyor. 
İlk okul 
öğrencilerinin 
kırtasiye 
malzemeleri 
400 lirayı bu 
lurken orta okul 
öğrencilerinin ki 
ise 250 lira tu
tuyor" dedi.

Bursa'da Milli 
Eğitim Bakanlı 
ğımn yaptırdığı 
deprem incelemesi 
sonucu 16 ilk ve 
orta öğretime bağlı 
okul hakkına yıkım 
kararı verildi.
İl Milli Eğitim Mü 
dürü Veli Sarıkaya, 
yaptığı açıklama 
da, Milli Eğitim 
Bakanlığının, 
kentteki okul 
ların depreme 
dayanıklılığının 
tespit edilmesi 
amacıyla riskli 
görülen binaların 
listesini istediğini 
söyledi.
Sarıkaya, bu 
çerçevede hızla 
bir çalışma yaptık 
larını vurgula
yarak, "Riskli 
görülen 142 okulu 
Milli Eğitim Bakan 
lığına bildirdik. 
Bakanlık bunu 2 
firmaya ihale ede 
rek deprem incele 
melerini yaptırıyor. 
Firmaların in
celemeleri devam 
ediyor. Bu okullar
dan 16'sında yıkım 
kararı çıktı.” dedi. 
Okulların hemen 
yıkımı ve yenisinin 
yapımı için proje

16 okula yılum im

çalışmalarının 
sürdürüldüğünü 
belirten Sarıkaya, 
şunları kaydetti: 
"Okulları yıkıp bir 
yıl içinde yenisi 
yapacağız. Bu 
süre içinde 
yıkılan okulların 
öğrencileri 
yakınlardaki ku
ramlarda misafir 
olarak eğitim göre
cek. Şimdilik 16 
okulda yıkım ve 
tahliye kararı ver
ildi. Biz 16 okulu
muzdaki öğrencile 
rimizi ve aileleri 
mizi mağdur et 
meye cek şekilde 
planlamamızı 
yaptık ve yapıyo 
ruz. Yıkılacak 
okulların öğren 
çileri, misafir 
olacakları okulda 
eğitim ve öğretime

18 Eylül sabahı 
başlayacaklar. Şu 
anda söz konusu 
okulların yönetici
leri, ailelere bilgi 
vermek için çalışı 
yorlar, bu hafta 
tamamlanacak." 
Bursa merkez ve 
ilçelerinde yeni 
eğitim öğretim 
yılında 20 yeni 
okulda eğitim 
öğretime başlana 
cağını dile getiren 
Sarıkaya, 
"İnşaatları devam 
eden 65 okul inşaa 
tı da 1,5 yıl içinde 
tamamlanacak ve 
eğitime başlaya 
cak." ifadesini 
kullandı.
"Bursa'da derslik 
açığımız yok" 
Sarıkaya, Bursa'da 
derslik açıklarının 
bulunmadığını 

vurguladı. 
İlk ve orta 
okullarda derslik 
başına düşen 
öğrenci sayısının 
29, liselerde ise 23 
olduğunun altını 
çizen Sarıkaya, 
"Bakanlığımızın 
Türkiye ortalaması 
olarak derslik 
başına 30 öğrenci 
hedefini biz tuttur
duk. 19 bin 600 
civarında 
dersliğimiz var. 
Ayrıca bakanlık 
nezdinde yılda 
ortalama 40 yeni 
okul yapıyoruz. 3 
yıldır yaklaşık bu 
ortalamayla 
kentimize okul 
kazandırıyoruz. 
Özel okullarla bir
likte yılda ortalama 
75-80 okul faaliye 
te geçiyor." dedi

Hava sıcaklıkları 
mevsim 

normallerinin 
üzerine çıkacak

Bursa, Eskişehir, 
Bilecik ve Kütah 
ya'nın, bir hafta 
boyunca sıcak 
hava dalgasının 
etkisine gireceği 
bildirildi. 
Meteoroloji 3. 
Bölge Müdürlüğü 
Eskişehir Bölge 
Tahmin ve Erken 
Uyarı Merkezin
den yapılan açıkla 
mada, 4 şehrin 
yarından itibaren 
bir hafta boyunca 
sıcak hava 
dalgasının etk
isinde kalacağının 
tahmin edildiği 
belirtildi.
Gelecek hafta so
nuna kadar bölge 
genelinde yağışın 
beklenmediği 
ifade edilen açıkla 
mada, şunlar 
kaydedildi: 
"Havanın açık ve 
az bulutlu 
geçeceği tahmin 
ediliyor. Hava 
sıcaklıklarının 
tüm bölgede 
hissedilir derece 
de artacağı ve 
mevsim normal
lerinin 5-10 

derece üzerinde 
seyredeceği bek
leniyor. Uzun 
yıllar eylül ayı en 
yüksek sıcaklık 
ortalaması 25 
derece olan 
Eskişehir'de, en 
yüksek hava 
sıcaklığının 
mevsim normal
lerinin üzerinde 
33-35 santigrat 
derece arasında, 
uzun yıllar 
eylül ayı en 
yüksek sıcaklık 
ortalaması 27 
derece olan Bur
sa'da 32-37 santi
grat dere ce 
arasında, uzun 
yıllar eylül ayı en 
yüksek sıcaklık 
ortalaması 25 
derece olan Bile
cik'te 32-36 san 
tigrat derece 
arasında, uzun 
yıllar eylül ayı en 
yüksek sıcaklık 
ortalaması 25 
derece olan Kü
tahya'da 31-34 
santigrat dere
celer arasında 
olacağı tahmin 
edilmektedir."



8 Eylül 2017 Cuma GemlikK^rfez Sayfa 8

BUSKI'den enerjiye dev yatırım
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi BUSKİ 
Genel Müdürlüğü, 
alt yapı ve sağlıklı 
içme suyunun 
yanı sıra enerji 
yatırımlarıyla da 
adından söz 
ettiriyor.
Enerji alanında pek 
çok yatırım gerçek 
■eştirdiklerini be
lirten BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail 
Hakkı Çetinavcı, 
bugüne kadar 10 
milyon 500 bin kilo- 
vatsaatlik elektrik 
ürettiklerini 
söyledi.
Enerji yatırımlarını 
"hidroelektrik", 
"rüzgar" ve "gü 
neş" enerjisinden 
yararlanarak hayata 

geçirdiklerini vur
gulayan Çetinavcı, 
"Kurulum maliyeti 2 
milyon 200 bin TL'- 
den meydana gelen 
Dobruca DO depo
sunun çıkışındaki 
hidroelektrik 
santrali ile kurulum 
maliyeti 4 milyon 
590 bin TL olan 
Hüdavendigar 
D13 su deposu 
nun çıkışındaki 
hidroelektrik 
santralinden yıllık 
ortalama 8 milyon 
500 bin kVVh'lık en
erji üretmekteyiz. 
Eylül 2017'de 
devreye almayı 
planladığımız, Do
bruca D12-2 su de
posunun çıkışın 
daki hidroelektrik

santralinden ise 
yıllık tahmini, 3 
milyon kvvH'hk 
elektrik üretmeyi 
hedefliyoruz. 
Görükle D46 su de
posu çıkışında bu
lunan toplam 
kurulu gücü 250 
kW olan 890 bin 
TL'lik kurulum 
maliyetli güneş en
erjisi santralinden 
bugüne kadar 536 
bin kWh elektrik 

enerjisi ürettik. Ku
rulum maliyeti 149 
bin TL olan toplam 
kurulu gücü 30 
kVV'lık Doğu Atıksu 
Arıtma Tesisi'nde 
yer alan güneş en
erjisi santralinden 
Kasım 2016'dan bu 
yana 30 bin kVVh'lık 
enerji elde ettik.
427 bin TL'lik 
yatırımla Haziran 
2014'te hayata 
geçirdiğimiz toplam 

kurlu gücü 130 kW 
olan Batı Atıksu 
Arıtma Tesisi'nde 
kurulu güneş ener
jisi santralinden ise 
bugüne kadar 516 
bin kWh enerji üret
tik" diye konuştu. 
Mudanya Tepede- 
vrent su deposu 
yanında 1 milyon 
470 bin TL'lik 
yatırımla kur 
mayı planladıkları 
rüzgar elektrik 

santralinin test üre
tim aşamasında 
olduğunu belirten 
BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail 
Hakkı Çetinavcı, 
Dobruca D12-2 su 
deposu yakınındaki 
kurulu gücü 250 
kVV'lık güneş 
enerjisi santrali, 
Yenişehir Atıksu 
Arıtma Tesisi'nde 
kurulması 
hedeflenen 500 
kVV'lık güneş 
enerjisi santrali 
ile Doğancı Bara 
jı'nda kurulu 
gücü 1000 kW 
olan güneş 
enerjisi santra 
linin etüt 
aşamasında 
olduğunu belirtti
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Mal varlığı 1 
milyon doların 
üzerinde olan ve 
yüksek gelirli 
olarak adlandırılan 
milyonerler 
kulübünden, 2016 
yılında 82 bin kişi 
başka ülkelere 
taşındı. Global 
Health Revievv ra
poruna göre taşın 
ma kararında 
ülkelerin politik ve 
ekonomik durum 
larının etkili oldu 
ğu belirtilirken, en 
fazla göçü Fransa 
verdi. En yüksek 
artışı ise Türkiye 
kaydetti 
Ülke değiştiren 
milyonerlerin sayı 
sı gittikçe artmaya 
başladı.Küresel 
Sağlık Değerlen 
dirmesi: Dünya 
Zenginliği ve Göç 
Trendleri ismiyle 
yayımlanan rapora 
göre. Emlak değil 1 
milyon dolar üz
erinde mal varlığı 
olan 82 bin kişi 
2016 yılında başka 
bir ülkeye taşındı. 
Bir önceki yıl ise 
bu sayı 64 bin 
kadardı. Türkiye, 
milyoner kaybında

yüzde 500 artışla 
ilk sırada yer aldı. 
Zenginlerin en 
gözde ülkesi ise 
Avustralya oldu. 11 
bin yüksek gelirli 
kişi, bir önceki yıla 
göre yüzde 38 
artışla ada ülkesini 
seçti. ABD ise 10 
bin yeni yüksek 
gelirli kişiye ev 
sahipliği yaparak 
2. sırayı aldı. 
FRANSA ZİRVEDE 
Zenginlerin kaçtığı 
ülkelerde Fransa 
uzak ara zirveye 
yerleşti. Geçen yıl 
ekonomik refah 
göstergeleri 
artmasına rağmen 
Fransa'daki mily
oner göçü artıyor.

2015 yılındaki 10 
bin yüksek gelirli 
vatandaşını kaybe
den Fransa, geçen 
yıl da 12 bin kişi 
nin başka ülkelere 
göçünü engelle 
yemedi. Fransa'da 
gerçekleşen 
terörist saldırıların 
yanı sıra başkanlık 
kampanyasını göç
men karşıtlığı üze 
rine kuran ve 
kazandığı takdirde 
Fransa'yı Avupa 
Birliği'nden 
çıkarmayı vadeden 
aşırı sağcı lider 
Marine Le Pen'in 
yarattığı radikal 
sağ ortam da mil 
yonerierin kaçısın ı 
da etkili oldu.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

http://www.ozerpansiyon.com
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Bayram sonrası "Kurbanlık" bilançosu
Kurban Bayramı'nda 
900 bin büyükbaş, 
2.2 milyon küçük 
baş kurbanlık 
satıldığı, hayvan 
ların ortalama kilo
gram fiyatının 17-18 
lira düzeyinde 
gerçekleşti.
Türkiye Kırmızı Et 
Üreticileri Merkez 
Birliği (TÜKETBİR) 
Başkanı Bülent 
Tunç yaptığı açıkla 
mada, yetiştiricilerin 
aylar öncesinden 
gerçekleştirdiği 
hazırlık sayesinde 
bayramda ihtiyaçtan 
fazla kurbanlığın 
olduğunu ve tüketi
cilerin sıkıntı 
yaşamadığını 
söyledi.
Bu yıl yaklaşık

1 milyon 200 bin 
büyükbaş kurban 
lığın pazarlara 
girdiğini ve 900 bine 
yakınının satıldığını 
belirten Tunç, 
"Büyükbaş 
kurbanlıkların satışı 
beklediğimiz 
doğrultuda oldu. 
Hemen hemen 
geçen seneki fiyat
lardan satılan 
kurbanlıklar, bazı 
yerlerde hayvanın 
cinsine göre daha 
düşük fiyatlardan 
bile verildi. Bayram
dan önce büyükbaş 
kurbanlığın canlı 
kilogram fiyatlarına 
18-20 lira demiştik, 
ortalama 18 lira 
civarında rakamlara 
satış yapıldı" dedi.

Tunç, Et ve Süt Ku- 
rumunun (ESK) 
satılmayan kurban 
lıkları alacağı 
yönündeki açıklama 
sının, yetiştiricileri 
mutlu ettiğini ak
tararak, "Buna 
karşın kurumun 
alım fiyatından 
üreticiler çok mem
nun değil. ESK nor

mal fiyatından alıyor 
ama hiç alım yap
masa daha kötü 
olurdu.
Yetiştiricilerin el
lerinde kalan kur 
hanlıkları memleket
lerine götürmeleri 
yerine burada ke
stirmeleri menfaat
lerine olan bir şey" 
diye konuştu.

TATİL SÜRESİ 
KURBANLIK 
SATIŞLARINI 
DÜŞÜRDÜ 
Türkiye Damızlık 
Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez 
Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat 
Çelik ise bu sene 
bayram tatilinin 
uzun olmasından 
dolayı bazı vatan 
daşların tatile gitti 
ğini, küçükbaş kur
ban satışlarının 
geçen seneye göre 
yaklaşık yüzde 30 
düşerek 2 milyon 
200 bin civarında 
kaldığını bildirdi. 
Kurbanlık 
hayvanların 
değerinden daha 
düşük fiyata 

satıldığını anlatan 
Çelik, "Bu yıi 
küçükbaş kurban 
lıkların canlı kilogra 
minin 18-19 liradan 
satılmasını öngör 
müştük fakat orta
lama 17 liraya düştü 
ğünü görüyoruz. 
Bu da yetiştiricinin 
beklentisini 
karşılamadı” 
değerlendir 
meşinde bulundu. 
Çelik, ESK'nin elde 
kalan kurbanlıkları 
almasının bir nebze 
de olsa yetiştiricileri 
rahatlatacağını be
lirterek, kurumun 
verdiği fiyatı düşük 
bulanların 
hayvanlarını alarak 
dönüş yoluna 
girdiklerini söyledi.

aclıi-yolısııllıılı sınırı açıklandı
Her ay düzenli 
olarak yapılan 
"açlık-yoksulluk" 
araştırmasına göre 
Türkiye'deki 4 kişilik 
bir ailenin açlık 
sının bin 709 TL, 
yoksulluk sının ise 
4 bin 815 TL olarak 
belirlendi. 
Memur-Sen 
tarafından her ay 
düzenli olarak 
yapılan "açlık- 
yoksulluk" 
araştırmasına göre 
Türkiye'deki 4 kişilik 
bir ailenin açlık 
sınırı bin 709 TL, 
yoksulluk sının ise

4 bin 815 TL olarak 
belirlendi.

Memur-Sen Konfed
erasyonu tarafından 
her ay düzenli 
olarak yapılan 
"açlık-yoksulluk" 
araştırmasına göre 
Ağustos ayında 
Türkiye'deki 4 kişilik 
bir ailenin açlık 
sının bin 709 TL, 
yoksulluk sının ise 
4 bin 815 TL 
olarak tespit edildi. 
Yapılan araştır 
maya göre Ağustos 
ayında Temmuz 
ayına göre gıda

madde fiyatlarında 
ortalama yüzde 
0.24'lük bir düşüş 
yaşandı. Ağustos 
ayında göze çarpan 
en büyük artışlar 
yüzde 31.48 artışla 
kiraz, yüzde 16.85 
artışla yumurta, 
yüzde 12.84 artışla 
kayısı; en çok göze 
çarpan düşüşler ise 
yüzde 19.81 azalışla 
sivri biber, yüzde 
19.72 azalışla armut, 
yüzde 19.01 azalışla 
çarliston biber 
fiyatlarında yaşandı. 
Aydınlanma 
fiyatında ise

Ağustos ayında 
Temmuz ayına göre 
herhangi bir 
değişim gözlemlen
medi.

GİYİM 
FİYATLARINDA 
DÜŞÜŞ YAŞANDI 
Habere göre, 
Ağustos ayında 
Temmuz ayına göre 
giyim fiyatlarında 
ise ortalama yüzde 
1.63'lük bir düşüş 
gözlendi. Giyim 
fiyatlarında Temmuz 
ayına göre en göze 
çarpan değişimler 
yüzde 1.48 artışla

iç çamaşırı 
fiyatlarında oldu. 
Bununla birlikte 
giyim madde 
fiyatlarında Temmuz 
ayına göre yüzde 
6.45 azalışla kadın 
tişörtü, yüzde 6.1 
azalışla kadın 
ceketi, yüzde 5.19 
azalışla kadın pan
tolonu fiyatlarında 
düşüş gözlemlendi.

Ağustos ayında 
Temmuz ayına 
göre ısınma 
fiyatlarında 
ortalama yüzde 
1.8'lik bir artış gö
zlenirken; Ağustos 
ayında Temmuz 
ayına göre barınma 
fiyatlarında orta
lama yüzde 
0.81'lik bir 
artış oldu.
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Güne Bakış

Sonbaharın hüznü...
2017 yılı sevdiklerimizi bir bir elimiz

den alıyor.
Sonbahara gireli şunun şurasında 

birkaç gün oldu.
Sohbahar hüznün mevsimi olarak 

kendini tanıttı.
Dalında yemyeşilken, sararan, 

dallarından bir bir yere düşüp, esen 
rüzgarların savurduğu yönlere 
götürülen yapraklar gibi insanlarda bu 
mevsimde savruluyor, hayattan ko 
puyor. Devamı sayfa 4’de

Sağlık Bakanlığı tarafından Gemlik Cihatlı Ma
hallesi girişinde yaptırılan 260 yataklı Bölge 
Hastanesi’nin hizmete girişinin yıl sonunu 
bulacağı açıklandı. Ak Parti Bursa Milletvekili 
İsmail Aydın, 83 milyonluk dev yatırımın 
müteahhit firma tarafından 1 ay içinde teslim 
edileceğini, hastane bünyesinde 67 yoğun 
bakım ünitesi, 4 ameliyathane ve acil durumlar 
için helikopter pisti bulunacağını belirtti. 2’de

“TOKI toplu 
konut için 
gelecek”

Belediye Başkanı Refik Yılmaz, muhtarlarla 
kahvaltılı toplantıda biraraya geldi. Gemlik 
Belediyesi’ nin bin 200 konutlu toplu konut 
hamlesine TOKİ gelmek suretiyle katkı 
konulacağını müjdeleyen İsmail Aydın, 
Umurbey Barajı konusunda da önemli 
aşamalar elde ettiklerini belirtti. Sayfa 2’de

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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AK Parti Bursa Milletveki İsmail Aydın yapımı devam eden yeni devlet hastanesi inşaatını inceledi.

flı/tfın/tiastane yıl sonuna kadar lıizmete girecelı’

Sağlık Bakanlığı 
tarafından Gemlik 
Cihatlı Mahallesi 
girişinde yaptırılan 
260 yataklı Bölge 
Hastanesi’nin 
hizmete girişinin 
yıl sonunu 
bulacağı açıklandı. 
Kaba inşaatı 
tamamlanan 
Hastane bina 
sında incele 

melerde bulunan 
Ak Parti Bursa 
Milletvekili İsmail 
Aydın, 83 milyonluk 
dev yatırımın 
müteahhit firma 
tarafından 
1 ay içinde teslim 
edileceğini, 
çevre düzenleme 
çalışmaları ve 
eksikliklerin 
tamamlanması 

ile birlikte yıl 
sonuna kadar da 
hizmete gireceğini 
söyledi. Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, 
Ak Parti İlçe 
Başkanı Zafer 
Işık ile birlikte 
Hastane inşaatında 
incelemelerde 
bulunup, müteahhit 
firma yetkililerin 

den çalışmalar 
konusunda bilgi 
alan İsmail Aydın, 
hastane bünye 
sinde 67 yoğun 
bakım ünitesi, 4 
ameliyat hane ve acil 
durumlar için de 
helikopter pisti 
bulunacağını 
açıkladı. 
Gemlik Bölge 
Hastanesi’nin 3 yıl 

gecikmeli olarak 
yapıldığını anlatan 
İsmail Aydın, 
arsa üretimi 
konusunda yoğun 
çaba gösterip, 
sorunu çözen 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’a da 
teşekkür etti. 
Aydın, Gemlik’in 
ihtiyacı olan bu 
yatırımın yıl

sonuna kadar 
tamamlanacağını 
belirterek, kırsal 
girişli olan 
elektrik tesisatı 
ve elektrik hatları 
içinde 2 milyon 
liralık ek ödenek 
çıkarılacağını, 
elektrik sisteminin 
de sağlık sistemi 
gibi 7/24 olacağını 
belirtti.

Belediye Başkanı Yılmaz, muhtarlarla sabah kahvaltısında biraraya geldi.

“TOKİ toplu konut için nelecek"
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
muhtarlarla 
kahvaltılı toplantıda 
biraraya geldi. 
Atatepe Sosyal 
Tesisleri’nde 
düzenlenen 
muhtarlarla belediye 
buluşmasına, 
Ak Parti Bursa 
Milletvekili İsmail 
Aydın, Ak Parti İlçe 
Başkanı Zafer Işık, 
Belediye Başkan 
Yardımcıları Vedat 
Büyükgölcigezli, 
Ahmet Avcı ve Kadir 
Erol’da katıldılar. 
Aksa Doğalgaz, 
UEDAŞ, BUSKİ ve 
Telekom gibi alt 
yapı kuruluşları 
müdürlerinin 
yanı sıra Gemlik 
Belediyesi Daire 
Müdür ve Amir 
leri de toplantıda 
bulundular.
Belediye Başkanı 
Yılmaz, alt yapı 
kuruluşları 
hedeflerinin neler 
olduğu konusunda 
istişarenin yanı sıra, 
kurumlar arası 
koordineli çalışma 
lar ile mahallelere 

daha fazla neler 
yapılabileceği 
konusunda mahalle 
muhtarlarının 
görüşleri almak 
için bu toplantıyı 
düzenlediklerini 
söyledi.
Yılmaz, muhtarların 
demokrasinin en uç 
birimleri olduklarını 
belirterek, 
“Gemlik’in yaşam 
standartlarını yük
seltmek, Gemlik 
insanını daha mutlu 
etmek ve hizmet 
kervanını eksiksiz 
yürütmek adına bu 
toplantıları periyodik 
hale getirdik. Bizler 
hep birlikte Gemlik 
halkının hizmetkârı 
olacağız" dedi.
Merkezi hükümetin 
ilçeye yönelik 
önemli yatırımlarını 
da bir kez daha 
anlatan Refik Yılmaz, 
Büyük Kumla Barajı, 
Bölge Hastanesi, 4 
gölet projesi, toplu 
konut projesi, Adliye 
binası yapımı gibi 
önemli yatırımları 
detayları ile anlattı. 
Katırlı, Muratoba, 
Adliye, Güvenli gibi

diye konuştu.köylerin de fayda 
lanacağı Umurbey 
Barajı konusunda da 
İsmail Aydın’ın 
büyük çaba göster 
diğini vurgulayan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
“Gemlik tarihinde 
büyük hizmet ve 
yatırımlar bu 
dönemde gerçek 
leşti. Bu yatırım 
larda bizim yanı 
mızda olan ve 
büyük çaba 
gösteren İsmail 
Aydın vekilimize 
teşekkür ediyoruz"

20 YILLIK 
PLAN YAPIYORUZ

Ak Parti Bursa 
Milletvekili İsmail 
Aydın’da 2002 
yılında iktidar 
olan Ak Parti’nin 
geçmişteki partiler 
gibi 4 yıllık 5 yıllık 
kalkınma planları 
değil, Türkiye’nin 
Kuruluşu’nun 
yüzüncü yıldönümü 
nü işaret eden 
20 yıllık kalkınma 
planı hazırladığına 

dikkat çekerek, 
bu yolda hedeflenen 
hizmet ve yatırım 
ların yüzde 80’ninin 
gerçekleştiğine 
vurgu yaptı.
Gemlik Belediyesi’ 
nin bin 200 konutlu 
toplu konut hamle
sine TOKİ gelmek 
suretiyle katkı 
konulacağını 
müjdeleyen İsmail 
Aydın, Umurbey 
Barajı konusunda 
da önemli aşa 
malar elde 
ettiklerini belirtti. 
Belediye Başkanı

Refik Yılmaz’ı 
ve muhtarları 
tebrik eden İsmail 
Aydın, muhtarlara 
yönelik olarak da, 
“Vatandaşlar ile 
hizmet konusunda 
ilk kademe 
sîzlersiniz.
Sîzlerin, mahalle 
nizin sorunlan biz 
ler için çok 
önemli” dedi.
Alt yapı sorunları 
konusunda görüş 
lerin, eksikliklerin, 
dilek ve temen 
nilerin görüşüldüğü 
edildiği toplantıda, 
Kurşunlu Doğalgaz 
çalışmalarının 
2018 yılında 
başlanacağı ifade 
edilirken, Karacaali 
Narlı Sahil Kesimi 
doğal gaz 
çalışmalarının da 
kıyı kenar kanu 
nu ve yeni imar 
planlarındaki sıkın 
tıların giderilmesi ile 
.çözülebileceğine 
dikkat çekildi.
Elektrik, internet 
alt yapısı, BUSKİ 
çalışmaları gibi 
konularda da 
sıkıntılar ele alındı.
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Bursa’dasalalıııalıtideııcperasııan
Bursa polisi, 
aranan şahislara 
yönelik şafak vakti 
dev operasyon 
düzenledi, merkez 
üç ilçede eş 
zamanlı yapılan 
baskınlarda 
7 kişi yakalandı 
Bursa'da emniyet, 
aranan şahısların 
yakalanması için 
şafak operasyonu 
gerçekleştirdi. 
Sabah erken 
saatlerde özel 
harekat polislerinin 
de katıldığı op
erasyonlarda 30 
ayrı eve baskın 
düzenlenirken, 
aranan 7 kişi 
yakalandı.
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü 
Aranan Şahıslar 
Şube Müdür 
lüğüne bağlı 
ekipler, çeşitli 
suçlardan aranan

Can Katında Cihan Yangın Korkuttu

30 zanlıyı yakala
mak için polis, özel 
harekat timleriyle 
beraber operas 
yon gerçekleştirdi. 
Bursa'nın Os- 
mangazi, Yıldırım, 
Nilüfer ilçelerinde 
eş zamanlı olarak 
30 adrese gerçek 
(eştirilen şafak 
operasyonunda 
zanlıların saklana 
bileceği yerlere

baskın yapıldı. 
Yapılan operasyona 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğüne bağlı 
290 polis memuru 
katıldı, özel harekat 
polislerinin de 
katıldığı operas 
yonlarda 30 ayrı 
Ğve eş zamanlı 
baskın yapıldı. 
Çeşitli suçlardan 
aranması olan ve 2 
yılla 11 yıla kadar 

hapis cezasına 
çarptırılan 7 zanlı 
yakalanarak 
gözaltına alındı. 
Gözaltına alınan 
zanlılar emni 
yete götürülür 
ken, aranması 
olan diğer 
şahısların da 
yakalanması için 
operasyonların 
devam edeceği 
öğrenildi.

Bursa'da zehir 
tacirlerine darhe

Bursa'da yapılan 
operasyonlarda 
11 kişi gözaltına 
alınırken, uyuştu 
rucu, çalıntı motor 
ve silahlar ele 
geçirildi.
Narkotik ve asayiş 
şubelerince 
yapılan operasyon 
da E.Z., B.Z., F.S., 
A.V., D.T., E.B., 
Ş.E., Y.E., F.Ö., 
B.T., C.K. gözaltına 
ı'u'dı. Yakalanan 
şahısların üstlerin 
du «e ikametlerin 
do yapılan arama 
larda bir adet sah 
te kimlik, çalıntı 
motor, 970 gram 

esrar, 141 gram 
metamfetamin, 2 
adet ruhsatsız ta
banca ve 1 adet 
pompalı tüfek ile 
çok sayıda fişek 
ele geçirildi. 
Yakalanan 11 
şahıstan 5'i "kul
lanmak için 
uyuşturucu madde 
bulundurmak ve 
6136 sayılı Ateşli 
Silahlar Kanununa 
muhalefet" suçun
dan, 6 kişi ise 
"uyuşturucu mad 
de ticareti yap
mak" suçundan 
adliyeye sevk 
edildi.

Bursa'da bir evin 
çatı katında çıkan 
yangın korku dolu 
anlar yaşattı. 
Olay, Bursa'nın 
merkez Osmangazi 
ilçesine bağlı Alem
dar Mahallesi 
Kısmet Sokağı üz
erindeki bir evde 
meydana geldi. 
Fikri Budak'a ait 3 
katlı bir evin 
çatısında bilin
meyen bir sebeple 
çıkan yangında 
alevler hızla yayıldı. 
Mahalle sakinleri, 
binada oturan 
vatandaşların ziller
ine basarak 
uyarırken, olay yer
ine de itfaiye ekip
leri sevk edildi. 
Alevlerin hızla 
yayılması sebebiyle 
mahalle sakinleri 
korku dolu anlar 
yaşarken, 3 itfaiye 
ekibinin yarım saat 
süren müda

Bu gazete
Anadolu'nun Sesi 
iPad-iPhone 
uygulamasında , 
yay ı mlanmd kt â d ı r '

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez ■ Güler Ajans

halesinin ardından 
yangın kontrol 
altına alındı. 
Bina sahibi Fikri 
Budak, evinde 
oturduğu sırada 
sesler üzerine 
çatıya çıktığında 
alevlerin yüzüne 
vurduğunu belir
erek, "Teras 
katı ahşaptı.

Yangının elektrik 
aksa mından 
çıktığını 
düşünüyoruz" dedi. 
"Sanki içeride 
benzin deposu 
var gibi" 
Mahalle sakin
lerinden Mustafa 
Hizar da, "30 saniye 
içinde her şey oldu. 
Sanki içeride ben

zin deposu var 
gibi birden parladı. 
Evde olanlara 
haber verdik, 
zillerine bastık. 
Daha sonra da 
110'u aradık" 
diye konuştu. 
Yangının çıkış se
bebi araştırılırken, 
olayla alakalı 
tahkikat sürüyor.

Traflhte'maganda'
operasyonu

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü ekip
leri, trafiğe uyma 
yan sürücülerin 
yakalanması için 
denetimlerini 
sıklaştırdı. Şehrin 
en işlek cad
delerinde önlem 
alan polis, 
evrakları eksik 
olan otomobil ve 
motosiklet sürücü
lerine ceza yazıyor. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Trafik

Şubesi ekipleri ku
rallara uymayan 
otomobil ve moto
siklet sürücülerine 
fırsat vermiyor. 
Kent içi ve şehir 
dışında aldığı ön
lemleri artıran 
Bursa Polisi, 
evrakları eksik 
olan sürücülere, 
emniyet kemeri 
takmayan yolcu
lara ve kask kul
lanmayan sürücüle 
re ceza yazıyorlar
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Sonbaharın hüznü...
Geçtiğimiz aylarda sevdiklerimize yi

tirdik.
Yakın zamanda İnan Tamer 

ağabeyimizi, sevgili Mehmet Taşpınar 
Hocamızı, Meclis üyemiz Zafer Ul 
gen’i, yine hukukçu ve meclis üyemiz 
Özgür Aksoy’u, son olarakta genç 
arkadaşımız Serdar Atay’ı yitirdik.
Bu acılar yüreklerimizi dağladı. 
Acılarımızı içimize gömdük. 
Önceki gün yeni bir acıyla 

karşılaştık.
Şükrü Şenol Okulunun sevilen 

emekli müdürü, bizim sokağın 
sigortacısı Turgay Selçuk Tahiroğlu 
öğretmenimiz öğle saatlerinde 
geçirdiği şiddetli bir kalp krizi ile 
Bursa Devlet Hastanesi’nde yoğun 
bakımda uyutuluyor.

Turgay öğretmenimizin işyerinin 
kapısı önünden her geçişimde gel bir 
çay söyleyeyim, hem dinlenir, hdm ae 
bir kaç laflarız

Önceki gün öğle saatlerinde gazete 
dağıtımına çıkarken camekanın 
yanındaki masasında her zamanki 
gibi koltuğuna koca cüssesiyle 
oturmuş binleriyle konuşuyordu.

Ben karşı kaldırımdan geçip 
arabamla işimi yapıp döndüğümde acı 
haberi duydum.

Turgay öğretmen koltuğunda kalp 
krizi geçirmiş.

Hemen çevresindekiler müdahale 
etmişler, duran kalbini çalıştırmışlar 
ve Hastaneye kaldırmışlar ama, bir 
süre duran kalbinin beyne ne hasar 
yaptığı belli değil.

Dün, kendisine anjiyo yapıldı.
Bursa Devlet Hastanesinde şimdi 

uyanacağı saatleri bekliyoruz.
Birkaç kez yakınlarını aradım duru

munu sordum, uyku hali devam 
ediyor.
Hepimizin sağlık dilekleri ile inşallah 

uyandığında yeniden aramıza döner.
2017 yıl aramızdan birçok 

sevdiğimizi aldı.
Bu kez Turgay öğretmenimizi 

almamasını istiyorum.
Güler yüzünün yeniden gülmesini, 

çevresine ışık saçmasını görmeyi 
arzuluyorum.

Dayan Selçuk Hocam dayan, koyu
verme kendini.

Göreceğimiz daha çok güzel günleri 
miz olacak...

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü’ne yeni atama...

Hllıat Eraiil Mörevine Başlaılı
Barış GÜLER

Gemlik İlçe Milli 
Eğitim Şube 
Müdürlüğüne 
Nihat Ergül atandı. 
Necati Gürün Şube 
Müdürlüğünden 
emekli olması 
nedeniyle, bu 
göreve Nihat Ergül 
atandı.
Kayseri İl Şube 
Müdürlüğü göre 
vinden, Gemlik İlçe 
Milli Eğitim Şube 
Müdürlüğü 
görevine atanan 
Ergül, Kurban 
Bayramından sonra 
görevine başladı.

Nihat Ergül, Kay- 
seri’deki 9 yıllık 
hizmet süresinin 
3.5 yılı Şube Müdür 
lüğü görevinde 
geçirdi.
Ergül gazetemize 
yaptığı açıkla

mada, “Gemlik 
insanı, denizi ve 
üretkenliği ile 
ülkemizin en 
güzel şehirlerin 
den biri. Anado 
lu’nun bir çok 
yerinde edindiğim

16 yıllık meslek 
tecrübemi, 
Gemlik’te eğitimi 
bir adım daha 
ileri taşımak 
için kullana 
cağım.” 
şeklinde konuştu

Belediye Zabıta Müdürü Abdullah Dönmez
Başkan ye yardımcılarına çiçek verdi.

IMMIlllllllllİKIMİltlIliİlİlİlllllIlt
Zabıta Teşkilatının 
kuruluşunun 
191. yıldönümü 
kutlandı.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Zabıta Personeline 
aileleriyle ve 
sevenleriyle bir
likte nice yıllar 
temennisinde 
bulundu.
Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürü Ab
dullah Dönmez, 
ZâDÎıa meffîünari 
Ersan Gedik ve 
Mehmet Yorulmaz, 
Zabıta personelini 
temsilen Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz ve 
Belediye Başkan 
Yardımcısı 
Kadir Erol’a 
birer buket çiçek 
verdiler.
Gemlik’in coğrafi 
ve sosyal açıdan 
Türkiye’nin en 
güzel yerlerinden 
birisi olduğuna

dikkat çeken 
Belediye Başkan 
yardımcısı Kadir 
Erol, bu güzellik
lerin korunması ve 
geleceğe daha 
güzel ve daha 
huzurlu bir kent 
bırakabilme adına 
hep birlikte daha 
çok çalışılması 
gerektiğine 
işaret etti.
Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü 
ekiplerinin çalışma 
larından övgüyle

bahseden Başkan 
yardımcısı Kadir 
Erol, kurumlarla 
devam eden güzel 
işbirliği ve olumlu 
diyalogların 
devamından yana 
olduğunu belirtti. 
Zabıta Ekiplerinin 
riskleri konusunda 
da açıklamalarda 
bulunan Gemlik 
Belediye Başkan 
yardımcısı Kadir 
Erol, özverili 
çalışmalar adına 
tüm personeli tek

tek kutladığını 
ifade etti.
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Kadir Erol, Zabıta 
Teşkilatının 
Belediyenin 
görünen yüzü 
olduğunu vurgula
yarak, başarılı 
çalışmaların 
devamından 
yana olduklarını 
kaydetti.
Kadir Erol “Hepi 
nizi kutluyorum” 
diye konuştu.

* Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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flc ıt ö ar e ı i m fatiille le ri ic i n a r ca lı S n av'u<aıı laması!
Anadolu Üniver
sitesi tarafından, 
Açık Öğretim, 
İktisat ve İşletme 
Fakültelerinde 
eğitim alan öğren 
çilere, yalnızca 
dönem sonu sınavı 
yapılan proje 
uygulaması gibi 
derslerde parçalı 
sınava girme 
koşulu getirildi. 
"Anadolu Üniver
sitesi Açıköğretim, 
İktisat ve İşletme 
Fakülteleri Eğitim- 
Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılma 
sına Dair Yönet
melik" Resmi 
Gazete’de yayım

lanarak yürürlüğe 
girdi. Buna göre 
Anadolu Üniver
sitesi tarafından, 
Açık Öğretim, İkti
sat ve İşletme 
Fakültelerinde 
eğitim alan öğren 
çilere, yalnızca 
dönem sonu sınavı 

yapılan proje uygu 
laması gibi dersler 
de parçalı sınava 
girme koşulu 
getirildi.
Yönetmelik değişik 
liğine göre, lisans 
program larında 
birinci yarıyıldan 
ders alan öğrenci 

beşin ci ve yedinci 
yarı yıllardan, ik
inci yarıyıldan ders 
alan öğrenci altıncı 
ve sekizinci yarı 
yıllardan, üçüncü 
yarıyıldan ders 
alan öğrenciler 
yedinci yarıyıldan 
ve dördüncü 
yarıyıldan ders 
alan öğrenciler 
sekizinci yarıyıldan 
ders alamayacak. 
Parçalı sınavların 
birleştirilmesiyle 
dönem sonu sınav 
notu oluşturulacak 
ve bu notun, 
başarı notuna 
katkısı yüzde 
100 olacak.
Sınavlar çoktan 

seçmeli, açık uçlu, 
kısa cevaplı, 
doğru-yanlış ve 
eşleştirme gibi 
farklı tip sorular 
içerebilecek. 
Dersin özelliğine 
göre ara sınav, 
yazılı, sözlü, ödev, 
uygulama, proje ve 
benzeri ölçme- 
değerlendirme 
araçlarıyla da 
yapılabilecek. 
Sadece dönem 
sonu sınavı 
yapılan proje 
uygulaması gibi 
derslerde, parçalı 
sınav yapılacak. 
Parçalı sınavların 
birleştirilmesiyle 
dönem sonu sınav 

notu oluşturulacak 
ve bu notun, 
başarı notuna 
katkısı yüzde 
100 olacak.
En fazla üç dersten 
başarısız olan ve 
senato tarafından 
belirlenen 
Açıköğretim İktisat 
ve İşletme Fakül
teleri üç ders 
sınav hakkı uygu
lama usul ve 
esaslarındaki 
koşulları sağlayan 
öğrencilere, bahar 
dönemi dönem 
sonu sınavlarından 
sonra bu dersler
den bir kez sınava 
girme hakkı 
verilecek

2017 TEOG 3. 
nakil yerleştirme 
sonuçları Milli 
Eğitim Bakanlı 
ğı'nın sayfasından 
açıklandı.
Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB) 
tarafından düzen
lenen Temel 
Eğitimden Ortaöğ 
retime Geçiş Sına 
vı (TEOG) kapsa 
mında öğrencilerin 
liselere yerleşe 
bilmesi için alınan 
TEOG 3. nakil 
sonuçları saat 
09.45'te açıklandı.

Alil A UMU BURSA BETON FABRİKASINA
™BXOMMETREKARE

VnillMIIIIÜII BULUNAN) ELEKTRİK VE SUYU MEVCUT
REKARE KAPALI ALANI

HER KULLANIMA UYGUN YERU SAHİBİNDEN KİRALIKTIR

 o 536 49154 60
Facebooİc sayfamız î Gemiik Kftrfez-Güler Ajans

Peki, 2017 TEOG 
nakil sonuçları 
nasıl öğrenilir? 
Merakla beklenen 
TEOG 3. nakil 
sonuçları dün 

saat 09.45'te 
açıklandı. Tercih 
işlemlerini yapan 
öğrenciler, tercih 
sonuçlarını MEB'in 
http://meb.gov.tr/ 

adresinden ulaşa 
bilecek. Sonuç bil
gilerinde, öğren 
cinin kaydının 
yapıldığı okul bil
gileri bulunacak.

vvhatsAnn 
uygulamasının 
ücretli alacanı 

resmen açıklanın!
Dünyanın en 
popüler mesajlaş 
ma uygulaması 
VVhatsApp, ku
rumsal hesapları 
paralı hale getire
cek yeni bir gün
cellemeyi test 
ediyor. Wall Street 
Journal'a röportaj 
veren VVhatsApp 
Operasyon Direk
törü Matt Idema, 
büyük girişim 
çilere sağladıkları 
ek özelliklerden 
ücret alacakla 
rımn duyurusunu 
gerçekleştirdi.
VVali Street Jour
nal'a röportaj 
veren VVhatsApp 
Operasyon Direk
törü Matt Idema, 
"Gelecekte, 
şirketlere ücret 
uygulamayı 
düşünüyoruz" sö
zlerine yer verdi. 
Wall Street Jour 
nal'ın aktardığına 
göre, bir milyar 
dan fazla kullanı 
cıya sahip popü 
ler mesajlaşma 
uygulamasına, 
kurumsal iletişim 
le ilgili yeni özel
likler eklenecek.

VVhatsApp'ın 
resmi bloğundaki 
bültene göre de, 
kullanıcıların 
VVhatsApp'taki 
büyük şirketlere 
ait hesaplarla 
daha kolay 
iletişim kurması 
adına eklemeler 
yapıldığı belirtildi. 
VVhatsApp'ın blo
ğunda "Küçük 
şirketler için ücret 
siz olan What- 
sapp Business 
uygulaması üze 
rinden kullanıla 
cak yeni araçlar 
ve havayolu 
şirketleri, e-ticaret 
siteleri, bankalar 
gibi büyük şirket 
ler için girişim 
çözümlerini test 
etmekte oldukla 
n" ifadesi kullanıl 
dı. Facebook 2014 
yılında VVhatsApp 
uygulamasını 22 
milyar dolara 
satın almıştı.
Yakın dönemde 
de kurumsal 
hesapların resmi 
olduğu kanıtlayan 
yeşil tik işareti 
özelliğini 
getirmişti.

http://meb.gov.tr/
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OSB'Iere "Çocuğum Yamımla Ben İşimin Basında'1 Projesi
Bursa Organize 
Sanayi Bölgesi'ne 
(OSB) kreş 
kazandırmak 
amacıyla ortak 
hareket eden Bursa 
Organize Sanayi 
Bölgesi Sanayici
leri ve İş Adamları 
Derneği (BOSİAD) 
ile Bursa İş 
Kadınları ve Yö 
neticileri Derneği 
(BUİKAD) yönetimi, 
"Çocuğum Yanım 
da Ben İşimin 
Başında" sloga 
my la hazırladıkları 
projeyi, AK Parti 
Bursa Milletvekili 
Emine Yavuz 
Gözgeç'e anlattı. 
Kadınların istih
dama katılımını 
artırmak amacıyla

Bursa OSB'ye kreş 
kazandırmak için 
çalışma başlatan 
BUİKAD ile güç
lerini birleştirip 
çalışma grubu 
oluşturan BOSİAD 
yönetimi, AK Parti 
Bursa Milletvekili 
ve TBMM Kadın 
Erkek Fırsat 
Eşitliği Korniş 
yonu(KEFEK) 
Üyesi Gözgeç'i 
ağırlayarak pro
jelerini sundu. 
Toplantının 
açılışında konuşan 
BOSİAD Yönetim 
Kurulu Üyesi ve 
Kreş Komisyonu 
Başkanı Meltem 
Turan, kadınların 
doğum sonrası iş 
hayatına dönüşünü

sağlamak adına 
Bursa OSB'de bir 
kreş kurmak iste
diklerini belirtti. Bu 
sorunun sadece 
kendilerinin değil 
tüm sanayi böl
gelerinin sorunu 
olduğunu dile ge
tiren Turan, "Bursa 
OSB olarak bir yer 

belirledik ve 
okullarla 
görüşmelere 
başladık fakat ka
nunda kreşlere 
teşvik verilmesi 
noktasında bir 
eksikliğin olduğunu 
gördük. Eğer böyle 
bir teşvik olursa 
hem biz hem de 

kreş kurarak kadın 
istihdamının 
artırılmasını isteyen 
diğer sanayi böl
geleri de çok daha 
hızlı çözümler 
geliştirebilir." dedi 
Toplantıda konuşan 
BOSİAD Başkanı 
Abdullah Bayrak 
ise "Bölgemizdeki 
260 fabrikada 56 
bin kişi istihdam 
ediliyor. Bu sadece 
bir kadın sorunu da 
değil, çalışan 
sorunu. Bursa OSB 
yönetimimizin de 
çok önemsediği bu 
projeyi, kaynağını 
yaratarak en kısa 
zamanda hayata 
geçirmek 
arzusundayız. Kreş 
ciddi sorumluluk 

gerektiren bir 
yatırım olmasına 
rağmen, bir yerden 
başlamamız lazım." 
değerlendirme 
sinde bulundu. 
Çalışan annenin 
iş hayatından 
uzaklaşmasının en 
önemli nedeninin 
yaşlı ya da çocuk 
bakımı olduğunu 
kaydeden BUİKAD 
Başkanı İpek Yalçın 
da "Son yıllarda 
yaşlı bakımıyla ilgili 
çok güzel gelişme 
ler oldu fakat 
çocuk bakımında 
anne iş hayatından 
uzaklaştıktan sonra 
yeniden dönmesi 
maalesef çok 
zor oluyor." diye 
konuştu.

KÜÇÜK KUMLA 
ÜZGÜZELYALI SİTESİNDE

HAVUZLU 2+1 DAİRE 
SAHİBİNDEN SATILIK 
0 535 37818 00

8.İMllilltiitîlCİIÎlW

FISTIKLI ÖZER PANSİYON
HUZURLU TATİLİN 

TEK ADRESİ 
NAZIM HOCA’NIN YERİ
www.ozerpansiyon.com 
O 530 311 05 97 - O 533 352 41 63

Facebook sayfamız ı Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Bu gazete 
Anadolu'nun Sesi 
iPad-iPhone 
uygulamasında 
yayımlanmaktadır.

Uludağ Üniver
sitesi Eğitim 
Fakültesi İngilizce 
Bölümü Öğre 
tim Üyesi 
Doç. Dr. İlknur 
Savaşkan, "15 
Temmuz İngilizce 
Makale Yarışma 
sı"nda, darbe 
girişimi sonrası 
bütün yurtta 27 
gece boyunca tu
tulan demokrasi 
nöbetleri ve darbe 
karşısında toplum
sal dayanışmanın 
anlatıldığı 8. kate
goride üçüncülük 
ödülü aldı 
Doç. Dr. İlknur 
Şavaşkan'ın 
İngilizce olarak 
kaleme aldığı

"İhsanların 
Güçbirliği 
Yaparak Bir Darbe

Girişimini 
Bastırmasına 
Tanıklık Etmek: 
Türkiye'deki 15 
Temmuz 2016 
Darbesi Vakası" 
başlıklı makale
siyle katıldığı 
yarışmada, ödüle 
değer bulunan 
makaleler Zeytin-

burnu Belediyesi 
tarafından 
Türkçe-İngilizce 
olarakkitaplaş 
tırıldı. İlknur 
Savaşkan, UÜ Rek
törü Yusuf Ulcay'ı 
ziyaret ederek, 
makale sinin 
bulunduğu kitap
tan hediye etti.

KHŞ6D4 86K10KK TOK 
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

Nilüfer Belediye
sinin düzenlediği 
'Uluslararası Kuz
gun Acar Heykel 
Sempozyumu' 
başladı. Tamam
lanan heykeller 
Nilüfer'in farklı 
noktalarında 
sergilenecek.

Nilüfer Belediye
sinin 2007 yılın 
dan bu yana iki 
yılda bir düzenle 
diği 'Uluslararası 
Kuzgun Acar 
Heykel Sempozyu 
mu' bu yıl 7-26 
Eylül tarihleri 
arasında düzen

lenecek. 4'ü yurt 
dışından toplam 9 
heykeltı raşın katıl 
dığı sempozyum, 
Fatih Sultan 
Mehmet Bulvan'n 
daki Hastane 
Alam'nda halkın 
izlemine açık 
gerçekleştirilecek.

http://www.ozerpansiyon.com
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Öğretim yılına hazırlık ödeneği hin 50 Hra
öğretmenler için bu 
sene bin 50 lira 
olarak belirlenen 
öğretim yılına 
hazırlık ödeneği, 11 
Eylül'den itibaren 
hesaplara yatırıl 
maya başlanacak. 
Milli Eğitim Bakanı 
İsmet Yılmaz'ın 
imzasıyla illere 
gönderilen yazıda, 
Devlet Memurları

lara ilişkin 2016 ve 
2017 Yıllarını Kap
sayan 3. Dönem 
Toplu Sözleşme 
si”nde öğretim 
yılına hazırlık 
ödeneğinin, bu sene 
için bin 50 lira 
olarak belirlendiği 
kaydedildi. 
Ödeneğin eğitim 
öğretim hizmetleri 
sınıfına dahil

Kanunu'na göre, 
öğretmenlere her yıl 
eylülde Bakanlar 
Kurulunca belir
lenecek miktarda 
öğretim yılına 
hazırlık ödeneği 
verildiği belirtildi. 
Yazıda, "Kamu 
Görevlilerinin Gene
line ve Hizmet 
Kollarına Yönelik 
Mali ve Sosyal Hak

öğretmen unvanlı 
kadrolarda görevli 
olup fiilen 
öğretmenlik 
yapanlara verileceği 
ifade edilen yazıda, 
11 Eylül Pazartesi 
itibarıyla ödeneğin 
hak sahiplerinin 
hesaplarına 
yatırılmaya 
başlanacağı 
bildirildi.

6 kişilik lüks taksiler geliyor!
Atatürk Havalima 
m'nda başlaması 
planlanan 'lüks 
taksi1 projesini 
başlatıyor. İlk etapta 
60 lüks araç sunula
cak. Bu araçların 
ücreti normal tak
simetre ücretinin iki 
katı olacak.
Atatürk Havalimanı 
Taksiciler Kooperat
ifi, önemli bir 
yeniliğe adım atıyor. 
İlk etapta'60 taksi'ile 
hizmet verilecek 
olan 'lüks taksi* pro
jesi korsan taksicili 
ğin önüne geçerek, 
hem turizme hem de 
İstanbul'a yakışır bir 
hizmet vermek 
amacı ile Atatürk 
Havalimanı Taksi
ciler Kooperatifi 
tarafından hayata 
geçiriliyor.
Habere göre, konu 
ile ilgili olarak 
açıklamada bulunan 
Atatürk Havalimanı 
Taksiciler Koopera 
tifı Başkanı Fahret

tin Can, şöyle 
konuştu: 
"Minibüs olarak 
adlandırdığımız 
araçlar aslında 5+1 
büyük otomobil 
olarak geçiyor. Biz o 
araçlara mevcut 
taksi plakalarımızı 
takarak işletmecilik 
yapacağız. Bu 
araçların alım 
fiyatlarının yüksek 
olduğu için 
bugünkü taksimetre 
maliyetinin iki misli 
ücretle bu hizmeti 
vereceğiz. Normal 
taksinin taksimetre 
açılışı 4 lira indi 
bindi ücreti yeni 
zamla 10 lira 
olurken, bu özel 
lüks araçların açılış 
fiyatları 8 TL indi 
bindi ücreti ise 20 
TL olacak. Bu 
araçlar siyah ve 
büyük araç olduğu 
için yanlarında 
dama olacak ve üst
lerinde taksi levhası 
olacak. Bu araçlar 

aynı zamanda beş 
yıldızlı otellerin ve 
AVM'lerin önün de 
hizmet verecek. 
Bize bu imkanı 
veren ve nefes 
almamızı sağlayan 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi yetkililer
ine çok teşekkür 
ediyorum" dedi. 
ARAÇ SAYISINDA 
ARTIŞ OLACAK 
İstanbul'da lüks tak
silerle ilgili bir 
boşluk olduğunu ve 
bu boşluğu korsan 
taksilerin doldur 
duğunun altını çizen 
Can konuşmasına 
şöyle devam etti: 
"Bizde bu hizmetle 
korsan taksiciliğin 
önüne geçeceğiz. 
Buradan Büyükşe 
hir Belediyesi 
bürokratlarına 
teşekkür ediyorum. 
Bu sıkıntıyı gördü 
ve bu konuda büyük 
bir çığır açtı. Taksici 
esnafının önünü 
açtığı için kendiler

ine teşekkür ediyo
rum. Çok iyi bir 
hizmet olacağına 
inanıyorum. Atatürk 
Havalimam'nda ilk 
etapta 60 arabayla 
hizmet vermeyi 
planlıyoruz talebe 
göre bu artışlar ola
cak" dedi.
BU ZAM 
TAKSİCİLERE 
NEFES ALDIRACAK 
Taksimetre açılış ve 
indi bindi ücretler
ine yapılan zammı 
da değerlendiren 
Atatürk Havalimanı 
Taksiciler Kooperat
ifi Başkanı Fahrettin 
Can,"Daha önce tak
simetre ücretlerine 
yapılan zamları hep 
az bulmuştuk ve 
bunun mücadelesini 
vermiştik. İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyesi yetkilileri 
bu sıkıntıyı görerek, 
taksimetreye yeterli 
bir seviyede de ol
masa da esnafımızı 
rahatlatacak nefes

alacak bir zammı 
yapmışlardır. Bun
dan öncekilerin 
sadece adı zamdı. 
Taksici esnafına 
hatta vatandaşlara 
hiçbir faydası 
olmadı. Ama kimlere 
faydası oldu ders
eniz taksimetre 
ayarcılarına bundan 
faydalandı. Uzun 
zamandır biz tak
simetre zammı bek
lerken, taksicilerin 
değil de faydalan 
dığını biliyoruz. 
Ama bugün ki zam 
esnafımızı 
rahatlatacaktır. Bu 
zamla birlikte tak
simetre açılış fiyatı 
4 TL oldu. Kilometre 
başı 2,5 TL'ye geldi. 
Açılışa yüzde 15, 
kilometreye yüzde

19 bir zam gelmiş 
oldu. İndi bindi 
ücreti ise 10 TL 
oldu. Bunun 
ortalaması ise 
yaklaşık yüzde 17'lik 
bir zam yapılmış 
oldu" diye konuştu. 
GECİKMİŞ BİR 
ZAMDI 
Taksimetreye 
yapılan zarplarından 
dolayı mutlu 
olduklarını belirten 
taksici Abubekir 
Turgut, “Bu zam 
bizim için iyi oldu. 
Çok mağdurduk. 
Yetkililere buradan 
teşekkür ediyorum. 
İnşallah bu zamla 
birlikte biraz nefes 
alacağızö dedi. Bu 
zammın çok gecik 
miş bir zam olduğu 
belirtildi.
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M

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

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Uman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 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 80
Yenikapı (212) 516 12 12
Yaloya (226)811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94■VI 

L 
1 
K

VAPUR-FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

Topçular (226) 363 43 19
Eaklhlaar (262) 655 60 31

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

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

R
Pamukkale 012 OO 20
DENİZ UÇAÖI 013 00 13
Paçaaua Akmla Seyahat #14 03 02
METRO 013 12 12
Aydın Turizm 013 20 77
SOzar Turizm 012 1O 72
Kanbarogiu-Esadaç 014 40 40
Anıtur 014 47 71
Kamil Koç 012 0103

DAĞITICILAR

E 
H

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

B 
E

Devlet Hastanesi 017 34 00
Sahil Dov. Hast. ' 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 08
Tomokay Tomografi 013 65 29
Acıbadem 280 44 44

BELEDİYE
Santral 51345 21-23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 2325
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 51345 21-111
Su Arıza Yalnız 185

E
R

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

i Akcan Petrol
MAR-PET 013 30 33
Tuncay Otogaz 013 16 45
Boyza Petrol B13 O1 03

Gemlik Karfez
GEMLİK'İN İLK GONLOK SİYASİ GAZETESİ '

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5874 

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)

lEllİlllfflMi
VENÜS SİNEMASI 
ŞANSINI SEVEYİM 
12,00-14.15-16.15- 

18.15-20.15 
SİCCİN4 

12.00-14.00-16.00-
18.00.-20.00 

ÇILGIN HIRSIZ 3 
12.00-14.00-16.00-

18.00-20.00 
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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YİĞİT^O 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

Mrk: Orhangazi Cd. Beşiktaşlılar 
Derneği karşısı GEMLİK

Şb : Fiyonkland Orhangazi Cad.
No: 14/B GEMLİK

gemlikfiyonkayakkabi@outlook.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

AYAKKABININ YENİ ADRESİ

BAY VE BAYAN AYAKKABI 
ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN

KARAR VERMEYİN... .

mailto:gemlikfiyonkayakkabi@outlook.com
http://www.yigitinsaatgemlik.com
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GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

11 Eylül 2017 Pazartesi 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

1967 yılındaki kadastral yüzölçümler ile yeni yüzölçümler uyuşmadı

Kuzey planlarımla »eni pürüz
Kadri GÜLER
kadri quler@hotmail.com

Güne Bakış
163 mülk paydaşını çağırarak, yeni kadastral yüzölçümleri 

kabul ettiğine dair belge imzalatılıyor

AVM İNTİHAR KULESİ Mİ ?
Ahmet Dural Meydanı’nda eski Belediye 

başkanlanndan Mehmet Turgut döneminde 
yaptırılan CİUS Alışveriş Merkezi yapıldı 
ğından beri şikayet konusu.

Hizmete girişi CHP li Belediye başkanı 
Fatih Mehmet Güler döneminde gerçekleşen 
CİUS AVM’de bugüne kadar birçok sorun 
yaşandı.

Bunların bir bölümü binanın işletmesini 
ihalesini kazanan firmanın taahhüdü olan 
kiralan ödememesi, işyerinde yer kiralayan 
vatandaşın binadaki eksikler nedeniyle ruh
sat alamamasıydı. Devamı sayfa 4’de

Halk arasında Kuzey Planları olarak adlandırılan Manastır ile 
KiMik Kumla arasında yaklaşık 600 dönümlük arazinin imara 
acdmasıvla ilaili Gemlik Kadastro Müdürlüğü’nde yürütülen caS bir pürüzün ortaya çıktığı öğrenildi. 163
paydaş Kadastro Müdürlüğüne çağırılıyor. Haberi sayfa 4’de

AVMden 
allayan 
kadın 
öldü

Ahmet Dural 
Meydanı’nda 
bulunan CİUS 
AVM’de gerekli 
önlemler alınma 
dığı için intihar 
olayları önlene
miyor. Cumartesi 
günü saat 11.30 
da CİUS AVM 
yeni bir intihar 
olayına tanıklık 
etti. Sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:uler@hotmail.com
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Kızının yanına gezmeye gelen 75 yaşındaki Sakine Kanat adlı kadın intihar ederek yaşamına son verdi

flVM den atlanan kadın flltlii

Ahmet Dural 
Meydam’nda bulu
nan CİUS AVM’de 
gerekli önlemler 
alınmadığı için 
intihar olayları 
önlenemiyor. 
Cumartesi günü 
saat 11.30 da 
Kent Meydam’nda 
bulunan CİUS AVM 
yeni bir intihar 
olayına tanıklık etti. 
75 yaşlarında 

adının Sakine 
Kanat olduğu 
öğrenilen Batman 
nüfusuna kayıtlı bir 
kadın, bir süre 
AVM nin önündeki 
banklarda oturduk 
tan sonra, AVM’nin 
merdivenlerinden 
üst kata çıktı.
Korkuluklara çıkan 
kadın, aşağıdan 
intihar olayını 
görenlerini bağrış 

larına aldırmadan 
kendini boşluğa 
bıraktı.
Baş üst yere çakı 
lan yaşlı kadın, olay 
yerinde yaşamını 
yitirdi.
Polis olay yerinde 
güvenlik önlemi 
alarak savcının 
gelmesini 
bekledi.
Acil Servis Dokto 
ru’nun ceset üze 

rinde yaptığı ince 
lemeden sonra 
ölümün beyin 
parçalanması 
sonucu meydana 
geldiği saptandı. 
Ölen kadının 
üzerinden 
kimlik çıkmadı. 
Olaydan bir süre 
sonra AVM’nin 
önüne kızı olduğu 
öğrenilen bir bayan 
gelerek annesinin 

öldüğünü görünce 
sinir krizleri 
geçirdi.
Bunun üzerine 
ambulansla Muam
mer Ağım Devlet 
Hastanesine 
kaldırıldı.

GEMLİK’E KIZINA 
GELMİŞ..

Ölen kadının 
Gemlik’te oturan 

kızını ziyarete 
geldiği ve saat 
11.15 civarlarında 
olay yerine yakın 
olan evlerinden 
çıkarak parkta 
oturacağını söy 
lediği öğrenildi. 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesine 
kaldırılan Saniye 
Kanat’ın cenazesi 
daha sonra ailesine 
teslim edildi.

HıttOMı

Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin kuruluşu 
nun 94. yıldönümü 
nü kutlandı. 
Cumartesi günü 
Atatürk anıtında 
yapılan törende, 
anıta çelenk sunul 
du, saygı duru 
şunda bulunuldu. 
Törende yapılan 
açıklamada, “Özgür
lük ve bağımsızlık 
benim karakterim 
dir” diyen devrimci, 
bağımsız bir ruhun, 
Büyük Önder M us 
tafa Kemal Ata 
türk’ün Türkiye 
Cumhuriyetinden 
sonra ikinci büyük 
eseri olan CUMHU 
RİYET HALK

PARTİSİNİN 
kuruluşu nun 94. 
Yıldönümünü 
büyük bir onurla 
yaşıyoruz.
Kurulduğu günden 
bu güne kadar 
Cumhuriyetin, 
Atatürk ilke ve dev 
rimlerinin, özgürlük
lerin yılmaz bekçisi 
olan CUMHURİYET 
HALK PARTİSİ 
şartlar ne olursa 

olsun bundan son
rada Cumhuriyeti ve 
kazanımlarını, koru
maya ve yaşatmaya 
devam edecektir., 
bir devrim ve 
değişim partisi olan 
CUMHURİYET HALK 
PARTİSİ’nin hedefi 
her zaman olduğu 
gibi Türkiye Cum 
huriyeti’ni aydınlık 
yarınlara taşımak 
tır." denildi.

Muhasebe ve Finans Müdürü Mehmet Ertaş Marmarabirlik 
Genel Müdürlüğü yardımcılığı görevine getirildi

Marmarabirlik idari 
yönetiminde 
değişiklik yapıldı. 
Marmarabirlik'te 
Genel Müdür 
Yardımcılığına Meh 
met Ertaş ata 
nırken, Muhasebe 
ve Finans Müdür 
lüğü’ne de Ilhan 
Bayram getirildi. 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa başkanlığında 
yaptığı toplantıda, 
Birlik Genel 
Müdürü İsmail 
Acar'dan boşalan 

Genel Müdür 
Yardımcılığı’na 
Muhasebe ve 
Finans Müdürü 
Mehmet Ertaş 
atandı.
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
6 Eylül 2017 günü 
toplanarak aldığı 
kararla, Genel 
Müdür Yardımcılığı 
görevine atanan 
Mehmet Ertaş 
getirildi.
Ertaş, 2007 yılında 
Müfettiş Yardımcısı 
olarak göreve 
başladığı

Marmarabirlik'te 
bugüne kadar 
Müfettişlik ve 
Muhasebe 
Finans Müdür 
Yardımcılığı 
görevlerinde 
bulunmuştu. 
Ertaş, son 3 yıldır 
Muhasebe ve 
Finans Müdürü 
olarak görevini 
yürütmekteydi. 
Ertaştan boşalan 
Muhasebe ve 
Finans Müdür 
lüğü'ne ise Müdür 
Yardımcısı Ilhan 
Bayram getirildi.
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Bursa'da bir şahıs 
yaslandığı korkuluk 
ların kırılması 
sonucu dere yatağı 
na düştü, itfaiye 
ekipleri tarafından 
kurtarılarak hasta 
neye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye 
göre Bursa'nın 
merkez Osmangazi 
ilçesine bağlı Na
mazgah mahallesin 
de arkadaşıyla 
görüştükten sonra 
evine dönen 44 
yaşındaki Cem 
Hüner, dinlenmek 
için dere yatağının 
korkuluklarına

Inttrnta6nıaııı;ımıkaaına!iardıın 
etmece kaltınca kemikleri kınldı
Sosyal medyadan 
tanıştığı kadına 
yardım etmek 
isteyen adamın 
kemiklerini kırdılar. 
Bursa'da, sosyal 
medyadan tanıştığı 
kadına yardım 
etmek isteyen 
adam, kemikleri 
kırılana kadar 
darp edildi ve 
gasba uğradı.
Yakalanan kadın 
ve arkadaşları 
adliyeye sevk 
edildi.
Edinilen bilgiye 
göre, sosyal me
dyada ismini D.G. 
olarak tanıtan bir 
kadın, E.G.S (39) 
isimli adamla 
arkadaşlık kurdu. 
Asıl adı K.D. (23) 
olan kadın, F.M. (31)

yaslandı. 
Korkulukların 
kırılmasıyla kont 
rolünü kaybeden 
Hüner, dere

yatağına düştü. 
Arkadaşı evine 
gittiğini kontrol 
etmek için aradığın 
da dereye

isimli şahıstan 
alacağı olduğunu 
E.G.S'ye anlatarak 
yardım istedi.
K.D. ve E.G.S, bir 
kafede otururken, 
yanlarına F.M. ve 
F.E. (26) isimli 
şahıslar geldi. Hep 
beraber F.M'ye ait 
olduğu öğrenilen 
Altıparmak Mahalle

si'nde bulunan 
eve konuşmak için 
gittiler.
Evin terasında 
E.G.S'ye demir 
sopa ile vuran
F.E, "Seni 
öldüreceğim" diye 
tehditler savurarak, 
E.G.S'ye ait 2 adet 
cep telefonu, bin 
200 lira nakit para 

düştüğünü söyledi. 
Arkadaşı 112 ve 110 
ekiplerine bilgi ve 
rerek dere yatağına 
koştu. Gelen itfaiye 
ekipleri yaklaşık 3 
metre yükseklikteki 
dere yatağına ine 
rek düşme sonucu 
yaralanan Hüner'i 
sedyeye bağladı. 
Sedyeyle yukarı 
çekilen Hüner, 112 
ekiplerinin ilk kon
trollerinin ardından 
Muradiye Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Hüner'in 
sağlık durumunun 
iyi olduğu öğrenildi.

ve cüzdanı gasp 
etti. K.D. de 
E.G.S'nin çantasını 
aldı. 4-5 saat evde 
rehin tutulan ve 
demir çubukla 
dövülen E.G.S'nin 
iki kolu kırıldı. 
Olayın şüphelileri 
K.D ve F.M, yunus 
ekipleri tarafından 
Kuruçeşme Ma
hallesinde bulu 
nan evlerinin 
önünde ruhsatsız 
tabanca ile 
yakalandı. Gasp 
Büro Amirliği 
görevlilerince 
yapılan tahkikat 
sonucu K.D. ve 
F.M. adliyeye sevk 
edildi. Olayın diğer 
şüphelisi F.M.'nin 
de yakalanmasına 
çalışılıyor.

Geceyarısı 
patlama korkuttu

Bursa'da gece 
yarısı şelale yapan 
elektrik telleri ma
halleliyi sokağa 
döktü. Bomba gibi 
patlayan teller yere 
düşüp şelale yap
maya devam 
edince sokakta bu
lunan vatan daşlar 
ölümden döndü. 
Edinilen bilgiye 
göre, olay, Os
mangazi ilçesi Gül- 
bahçe Mahallesi 
Işık Sokak'ta mey
dana geldi. Elektrik 
telleri gece yarısı 
bilinmeyen bir se
beple şelale yapan 
elektrik telleri bir 
süre sonra bomba 
gibi patlayıp etrafa 
ateş sıçratmaya 
başladı.
Patlamanın 
etkisiyle sokak 
aydınlanırken 
yataklarından 
kalkan vatandaşlar 
dışarıya çıktı.

KAYIP
ALMANYA'DAN ALDIĞIM 

PASAPORTUMU KAYBETTİM. 
HÜKÜMSÜZDÜR. 
NESLİHAN YAR

Elektrik tellerinin 
apartmanlara 
yakın geçmesi 
vatandaşları daha 
da korkuttu. Tam 
bu sırada tellerden 
biri kopup yere 
düştü ve burada 
da şelale yapmaya 
devam etti. O 
sırada sokakta 
olan vatandaş 
lar ölümden kıl 
payı kurtuldu. 
O anlar bir 
vatandaş 
tarafından 
kaydedildi.
İhbar üzerine olay 
yerine gelen polis 
ekipleri sokağın 
girişini iki ayı 
yerden kapatıp 
tertip aldı.
Patlamanın 
olduğu sokakta 
elektrikler ke
silirken UEDAŞ 
ekipleri patlayan 
telleri yenileriyle 
değiştirdi.

saıım 
İHI

BURSA BETON FABRİKASINA 
BİTİŞİK 1000 METREKARE 

(500 METREKARE KAPALI ALANI 
BULUNAN) ELEKTRİK VE SUYU MEVCUT 

HER KULLANIMA UYGUN YER 
SAHİBİNDEN KİRALIKTIR

05364985460

KAYIP
ALMANYA’DAN ALDIĞIM 

PASAPORTUMU KAYBETTİM. 
HÜKÜMSÜZDÜR. 

ATİLLA YAR

KAYIP
ANKARA NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
ALMIŞ OLDUĞUM NÜFUS CÜZDANIM 

İLE TAPUMU 1 EYLÜL 2017 
TARİHİNDE KAYBETTİM.

YENİSİNİ ÇIKARACAĞIMDAN ESKİSİNİN 
HÜKMÜ YOKTUR. SATI GÜL
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.  com 

AVM İNTİHAR KULESİ Mİ?
Mehmet Turgut’un amacı, Gemliklilerin Bur- 

sa’ya gitmeden, büyük firma ve markaların 
açılacak modern işyerinden yer kiralayarak 
Gemlik'in çıtasını yükseltmekti.

Cius AVM'ye beklenen markalar gelmedi. 
Gıda sektöründe Burger King gibi ünlü bir 
markanın dışında giyimde ünlü markaları sata
cak firmaları yer kiralamadı.

AVM’nin işletmesini ihalesini kazanan firma 
sahipleri ile belediye arasında tamamlanması 
gerekli eksikler nedeniyle davalar açıldı. 
Belediye hakkı olan kiraları zamanında ala 
madı, bu kez AVM’nin sularını kesti, bir ara 
elektrikler kesildi.

Velhasıl, sorunlar işleticiyle bitmedi.
Taaa.. ki mahkeme kararıyla işleticinin 

çıkarılmasına kadar.
Bu arada AVM de yer tutanlar sürekli 

sıkıntılar yaşadı. Gemlikliler AVM’ye ilgi 
göstermedi. Bursa dan gelen ücretsiz büyük 
mağaza arabalarıyla alışverişe ve gezmeye 
Bursa’ya gittiler.

Gemlik Cius AVM’nin sorunlu bir yüzü bu.
Bir yüzü ise bilhassa gençlerin oturup kalk 

tığı üst katlardaki Burger King ve Otto Cafe 
gibi yerlerin bulunduğu katlara çıkıp, buradan 
aşağıya atlayarak intihar girişimlerin 
yaşanması Cİüs AVM’nin adını kirletti.

Uyuşturucu madde içirilen bir genç kızımızın 
intiharı ile başlayan süreçte, bir askerimizin 
kendini atması, ardından Fatih Öz, D.E adlı 
gençlerin AVM’nin tepesine çıkarak intihar 
girişimleri, daha geçtiğimiz günlerde yine AVM 
nin iç mekan merdiven korkuluklarından ken
dim atma gıfışmfıefı yaşandı.

AVM bu intihar olayları nedeniyle birden 
korku filmlerindeki bina haline sokuldu.

Ha! burada ilk intihar olayından sonra üst 
katta, intihar girişimlerini önlemek için tel örgü 
veya başka birşey yapılamaz mıydı?

Yapılırdı.
Burada kabahat kim de, tabii ki mal sahibi 

Belediyede...
Belediye şimdi AVM’den kurtulmak istiyor. 
23 milyon liraya satışa çıkardı, alan olmadı.

Son çare olarak Hükümet Konağı yapılması 
için girişimler başlatıldı. AVM’deki esnaf 
boşaltıldı. Bir banka ile alt katta birkaç kiracı 
şimdilik işyerlerini açık tutuyor.

Geçtiğimiz günlerde Bursa Valisi İzzettin 
Küçük, Gemlik’e gelerek AVM’de inceleme 
yaptı. Sonuçta Belediye, AVM den kurtuluyor. 
Hükümet Konağı olması bir aksilik olmazsa 
gerçekleşecek.

Ama binanın büyük bölümü boşaltıldığı 
halde, neden intiharlara karşı önlem alınmadı. 
Bunun cevabı verilmeli.

Halkımız bunu öğrenmek istiyor.
Neler demiyorlar ki.
Dün yerel gazete başlıklarına baktım; kimi 

‘‘İntihar Kulesi”, kimi, “Gemlik Katil AVM’de İn
tihar’’ başlıkları atmış. Sanki AVM suçlu. Böyle 
mantık olur mu? AVM kapansa da intihar ede
cekler, çıkacakları yeni binalar bulurlar. Bunu 
daha önce de gördük. Kabahatli aranıyorsa 
toplumun neden bu hale getirildiğini bir 
düşünün.

Binayı suçlamayın.
Gemlik Körfez

1967 yılındaki kadastral yüzölçümler ile yeni yüzölçümler uyuşmadı

»mu alanlarında neni pürüz
163 mülk paydaşını çağırarak, 

yeni kadastral yüzölçümleri kabul ettiğine 
dair belge imzalatılıyor

Halk arasında 
Kuzey Planları 
olarak adlandırılan 
Manastır ile Küçük

makilik alanların 
imara açılmasının 
Anayasa 
Mahkemesi

Çalışmalarda 
sona doğru 
yaklaşıldığı sırada, 
bu kez de 1967

YÜZDE 40 
DOP 
UYGULANMADI 
Kuzey Planlarında

Kûmla arasında tarafından yılında yapılan arazı arazileri bulunan
yaklaşık 600 bozulması kadastro çalışma bazı mülk sahipleri
dönümlük arazi üzerinde Belediye larındaki alanlar ile İmar yasası’nın
nin imara Meclisi’ nde CHP ve 18 uygulamasında 18. maddesine
açılmasıyla ilgili MHP’li üyeler yapılan yeni arazi göre Belediyelerin
Gemlik Kadastro tarafından verilen alanlannda küçük DOP uygulama
Muaurıugu’nde önerge ile Kuzey uyuşmazlıklar sında, en çok
yürütülen Planları yeniden ortaya çıktı. yüzde 40 alması
çalışmalarda, görüşüldü.

163 KİŞİ
gerekirken, Gemlik

yeni bir pürüzün Meclisten oybirliği Belediyesinin
ortaya çıktığı 
öğrenildi.
Yılan hikayesine

ile geçen Kuzey İMZA ATMAYA yüzde 42 DOP
Planları, 2 kademe 
de ele alındı.

ÇAĞRILDILAR uyguladığı, yüzde 2 
lik vatandaş

dönen Kuzey Küçük Kumla Gemlik Kadastro payının ise belli
İmar Planları, yolundaki Safir Müdürlüğü’nde yerlerde oluşturu
2011 yılından Park evlerinden yapılan çalışmalar lan yerlerde
beri sonuçlandı Devlet Hastanesi da ortaya çıkan arazilerde mülk
rılamadı. sırtlarına kadar kadastral sahipleri ortak
Eski Belediye olan birinci bölüm metrejların yapıldıktan sonra
Başkanları’ndan imar planlarının uygunsuzluğunun bir de bu durumda
Fatih Mehmet Güler 18 uygulaması giderilmesi için, yeni kayıpların
döneminde müteahhit firma 163 paydaş, ortaya çıktığını
hazırlandı. tarafından 1967 yılında çizilen söylediler.
Ancak, Güler’in tamamlandıktan kadastral sınırlar Konunun Belediye
görevden alınma sonra, Kadastro metrajı ile yeni yetkilileriyle görüşü
sından sonra yerine Müdürlüğüne çizilen kadastral leceği belirten yer
gelen Belediye gönderilmişti. metraj arasındaki sahiplerinin
Başkanvekili Refik Kadastro küçük farklılıkların çoğun luğu ise
Yılmaz tarafından Müdürlüğü’nde son çizilen metraj Kuzey Planlarının
bu planlar rafa memur eksikliği lamaya göre kabul bir an önce
kaldırılarak, sorunu ile karşıla edilmesi için, 

Gemlik Kadastro
tamamlanması

rezerve imar şan kuzey planları için Kadastro
planlarıyla ele bu konununda Müdürlüğü’ne Muaurıugune
alınması için aşılması sonucu, çağrılarak feragat giderek, imza
bekletildi. kadastral çalış dilekçesi vermeleri atmaya başladığı
Kuzey planları, malar başlanmıştı. istendi. belirtildi.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Gemlik 
Belediyesi’nin 
Şehit Aileleri 
Derneği ile birlikte 
düzenledikleri- 
Afyon Gezisi 
Büyük Taarruzun 
95. Yıldönümü 
nedeniyle düzenle
nen geziye 
Şehit Aileleri 
Demeği Başkanı 
Hüseyin Bıçakçı, 
Gemlik Belediyesi 
Sosyal ve Kültür 
İşleri Müdürü 
Hüseyin Turan ve 
Kent Konseyi 
Genel Sekreteri 
Mehmet Çelik’te 
katıldı. Bozüyük 
Metristepe ve 
Doruktepe'de 
başlayan gezi 
programı, Afyon 
Çakır Özü 
toplanma merkezi 
etkinlikleri ile 
devam etti. Gezide, 
14 kilometrelik 
zafer yürüyüşü

programına da 
katıldılar.
Afyon Garnizon 
Şehitliği, Zafer 
müzesi, Afyon 
Kalesi gezileri ile 
renklenen anlamlı 
organizasyonda, 
Afyon Şehit Aileleri 
Derneğine de gidil
erek, 16 Gemlikli 
şehidin isminin 
olduğu tablo 
hediye edildi. 
Sosyal ve Kültürel 
amaçlı anlamlı 
gezilerin Sarıkamış 
Şehitleri Anma

Gezisi ile devam 
edeceği belirtildi. 
Gemlik Şehit 
Aileleri Derneği 
Başkanı Hüseyin 
Bıçakçı, tüm sosyal 
ve kültürel gezi ve 
projelere sınırsız 
destek veren 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’a teşekkür 
ederek, Şehit 
Aileleri Derne 
ğine yakışan 
programları devam 
ettireceklerini 
söyledi.

12. Uluslararası 
NAKEM Balkan 
Festivali’nin 
konuğu olan halk 
oyunları ekipleri, 
Bursa’dan dünyaya 
birlik ve beraberlik 
mesajları gönderdi. 
Gelenekselleşen 
festival nedeniyle 
Makedonya, 
Sırbistan, Bosna 
Hersek, Kosova, 
Karadağ, Arnavut
luk, Bulgaristan ve 
Kıbrıs’tan gelen 
halk oyunları ekip
lerinin temsilcileri, 
Büyükşehir Bele 
diye Başkanı Re 
cep Altepe’yi zi
yaret etti. Ankara 
Yolu’ndaki başkan 
lık binasında ger 
çekleşen buluş 
mada dansçılar, 
Balkan ülkelerine 
verdiği destek ve 
düzenlenen organi
zasyon nedeniyle 
Başkan Altepe’ye

teşekkür etti. 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, dost 
ve kardeş Balkan 
ülkelerine verilen 
desteğin her daim 
süreceğini ifade 
ederek, “Bursa ve 
Türkiye olarak 
Balkanların yanın 
da yer almaya, 
dostlarımızın 
mutluluğuna ortak 
olmaya devam 
edeceğiz” dedi. 
Bursa’nın her 
zaman kardeşlik 
ilişkilerine önem 
veren bir kent 

olduğunu ve 
akraba Balkan 
ülkeleriyle bu an
lamda adeta 
bütünleştiğini 
kaydeden Başkan 
Altepe, “Dostları 
mızı burada ağırla 
maktan dolayı mut
luyuz. 14 yıldır 
belediye başkanı 
yım. 14 yıl önce 
yeniden başlayan 
kültürlerarası 
etkileşim şu anda 
rayına oturdu. Dost 
ve kardeş ülkeler, 
aralarındaki 
zenginliği tekrar 
keşfetti.” dedi

GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI 
BAŞKANLIĞINDAN 

İİYELEBİMİZE DUYURU
18.05.2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 83. 

Maddesinin beşinci fıkrası ile 84. Maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak yürürlüğe girmiş “Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik” Madde 8: Vergi Mükelle
fiyetinin Takibi gereğince;

29.01.2013 tarih ve 28543 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunan 2013/4244 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararına bağlı olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı oda ve borsaların organ 
seçimlerinin 2017 yılı Ekim ayında başlayıp Kasım ayında tamamlanması hüküm altına alınmıştır. Bu hükme 
bağlı olarak yukarıda belirtilen yönetmelik ve madde gereğince;
“Meslek Komitesi ve Meclis seçimlerinden azami üç ay, asgari bir ay önce mahalli gazetelerde oda ve 

borsanın duyuru panosunda ilan edilmek suretiyle üyeler, vergi mükelleflerine ilişkin oda ve borsa 
kayıtlarını kontrole davet edilir** denilmektedir.
Yönetmelik hükmü gereğince Gemlik Ticaret ve Sanayi odası üyelerinin vergi mükellefiyetine ait bazı bilgi

leri odamız ilan panolarında 18-22 Eylül 2017 tarihleri arasında hafta içi mesai saatleri içerisinde odamızda 
incelemeye açık olacaktır.
Üyelerimiz, vergi mükellefiyetine dair bilgileri bu tarihler arasında kontrol edebilirler. Kayıtlarının eksik veya 

hatalı olduğunu tespit eden üyelerimiz bu tarihler arasında odamıza dilekçe ve vergi levhası örneği ile 
başvurarak düzeltilmesini talep edebileceklerdir. Başvuru yapılmaması durumunda odamız kayıtlarının 
üyelerimiz tarafından geçerli kabul edilmiş sayılacaktır.
Üyelerimize ilanen duyurulur.
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Bursa'ya 100'tfen fazla okul açılacak
Bursa Valisi izzettin 
Küçük yaptığı açık 
lamada, "İnşallah 
bu sene 100'den 
fazla okulumuzu 
Bursamıza kazan 
dıracağız." dedi. 
Vali İzzettin Küçük, 
2017-2018 eğitim ve 
öğretim dönemi 
öncesi Çarşamba 
Valilik Hizmet 
Binasında, 
Bursa'da yer 
alan eğitimin 
paydaşlarıyla bir 
toplantı yaptı. 
Kurum müdürleri 
ve muhtarların da 
hazır bulunduğu 
toplantıda konuşan 
Vali Küçük, Bur
sa'da milli eğitim

camiası olarak 
büyük bir 
okullaşma 
hamlesi içerisinde 
olduklarını söyledi. 
Hali hazırda kentte 
50'ye yakın okulun 
yapımının devam 
ettiğini belirten 
Küçük, "İhale ve 
proje safhasında 
olduğumuz 
okullarımız var. 
İnşallah bu sene 
100'den fazla oku
lumuzu Bursamıza 
kazandıracağız." 
dedi.
"13 okulumuza 
yıkım kararı geldi" 
Bölgenin deprem 
riski taşıdığını ve 
2015 yılında

okulların depreme 
dayanıklılığıyla 
alakalı olarak 
ilgili kuruma 
başvurduklarını

aktaran Küçük, 
şunları söyledi: 
"Bunun sonuçları 
da geçtiğimiz hafta 
elimize ulaştı. 13

okulumuza yıkım 
kararı geldi. Bizler 
gerekli çalışmaları 
yaparak 
öğrencilerimizin 
en az sıkıntı ile bu 
süreci atlatma 
larını sağlaya 
cağız. Ancak şu 
unutulmamalı 
deprem geldiği 
zaman şu veya 
bu gibi baha 
neleri dinlemez 
arkadaşlar. 
Bizler bu yavru 
larımız için her 
türlü güvenlik 
ortamını 
hazırlamalıyız. 
Bunu da el 
birliği ile 
gerçekleştireceğiz.

Okulumuz sağlam 
olacak, çevre 
sinde her hangi 
bir madde satı 
mı ve kullanımı 
yapılmayacak. 
Bunun polisiye 
kısmını biz 
halledeceğiz. 
Fakat velilerimiz, 
muhtarlarımız 
velhasıl toplum 
olarak birlikte 
hareket etmeli 
yiz. Yarınlarımı 
zın teminatı 
gençlerimiz 
günlük pole 
miklere ve çıkar 
ilişkilerine 
kurban gitmesin. 
Şimdi birlik 
zamanı."

KÜÇÜK KUMLA 
ÜZGÜZELYALI SİTESİNDE 

HAVUZLU 2+1 DAİRE 
ŞAHİDİNDEN SATILIK 
0535 37818 80

SaıaıMı çarklar dinliyor

FISTIKLI ÖZER PANSİYON
HUZURLU TATİLİN 

TEK ADRESİ 
NAZIM HOCA NIN YERİ
www.ozerpansiyon.com 
0 530 311 05 97-0 533 352 41 63

Facebook sayfama: Gemlik Körfez - Güler Ajans
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anayi üretimi bek
lentileri aşarak, 
yıllık bazda yüzde 
14.5 arttı.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 
sanayi üretim en
deksini açıkladı. 
Sanayi üretim en
deksi temmuz 
ayında bir önceki 
aya göre yüzde 2.3 
arttı. Beklentiler 
ise yüzde 0.8'lik 
bir artış olacağı 
yönündeydi. 
Mevsim ve 
takvim etkisinden 
arındırılmış 
sanayinin alt 
sektörleri 

(2010=100 temel’ 
yıllı) incelendiğin 
de, 2017 yılı 
Temmuz ayında 
madencilik ve 
taşocakçılığı sek
törü endeksi bir 
önceki aya göre 
yüzde 2,6 azalırken 
imalat sanayi sek
törü endeksi yüzde 
2,2, elektrik, gaz, 
buhar ve iklim- 
lendirme üretimi 
ve dağıtımı sektörü 
endeksi yüzde 
4,8 arttı. Sanayi 
üretimi bir önceki 
yılın aynı ayına 
göre ise yüzde 
14,5 artış gösterdi. 
Takvim etkisinden 
arındırılmış

sanayinin alt sek
törleri (2010= 
100 temel yıllı) 
incelendiğinde, 
2017 yılı Temmuz 
ayında madencilik 
ve taşocakçılığı 
sektörü endeksi 
bir önceki yılın 

aynı ayına göre 
yüzde 0,8, imalat 
sanayi sektörü en
deksi yüzde 16 ve 
elektrik, gaz, buhar 
ve iklimlendir 
me üretimi ve 
dağıtımı sektörü 
endeksi yüzde 
11,7 arttı.
Mevsim ve takvim 
etkisinden 
arındırılmış ana 
sanayi grupları 
(MIGs) incelen 
diğinde, 2017 yılı 
Temmuz ayında bir 
önceki aya göre en 
yüksek artış %3,7 
ile enerjide 
gerçekleşti.
İmalat sanayi alt 
sektörleri

incelendiğinde, 
2017 yılı Temmuz 
ayında bir önceki 
aya göre en yük
sek artış yüzde 
17,3 ile 
bilgisayarların, 
elektronik ve optik 
ürünlerin 
imalatında 
gerçekleşti. Bu 
artışı, yüzde 13,9 
ile tütün ürünleri 
imalatı ve yüzde 
11,9 ile mobilya 
imalatı takip etti. 
2017 yılı Temmuz 
ayında bir önceki 
aya göre en fazla 
azalış ise yüzde 
6,6 ile kok kömürü 
ve rafine edilmiş 
petrol ürünleri 
imalatında 
gerçekleşti. Bu 
azalışı, yüzde 5,4 
ile makine ve 
ekipmanların kuru
lumu ve onarımı ve 
yüzde 3,4 ile deri 
ve ilgili ürünlerin 
imalatı takip etti.

http://www.ozerpansiyon.com
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’e-ticaret mobilde yükseliyor1
Morhipo.com'un 
verileri, Türkiye'de 
artık moda tutkun 
lannın alışveriş 
tercihinin mobile 
kaydığını gösteriyor. 
Morhipo.com 
açıklamasına göre, 
dijital leşmeyle bir
likte Türkiye'de 
alışveriş yapma 
yöntemleri ve 
alışkanlıkları da 
değişiyor. İnternet 
üzerinden çok daha 
fazla seçeneğe, 
daha uygun fiyat
larla vakit harca
madan ulaşıla 

biliyor. Evde, işte, 
okulda veya yolda 
insanlar kolayca 
bilgisayarlarından 
ya da akıllı telefon 
larından e-ticaret 
sitelerinde gezerek 
ihtiyaçları na anında 
ulaşabiliyor.
Morhipo App'in veri
leri incelendiğinde, 
tüketicilerin alışve 
riş alışkanlıklarının 
mobile kaydığı 
gözlemleniyor.
Morhipo.com'un mi
lyonlarca üyesinin 
yüzde 65'i artık mo- 
bilden alışveriş

yapmayı tercih 
ediyor.
Mobil uygulamanın 
verilerine göre An- 
droid kullanıcıları 
IOS kullanıcılarına 
göre daha çok ürün 
ve sayfa görün
tülerken, IOS

kullanıcıları Android 
kullanıcılarına göre 
daha fazla alışveriş 
yapıyor. Bugüne 
dek toplamda 5 
milyonun üzerinde 
indirilen mobil 
uygulamaya göre, 
IOS kullanıcılarının 

sayfa görüntülenme 
sayısı 60 milyon 
iken, Android'de bu 
sayı 80 milyona 
ulaşıyor.
IOS kullanıcılarının 
ortalama harcaması 
(sepet tutarı) 210 
lira iken, Android 
kullanıcılarının 180 
lira ile daha az har
cama yaptığı 
görülüyor.
Tercih edilen ürün
ler bazında IOS ve 
Android kullanıcıları 
arasında bir fark bu
lunmuyor. Her iki 
kullanıcı segmenti 

de Morhipo App 
üzerinde en 
çok elbise, tişört, 
gömlek, etek ve 
çocuk giyim ürün
leri alıyor. Kadınlar 
en çok elbise, 
erkekler ise 
gömlek tercih 
ediyor.
Mobil uygulama 
üzerinden alışveriş 
yapmayı tercih 
eden kentlerin 
başında ise İstan
bul, Ankara, İzmir, 
Adana, Antalya, 
Gaziantep ve 
Diyarbakır geliyor.

Canlı hayvan iihalaiında tedhirler artırılıyor
Et ithalatına uygu
lanmakta olan göze
tim önlemi genişle 
tilerek kasaplık canlı 
hayvan ithalatı da 
uygulama kapsamı 
na dahil edildi 
Resmi Ğazete'nin 
bugünkü sayısında 

yayımlanan ithalatta 
gözetim uygulan 
masına ilişkin 
tebliğde değişiklik 
öngören tebliğle, 
cinslerine göre 
değişen oranlarda 
ton başına 3,ÖÖÖ 
dolar ile 3,500 dolar 

arasında değişen 
birim gümrük 
kıymetinin altında 
gümrük birim 
kıymetini haiz 
kasaplık büyükbaş 
hayvanın, Ekonomi 
Bakanlığı İthalat 
Genel

Müdürlüğü'nce 
düzenlenecek göze
tim belgesi kapsa 
mında ithal edilebil 
mesi hükme 
bağlandı.
Değişiklik tebliğin 
de, kapsama dahil 
edilen kasaplık

büyükbaş birim gümrük
hayvanların cinsi ile kıymetleri yer alıyor.

TL 7 ayda tarihinde bir ilki gercehlestirdi
Bu yılın şubat- 
ağustos döneminde 
yüzde 8,49 değer 
kazanan TL, dolar 
karşısında 7 ay üst 
üste yükseliş kay 
dederek tarihinde 
bir ilke imza attı. 
TL'deki güçlenme 
ve Fed'in faiz 
artırma ihtimalinin 
giderek azalmasının 

etkisiyle dolar/TL, 
dün 3,3999 ile 9 ayın 
en düşük seviyesine 
geriledi.
Dolar karşısında 7 
ay üst üste değer 
kazanan Türk lirası, 
bu performansı ile 
tarihinde bir ilki 
gerçekleştirdi. 
Bu yılın şubat 
ayında dolar

karşısında yükselişe 
geçen TL, 1989'da 
konvertibl 
olmasından bu yana 
ilk kez 7 ay üst üste 
dolar karşısında 
değer kazandı. TL, 
bu yılın şubat- 
ağustos döneminde 
yüzde 8,49 artış kay
detti. ABD ile Kuzey 
Kore arasında

yaşanan gerilim ve 
ABD'de açıklanan 
verilerin beklentileri 
karşılamamasından 
negatif etkilenen 
dolar, yurt içinde de 
Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasının 
(TCMB) sıkı para 
politikası sonucu TL 
karşısında değer 
kaybetmeye devam

ediyor.
TL'deki güçlenme 
ve ABD Merkez 
Bankasının (Fed) 
faiz artırma ihtima
linin giderek 
azalmasının etk

isiyle ağustos 
ayında 1,9 değer 
kaybeden 
dolar/TL, dün de 
3,3999 ile 9 ayın en 
düşük seviyesine 
geriledi.

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
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Yalova
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513 10 95 OTOBÜS
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Su Arıza
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Telefon Arıza 
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Orm.Böl.Şef. 
MIHI Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
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Karayollan 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
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Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd. 
İŞ-KUR___________

BELEDİYE

Gemlik KBrfez
OIMLİK'İN İLK O0NL0K SİYASİ SAHTESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5875 

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)

GENIİKSİNEMGUII
VENÜS SİNEMASI 
ŞANSINI SEVEYİM 
12.00-14.15-16.15- 

18.15-20.15 
SİCCİN4 

12.00-14.00-16.00-
18.00.-20.00 

ÇILGIN HIRSIZ 3 
12.00-14.00-16.00-

18.00-20.00
5133321

Morhipo.com
mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikKSrfez

İNŞAAT
miürtlijî.nillh.

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

www.yigitinsaatgemlik.com

YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTI.
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

AYAKKABININ YENİ ADRES!

Mrk: Orhangazi Cd. Beşiktaşlılar 
Derneği karşısı GEMLİK

Şb : Fiyonkland Orhangazi Cad. <
। No: 14/B GEMLİK
I gemlikfiyonkayakkabi@outlook.com

BAY VE BAYAN AYAKKABI 
ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN 

KARAR VERMEYİN... t

kdım

http://www.yigitinsaatgemlik.com
mailto:gemlikfiyonkayakkabi@outlook.com


6 - 26 Eylül 2017 tarihleri arasında
Kırtasiye - Kitap Reyonlarından

Özililvk
YAŞAMIN İÇİNDE

Katılım Koşulları:
6 - 26 Eylül 2017 tarihleri arasında Özdilek kırtasiye - kitap reyonlarından tek seferde yapılacak 75 TL ve üzeri alışverişlere kırtasiye - kitap reyonlarında kullanılmak üzere 10TL İNDİRİM KUPONU hediye 
verilecektir. Kazanılan indirim kuponları 30 Ekim 2017 tarihine kadar kullanılabilecektir. Kazanılan ayrı indirim kuponları birleştirilemez. İndirim kuponları para yerine geçmez, iade işlemlerinde kuponun 
nakit değeri yoktur. Kupon karşılığı para iadesi yapılamaz. Bu kampanya diğer kampanyalarla birleştirilemez.

Kuruluş:197;

GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

12 Eylül 2017 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

İrfan Önlü 0535 285 42 69
Merkez: Çarşı Meydanı ■ UMURBEY 

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

k GEMLİK 4
irfanunluemlak.sahibinden.com

Gemlik’in Düşman İşgalinden Kurtarılışının 95. yıldönümü eski yılları aratmadı, vatandaş kurtuluşumuza ilgisiz

Ulusal Günler ve Bayramlar
Dün Gemlik’in düşman işgalinden kurtulu 

şunun 95. yıldönümüydü.
Yine geçmiş yıllarda olduğu gibi kutlamala 

ra ilgi yoktu.
Ulusal kurtuluş günleri ve bayramlarına kar 

şı AKP iktidara geldiğinden beri, bu günlerin 
içini boşaltmak için yürüttüğü sinsi politika 
sonucu, artık milli bayramlar coşku içinde 
kutlanmıyor. Atatürk Anıtlarına çelenk bırak 
mak isterseniz kovşmıvgrsunuz.

Bunun için CHP’liler ulusal bayram ve gün
lerde alternatif kutlama düzenliyor.

O da bir süre formaliteler sonucu. 4’de

Gemlik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yılı törenleri bu 
yılda halkın, siyasilerin ve resmi kurum yöneticilerinin ilgisizliği 
nedeniyle sönük geçti. Dün saat 10.oo da Atatürk Anıtında 
yapılan çelenk koyma töreninden sonra ilçenin düşmandan 
kurtuluşunda şehit düşen Yüzbaşı Cemal’in mezarı ziyaret edildi, 
eski Gemlik fotoğraf sergisi açıldı. Haberi sayfa 2’de

Karatede 
iııım tiran 
mtadelede 
Gemili
Pala Karala 
Kalıta 
3.eldu
Gemlik Belediye 
si’nin Gemlik 
Amatör Spor 
Kulüpleri Birliği 
ile organize etti 
ği ve bu yıl üçün 
cüsü gerçekle 
şen Uluslararası 
Karate Turnu 
vasi kıran kırana 
geçti. Syf2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
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Gemlik’in düşman işgalinden kurtarılışının 95. yıldönümü eski yılları aratmadı, vatandaş kurtuluşumuza ilgisiz

Kurtuluşumuza sönük kutlama

Gemlik’in düşman 
işgalinden kurtulu 
şu törenleri, dün 
Atatürk Anıtında 
yapılan çelenk koy 
ma, saygı duruşu 
töreni ile kutlandı. 
Dün sabah saat 
10.oo de Atatürk 
anıtı önünde düzen
lenen törende,

Kaymakam vekili 
Orhangazi Kayma 
kamı Dr. Yalçın 
Yılmaz, Garnizon 
Komutanı Veteriner 
Albay Ramazan 
Ekemen ve 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz 
Atatürk Anıtına 
çelenk koydular.

Saygı duruşunda 
bulundular. Okunan 
İstiklal Marşı’ndan 
sonra Ahmet Dural 
Meydam’nda açılan 
eski Gemlik fotoğ 
raf sergisi gezildi. 
Ardından ilçemizin 
kurtuluşunda şehit 
düşen Yüzbaşı Ce- 
mal’in ve silah 

arkadaşlarının 
mezarları ziyaret 
edildi. Kur’an 
okunması ve 
yapılan duadan 
sonra mezarlara 
çiçek bırakıldı.

GECE KONSER 
Atatürk Anıtına çe
lenk koyma ve 

saygı duruşu tören
leriyle kutlanan 
Gemlik’in düşman 
işgalinden kurtü 
luşu etkinliklerine 
siyasi partiler ilgi 
göstermedi. 
Törene, MHP İlçe 
Başkanı Mehmet 
Emin Özcanbaz, 
daire müdürleri ve 

bazı mahalle 
muhtarları ile 
gaziler, az sayıda 
vatandaş katıldı. 
Gece ise İskele 
Meydanında 
Mehter ile folklor 
gösterileri 
yapıldı.
Ardından Burkay’ın 
konseri izlendi.

Gemlik Belediyesi, Amatör Spor Kulüpler Birliği ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğünün organize ettiği Uluslararası Karate Şampiyonası sona erdi

NtbnıinııbMıMIlılıttUiil^

Gemlik Belediye 
si’nin Gemlik Ama 
tör Spor Kulüpleri 
Birliği ile organize 
ettiği ve bu yıl 
üçüncüsü ger 
çekleşen Uluslar 
arası Karate Turnu 
vasi kıran kırana 
geçti. Gençlik Hiz 
metleri İlçe Spor 
Müdürlüğünün de 
desteklediği orga
nizasyona Türki 
ye’nin 37 karate 
Kulübü’nün yanı 
sıra Sırbistan ve 
Makedonya’dan 
takımlar katıldı. 
Gemlik’in Düşman 
İşgalinden Kurtulu 

şunun 95. Yıldönü 
mü etkinlikleri kap 
samında düzenle
nen şampiyonada 
Minikler, Yıldızlar, 
Ümitler ve Gençler 
kategorilerinde 
Kata ve Kumite 
maçları yapıldı. 
Atatürk Spor Salo
nunda yapılan ve 
iki gün süren Gem
lik Uluslararası 
Karate Turnuva 
sında genel klas
manda birinciliği 
Danca Belediyesi, 
ikinciliği Bursa 
Büyükşehir Bele 
diyesi, üçüncülüğü 
de Gemlik Dojo

Karate Kulübü ve 
İstanbul Sultan- 
beyli Karate Külü 
bü sporcuları elde 
etti. Belediye 
Başkanı Refik Yıl 
maz, son beş yıl 
içinde birçok spor 
branşında ulusal 
ve uluslararası 
düzeyde organizas 
yonlara ev sahipli 
ği yapmanın mutlu 
luğunu yaşadıkla 
rım dile getirdi. 
Spora yönelik alt 
yapı ve tesisleşme 
çalışmalarını ve 
yatırımlarını de 
vam ettireceklerini 
söyleyen Refik

Yılmaz, Karate Tur 
nuvasına katılan 
takımlara teşekkür 
ederek, başarılar 
diledi. 762 sporcu
nun Tatami’de 
heyecan fırtınası 
estirdiği şampi 
yona ilçe ilgi gör 
dü. Sabah 09.00 ile 
akşam 19.30 saat
leri arasında yapı 
lan ve iki gün 
süren şampiyona 
mn ödül töreninde 
de protokol 
üyeleri yer aldı.

3.LÜK GEMLİK 
DO JO 
KARATENİN

3.lük elde eden 
Gemlik Do Jo Kara 
te Kulübü sporcu 
lan karşılaşma 
larında Yağmur 
Özler, Buse Kızılır 
mak, Nazar Demir 
işleyen, Beyzanur 
Kahya, Berkalp 
Kahya, Ecrin Çınar, 
Cankız Demirisle 
yen Kata Kumite 
dallarında derece 
lere girdiler.
Gemlik Do Jo Kara 
te Kulübü Başkanı 
ve çalıştırıcısı 
Gökhan Özler gaze 
temize yaptığı açık 
lamada organizas 
yonu düzenlenen 

Gemlik Belediyesi 
ne, Kulüpler Birliği 
ve Gençlik Spor 
İlçe Müdürlüğüne 
teşekkür etti. 
Özler, yarışmada 
Gemlik takımını 
kürsüye çıkaran 
kulübünün sporcu 
larına da teşekkür 
etti. Canberk 
Bıyıklı, Kadir 
Furkan Genç, İs
mail Baran Tun- 
cer, Oğuzhan 
Kaya, Sudenaz 
Duru, Muham 
med Can Dikici, 
diğer katılan 
sporcu larına da 
kutladı.
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IbMuMmiIuiM Bursa'da hayııan 
dolandırıcısına

Bursa'da seyir 
halindeki servis 
minibüsünü alev 
alev yandı o anlar 
yoldan geçen bir 
vatandaş tarafından 
saniye saniye 
görüntülendi. 
Aracını yol kenarına 
çeken sürücü çare
siz gözlerle aracının 
yanışını izledi.
Edinilen bilgiye 
göre, olay Bursa - 
Ankara Karayolu 
Ümitalan mevkinde 
yaşandı. Bursa İs
tikametinden İnegöl 
istikametine doğru 
seyreden Hikmet 
Çelik yönetimindeki 
11 AZ 716 plakalı

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde direk
siyon başında krize 
giren epilepsi 
hastası genç oto
mobiliyle iş yerine 
daldı. Araç içeri 
sinde sıkışan 
sürücü vatan 
daşlar tarafından 
kurtarıldı.
Sabah saat 07.00 
sıralarında mey
dana gelen kazada, 
lokantada çalıştığı 
öğrenilen Oğuzhan 
C. yönetimindeki 16 
PF 630 plakalı özel 
otomobil, Yenice 
mahallesi Demir- 
cizade sokak 
üzerinde seyir 
halindeyken, 
sürücünün epilepsi 
krizine girmesi 
sonucu kontrolden

minibüsün hareket 
halindeyken 
motoru alev aldı. 
Durumu fark eden 
Çelik, minibüsü em
niyet şeridine çekip 
terketti. Kısa 
sürede büyüyen 

çıkarak, Yenice Ma
hallesi Muhtarı Halil 
Peynirci ile İnegöl 
Fotoğraf Sanatçıları 
Derneği (İFSAD) 
Onursal Başkanı 
İbrahim Peynirci'ye 
ait süt mamülleri 
işyerine girdi. 
Kaza sonrası 
işyerinde ve özel 
otomobilde hasar 

alevleri gören diğer 
sürücüler durumu 
jandarma ve itfaiye 
ekiplerine bildirdi. 
İhbar üzerine olay 
yerine gelen itfaiye 
ekipleri yangına 
müdahale etti.

meydana geldi. 
Camların ve 
çerçevelerin yerle 
bir olması sonucu 
çıkan ses çevre 
deki vatandaşları 
sokağa dökerken, 
araç içerisinde 
sıkışan genç 
sürücü, vatan 
daşlar tarafından 
kurtarıldı.

Minibüsün yandığı 
anlar diğer 
sürücüler 
tarafından görün
tülendi. Söndü 
rülen yangın 
sonrası minibüs 
kullanılamaz 
hale geldi.
Okulların 
açılmasına sayılı 
günler kala 
yaşanan yangın 
taşımacılık yapan 
servislerdeki 
model ve kilo 
metre kontrol 
lerinin yapılıp 
yapılmadığını 
akıllara getirdi. 
Olayla ilgili tahkikat 
başlatıldı.

Kaza yerine gelen 
sağlık ekibi 
tarafından ilk 
müdahalesi yapılan 
yaralı sürücü İnegöl 
Devlet Hastanesi 
acil servisine 
götürülerek tedavi 
altına alındı. Şahsın 
hayati tehlikesinin 
bulunmadığı 
öğrenildi.

suçüstü

Bursa, Balıkesir ve 
Kocaeli'nden 
kurbanlık hayvan 
alarak vatandaşları 
dolandıran şahıs 
suçüstü yakalandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, kendisini 
telefonda Kocaeli 
Gölcük ilçesinde 
bir firmanın 
müdürü olarak 
tanıtan ve yeni 
açılacak işyeri için 
kurbanlık hayvan 
alacağını söyleyen 
kasap Y.K. (43), 
Bursa'dan M.P. (50) 
ve S.K. (31), Bahke 
sir'den S.Ç.'den 
(42) aldığı, toplam 
değeri 33 bin 500 
TL olan 3 danayı 
kamyonete yük
letti. Aldığı 
danaların parasını 
banka hesaplarına 
yatıracağını 
söyleyen Y.K., 
danaları Kocaeli 
Gebze ilçesi Küçük 
Sanayi mevkii'nde 
teslim aldı.
Daha sonra

KAŞEDE 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

hesaba parayı 
yatırmaması üze 
rine Y.K.'yı arayan 
polisler, bu 
kişinin Bursa'dan 
F.M.Y.'yi (48) 
aynı yöntemle 
dolandıracağı 
bilgisini alarak 
çalışma başlattı. 41 
ile başlayan plakalı 
kamyoneti 
F.M.Y.'nin çiftliğine 
gönderen Y.K., 
çiftlikten bir adet 
danayı alarak 
ayrıldı. Polisin 2 
araçla takip ettiği 
kamyonetin, Ko
caeli Gebze ilçesi 
hayvan pazarı 
yakınlarında bir 
araziye geldiği 
tespit edildi. Bir 
saat sonunda bir 
şahsın danayı 
alarak uzaklaş 
tığını fark eden 
polis Y.K.'yı 
suçüstü yakaladı. 
Polis tarafından 
sorgulanan şahıs, 
adliyeye sevk 
edildi.

■ 3
_ _ _ _ _ _ _ _  BULUNAN El

BURSA BETON FABRİKASINA
IK1000 METREKARE

TREKARE KAPALI ALANI
ELEKTRİK VE SUYU MEVCUT

HER KULLANIMA UYGUN YER

■
 SAHİBİNDEN KİRALIKTIR

_ _ 05364985460
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Göne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Ulusal Günler ve Bayramlar
Geçtiğimiz günlerde 30 Ağustos Zafer 

Bayramını kutladık.
Adı kutlama.
Gazeteler manşetlerinde coşkuyla 

kutlandığını yazdılar.
Yalan.
Atatürk Anıtında yapılan yine içi boşal 

tılmış, resmi çelenk koyma töreni sonra 
ise İskele Meydanı’nda resmi daire 
görevlilerinin, belediye meclis üyeleri 
nin, siyasi parti yöneticilerinin bile 
katılmadığı, vatandaşın ise unuttuğu bir 
kutlama oldu.

Koca meydanda yapılan törenlerde es
kiden resmi geçitler bizlerin gurur 
kaynağı olurdu.

Meydandaki halk ve balkonlardaki iz
leyiciler, elleri patlayasıya kadar askeri 
mizin geçişini alkışlardı. Şimdilerde geçit 
törenlerine askerleri bile getirmiyorlar. 
Hele 30 Ağustos Zafer Bayramı 
töreninde, zaferin kahramanı olan asker
lerin törene katılmaması üzücü değil mi?

Gemlik’in kurtuluş törenlerine kentin 
temsilcisi belediye meclis üyelerinin 
tümünün katılması gerekmez miydi?
Atatürk Anıtı törenlerinde yoklardı.
Bu vatanın düşman işgalinden kurtul 

ması, Mustafa Kemal ve arkadaşları ile 
Türkiye halkının kararlı mücadelesi ve 
canlarını vererek düşmanı yurttan 
kovmasıyla gerçekleşmiştir.

Bu topraklarda yaşıyorsan, vatan uğru 
na canlarını feda eden gazilerimizin aziz 
hatıralarına karşı saygısızlıktır.

Gemlik’in kurtuluşunda şehit düşen 
yüzbaşı Cemal’e ve askerlerimize 
saygısızlıktır.

Ulusal bayramları büyük kurtuluşumuz 
olan 30 Ağustos Zafer Bayramı ve kent
lerimizin kurtuluş günlerinin yerine 15 
Temmuz darbe girişimini koymak iste 
yenler, Cumhuriyetin kuruluşu ile ilgili, 
Kurtuluş Savaşımızla ilgili bir tane 
pankart, bez afiş ve görsel afiş kentin bir 
yerine asılmış mıdır?

İskele Meydanı’nda, Ahmet Dural Mey 
danı’nda her yerde, 15 Temmuz darbe 
girişimin fotoğrafları ile süslü ilçemiz.

Ahmet Dural Meydanı’nda Cumhur 
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük 
bez afiş portresinden başka bir tek Ata 
türk afişi, portresi var mı?

Yok.
Atatürk yerine kimi koymak istiyorlar 

belli değil mi?
Bu ülkeyi düşman çizmesinden, emper 

yalistlerin işgalinden Mustafa Kemal ve 
arkadaşları ile Yüzbaşı Cemaller kurtardı.

Bunları unutturmanın çabasındalar.
Ülkeyi yeniden ümmet toplumuna 

dönüştürüyorlar, siz uyuyorsunuz.
İş işten geçmeden uykudan uyanın.

NOT:
Kalp krizi nedeniyle aramızdan ayrılan 

sevgili Turgay Selçuk Tahiroğlu ile Hilmi 
Torun’a rahmet diliyorum. Ailelerinin 
acılarını paylaşıyorum.

5 gün önce işyerinde kalp krizi geçiren emekli öğretmen 
Turgay Selçuk Tahiroğlu yaşama tutunamadı...
-------- ıı . V u ı

Gemlik’in sevilen 
isimlerinden 
emekli öğretmen 
eski Şükrü Şenol 
Okulu Müdürü Tur
gay Selçuk 
Tahiroğ lu(57) ve 
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet Has
tanesi Teknik ele
man larından Hilmi 
Torun (50), 
geçirdikleri kalp 
krizleri sonucu 
yaşamlarına 
veda ettiler. 
Geçtiğimiz hafta, 
emekli öğretmen 
Turgay Selçuk, 
Gazhane 
Caddesi’ndeki 
işyerinde saat 
12.30 sıralarında 
oturduğu masada 
kalp krizi geçirdi. 
Turgay Selçuk

Tahiroğlu’na ilk 
müdahale işyerin 
de yapıldıktan 
sonra, Gemlik 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi’ 
ne kaldırıldı.

Bu arada yapılan 
müdahalelerle 
kalbi çalıştırılan 
emekli öğretmen, 
Bursa Devlet 
Hastanesi’ne 
gönderildi.

Yoğun bakımda 
5 gündür 
uyandırılması 
beklenen Tahir 
oğlu, dün saat 
10.oo civarında 
yeni bir kalp 
krizi geçirdi. 
Doktorların tüm 
çabalarına karşın 
hayata döndürül
meyen Turgay 
Öğretmen, yaşama 
yenik düştü. 
Turgay Selçuk 
Tahiroğlu, 
bugün ikindi 
namazından 
sonra Orhan 
gazi’de toprağa 
verilecek.
Tahiroğlu’nun vefa 
tı öğrencilerini, 
öğretmen camia 
sim ve sevenlerini 
yasa boğdu.

Hilmi Torun un kalbi tatilde durdu
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi 
teknik elemanla 
rından Hilmi Torun, 
tatil için gittiği 
Antalya'da 
geçirdiği kalp 
krizi sonucu yaşa 
mim yitirdi.
Sosyal kişiliği ile 
tanınan Hilmi 
Torun, ailesiyle 
birlikte Antalya'da 
kaldıkları otelde 
kalp krizi geçirdi. 
Torun kaldırıldığı 
hastane de 
kurtarılamayarak 
yaşama veda etti. 
Hilmi Torun'un eşi 
Günay Torun, sos 
yal medyada yaptı 
ğı paylaşımda 
"Fiziken Antalya 
dayız ruhen Gem
lik'te, ama hala 
yoldayız, tatil 
psikolojisi bu olsa

gerek" diye 
yazmıştı.
Günay Torun,

Antalya'da 
kaldıkları otelde eşi 
Hilmi Torun ile bir

likte çekildikleri 
fotoğ rafları da 
facebook ta 
paylaşmıştı. 
Hilmi Torun’un eşi 
Günay Torun dün 
sabah ise yine 
sosyal paylaşım 
sitesinde 
yayınlana 
mesajında eşinin 
öldüğünü duyurdu. 
Ölümünden sonra 
Adli Tıp Kurumu’na 
kaldırılan Hilmi 
Torun'un cenazesi 
Antalya' da yapılan 
işlemlerinden 
sonra Gemlik'e ge
tirilerek, toprağa 
verileceği öğrenildi. 
Torun'un ani vefatı 
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi'nde 
ve çevresinde 
büyük üzüntü 
yarattı.

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR
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MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
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Yıldız, kurtuluş 
günümüzü kutladı
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Başka 
nı Ahmet Vakkas 
Yıldız, Gemlik’in 
düşman işgalinden 
kurtuluşunun 
95. yıldönümü 
nedeniyle bir 
yaptığı açıklamada, 
“İlçemiz bundan 95 
yıl önce düşman 
esaretini kabul et
meyerek savaşan 
Şanlı Ordumuz ve 
Kuva-i Milliye ru 
huyla büyük bir 
mücadele vermiş 
tir. Vatanımız ve 
Gemlik’in asla bir 
düşman yurdu 
olmayacağını dosta 
düşmana gösteren 
ülkemizin ve ken
timizin kadınıyla 
erkeğiyle çocuğuy 
la işgalcilere karşı 
gereken dersi 
95 yıl önce 
vermişlerdir. ” dedi. 
Gemlik’in düşman 
işgalinden kurtuluş 
günü olan 11 Eylül 
de Amerika da çifte 
kulelerin uçaklarla 
yıkılması terör eyle 
mi ile islamı eleştir 
mek isteyenlere de 
tepki gösteren 
Yıldız, “Ancak 
böyle bir terör olayı 
nın yapılması ne 
kadar yanlış ise, bu 
terör olayı bahane

Gemlik İŞKUR 
Müdürlüğü 
görevine bir süre 
önce başlayan 
Ünver Ün ver ve 
Meslek Danışmanı 
GTSO’yu ziyaret etti, 
yönetim Kurulu 
üyelerinde hazır 
bulunduğu görüş 
mede konuşan 
Oda Başkanı Kemal 
Akıt, "Gemlik İŞ- 
KUR’la işbirliğimiz 
uzun yıllara dayan
mak tadır. Ülkemiz 
deki işsizlik soru
nuna bir nebze katkı 
sağlamak, mesleği 
olamayan gençleri 
mize meslek 
edindirmek için bir
likte birçok çalışma 
yaptık. Bunların 
başında UM EM Pro
jeleri gelmektedir. 
Gemlik İŞ-KUR 
Müdürlüğü, Gemlik

edilerek İslam ile 
terörizm arasında 
ilişki kurmaya 
çalışmak ve böyle 
yanlış bir kabulden 
hareketle, Müslü
man ülkelere savaş 
açmak ve Müslü
man ülkelerin ma 
sum halklarını bom 
balama k da, kim 
tarafından ne mak
satla yapıldığı belli 
olmayan bir olayı 
bahane ederek Af
ganistan, Irak, Lib 
ya bir çok ülkenin 
sınırları değiştiril 
mesi katliamların 
yapııYna^i’â^aı'f ürr 
davranıştı, “dedi. 
Orta Doğudaki 
ateşi durdurmanın 
yolunun İslam birli 
ğinden geçtiğini 
söyleyen Ahmet 
Vakkas Yıldız, 
“Bugün ülke 
mizde kaos 
çıkartmak isteyen

Endüstri Meslek 
Lisesi Müdür lüğü, 
Gemlik Teknik 
Lisesi ile birlikte 
ortaklaşa UM EM 
projelen yürüttük. 
Hamdı Ünlü Gemlik 
Ticare ve Sanayi 
Odasını ziyaret et
tiler. Ayrıca; Türkiye 
İş Kurumu Gemlik 
Hizmet Merkezi 
"Çalışma Hayatında 
Milli Seferberlik"

kapsamında iş 
arayan kaydı oluş 
turmak, işe yön
lendirmek, açık 
işleri almak, işsizlik 
sigortası ve aktif 
işgücü hizmetleri 
ile ilgili konu 
larda daha fazla 
vatandaşa 
ulaşabilmek için 
odamızla ortaklaşa 
stand çalışmaları 
yaptık” dedi.

ler ilçemize 
bakarak ne kadar 
bütünleştiğimizi 
görmelilerdir.
Bu topraklarda 
yaşa yan herkes 
bilmelidir ki 
95 yıl önce ilçe 
mizi ve ülkemizi 
koruyanlar bugün 
de birlik ve bera 
beri ik içinde 
topraklarına 
sahip çıkacak 
lardır. İlçemizde 
yaşayan lara 
baktığımızda 
herkesin bu vata 
nın evladı olduğu 
mrveşûrarftâ 
ülkemizin her 
yerinden ilçe 
mizde yaşamakta 
olan vatandaştan 
mızın birlik ve 
baraberlik içinde 
yaşadığına 
çok güzel bir 
örnektir. ” şeklinde 
konuştu.

Sınav Kolejr nde eğitim tum sınıf larda başladı

MlııMnulısn

2017-2018 eğitim 
ve öğretim yılı dün 
anaokulu ve ait 
sınıf öğrencilerinin 
sınıfları doldurma 
sıyla başladı.
18 Eylül 2017 
Pazartesi günü 
başlayacak olan 
2017-18 eğitim 
öğretim yılına 
hazırlık olmak 
amacıyla, Milli 
Eğitim bakanlığı 
okullara yeni başla 
yan öğrencilerin 
okulu tanıması 
amacıyla bir hafta 
önceden eğitima 
başlatıyor.

SINAV KOLEJİNDE 
İLK EĞİTİM 
BAŞLADI 
İlçemizde bu yıl ilk 
kez eğitime başla 
yan Sınav Kole- 
ji’nde tüm sınıflar 
da eğitim ve öğre 
tim başladı. 
Dün sabah saat 
9.oo da öğrenciler 
Sınav Koleji forma 
larıyla okulda 
buluştu. Yaz tatilini' 
sona erdiren 
Sınav’lılar, dün 
arkadaşlarıyla 
uzun tatilden son 
ra İstiklal Marşı’nın 
söylenmesinden 
sonra konuşan

okul müdürü 
Ahmet Cevdet 
İşler, yeni öğretim 
yılına Sınav Koleji 
farklılığıyla başla 
dıklarını, okulda 
yeniliklerin yapıl 
dığına dikkat 
çekti. Okul 
Müdürün konuşma 
sından sonra 
öğrenciler ders 
başı yaptılar.
Bu arada, cumar 
tesi günü ğrenciler 
arasında yapılan 
sınavla seviye 
belirlemesi 
yapılarak sınıflan 
yeniden düzen
lendi.
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UJudağ’da'savunma ııe havacılık grojeleri' linıesi
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO) öncülü 
günde savunma ve 
havacılık sektör
lerinde üretim 
yapan BursalI 
firmaların bir araya 
geldiği 'Uludağ 
Özgün Ürün Pro
jeler Çalıştayı'nda 
eğitim uçağı pro
jelerinden, insansız 
kara ve hava 
araçlarına kadar 
20'ye yakın proje 
tanıtıldı. Savunma 
Sanayi Müsteşar 
Yardımcısı Celal 
Sami Tüfekçi, 
Bursa'nın geçmiş 
ten gelen tecrübe
siyle savunma ve 

havacılıkta önemli 
aşama kat ettiğini 
söyledi.
Bünyesinde bulu
nan Uzay Havacılık 
ve Savunma Küme
lenmesi, Konseyi 
ve Ur-Ge pro
jeleriyle firmaların 
savunma ve hava 
cıhğa yönelmesini 
sağlayan BTSO, 
şimdi de Uludağ 
Özgün Ürün Pro
jeler Çalıştayına 
imza attı. 2 gün 
boyunca düzenle
nen çahştayda fir
malar, savunma ve 
havacılık projeleri 
ve ürünlerini tanıttı. 
Bursa Uzay 
Havacılık Savunma

Kümelenmesi 
(BASDEC) üyesi fir
malar, çahştayda 
eğitim uçağı pro
jesinden insansız 
kara aracı (İKA) 
projelerine, genel 
havacılık ve Taktik 
İnsansız Hava Aracı 
(TİHA) Motoru 
geliştirme projesin
den, insansız hava 

kargo aracına; 
savunma sanayi 
için 3-D yazıcı çalış 
malarından gele 
ceğin askeri kıya 
fetine kadar 20'ye 
yakın projeyi tanıttı. 
Çalıştaya katılan 
Savunma Sanayi 
Müsteşar 
Yardımcısı Celal 
Sami Tüfekçi,

BursalI firmaların 
savunma ve 
havacılık alanındaki 
projeleri hakkında 
bilgiler aldı. BursalI 
firmaları başarılı 
projeleri nedeniyle 
kutlayan Tüfekçi, 
"Sahip olduğu 
sanayi tecrübesi ve 
üretimdeki beceri
leriyle Bursa'nın 
savunma ve 
havacılıkta daha 
önemli başarılara 
imza atacağına 
inanıyorum" dedi 
BTSO Yönetim Ku
rulu Üyesi İlker 
Duran, Bursa'nın 
uzay, havacılık ve 
savunma gibi yük
sek teknoloji gerek

tiren sektörlerde 
potansiyelini 
artırdığını söyledi. 
Duran şöyle devam 
etti: "Kendi tankı, 
kendi uçağı ve 
kendi helikopteri 
gibi çok özel 
projeleri üretme 
iradesini ve 
kabiliyetini 
ortaya koyan 
Türkiye'mizin hede
flerinde Bursa iş 
dünyası olarak söz 
sahibi olmak isti 
yoruz. Bu noktada 
en büyük güven 
cemiz, teknik alt 
yapımız, girişim ci 
ruhumuz ve nitelikli 
insan kaynağımız 
dır.”

KÜÇÜK KUMLA 
ÜZGÜZELYALI SİTESİNDE 

HAVUZLU 2+1 DAİRE 
ŞAHİDİNDEN SATILIK 
05353781800
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Bursa'da kapalı, 
açık ve teknolojik 
otopark alanları ile 
Bursa'nın park- 
lanma sorununu 
kökten çözen 
BURBAK, ücretsiz 
olarak hizmet 
veren "park et, 
devam et" otopark 
alanları ile de özel
likle okul sezonu 
başlangıcında 
yaşanacak olan 
trafik yoğunluğuna 
derman olacak 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
iştiraklerinden 
BURBAK, Bursa'ya 
sağladığı modern 
otopark hizmetiyle 
her gün yüzbin- 
lerce araca hizmet 
veriyor. Parklan 
manın yanı sıra 
trafiğe de büyük 
katkı sağlayan 
BURBAK, uygula
maya aldığı "park 
et, devam et" 
istasyonları ile de 
toplu taşımanın 
önemini vurgula
yarak, vatandaşları 
trafik yoğunlu 
ğundan kurtarıyor. 
Emek İstasyonu, 
Esentepe - Bağlar 
başı istasyonu, Ih- 
saniye istasyonu, 
İncirli istasyonu, 
Kültürpark istas

yonu, Nilüfer istas 
yonu, Organize 
Sanayi istasyonu 
ve Kest el istas 
yonundaki 'park et 
devam et' otopark 
larına araçlarını 
ücretsiz olarak 
bırakan vatandaş 
lar, yollarına raylı 
sistemle trafiğe 
takılmadan devam 
edebiliyor.
BURBAK Genel 
Müdürü Kasım 
Şahin, okulların 
açılmasıyla birlikte 
yoğunlaşacak 
trafiğe dikkat çek
erek araç sahip
lerini 'park et, 
devam et' uygula 
ması hakkında bil
gilendirdi. Trafiğin 
rahatlaması adına 
toplu taşıma 
araçlarını ve özel
likle de metroları 
kullanmanın artık 
metropolde yaşa 
yanlar için zaruri 
olduğuna dikkat 
çeken Kasım 
Şahin, özellikle

metro istasyonla 
rina yakın yerlerde 
bulunan otopark 
alanlarının tüm 
gün ücretsiz olarak 
hizmet verdiğinin 
altını çizdi. Araçları 
ile belirli bir yere 
gelen vatandaş 
ların "park et, 
devam et" otopark 
larına araçlarını 
bırakıp istedikleri 
her yere metro ile 
gidebileceklerini 
belirten Şahin, 
"Bu uygulama hem 
şehre, hem 
vatandaşa hem de 
çevreye pozitif 
katkılar sağlıyor. 
'Park et, devam et' 
otopark larını kul
lanan sürücüler 
trafiğin sıkışma 
sına engel olurken, 
daha az yakıt mas 
rafı ödemiş oluyor
lar hem de zararlı 
gazların salınımını 
düşürdüklerinden 
dolayı daha temiz 
bir çevreye sahip 
oluyorlar.”

http://www.ozerpansiyon.com
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Merkez Bankası ndan önemli kredi kartı açıklaması
Merkez Bankası, 
kredi kartı 
işlemlerinde uygu
lanacak azami faiz 
oranlarında, bu yıl 
Üçüncü kez 
değişiklik yapılma 
dığını açıkladı. 
Böylece, 
yılbaşından bu yana 
uygulanan "azami 
faiz oranlan" bu 
yılın sonuna kadar 
uygulanmaya 
devam edecek. 
Merkez Bankası'n 
dan yapılan

açıklamada, 
"Bankalar, diğer 
ülkelerde olduğu 
gibi, kredi kartı faiz 
oranlarını bireysel 
kredi faizlerine göre 
daha yüksek belir
lemektedir. Bu ne
denle, kısa vadeli 
kredi gereksinimi 
olan kredi kartı 
sahiplerinin bu 
gereksinimlerini 
kredi kartları yerine 
tüketici kredileri 
yoluyla karşıla 
maları menfaatlerine

olacaktır" denildi. 
Merkez Bankası en 
son 12 Kasım 2016 
tarihinde yaptığı 
duyuruda, "Son 
dönemdeki ekono 
mik gelişmeler ve 

piyasa koşulları 
dikkate alınârak, 
kredi kartı 
işlemlerinde uygu
lanacak azami 
faiz oranlarının 
hesaplama yöntemi 

değiştirilmiştir" 
diyerek, değişikliği 
şöyle açıklamıştı: 
"1 Ocak 2017 tari
hinden geçerli 
olmak üzere kredi 
kartı işlemlerinde 
uygulanacak aylık 
azami akdi faiz 
oranları Türk lirası 
için yüzde 1.84, 
yabancı para için 
yüzde 1.47, aylık 
azami gecikme faiz 
oranları Türk lirası 
için yüzde 2.34, 
yabancı para için

yüzde 1.97 olarak 
belirlenmiştir." 
"Söz konusu oran
lar azami oranlar 
olup, bankalarca 
kredi kartı 
işlemlerinde bu 
oranların üzerinde 
bir faiz oranı 
uygulanması 
mümkün 
bulunmamaktadır. 
Bankalar bu oranları 
geçmemek üzere 
faiz oranlarını 
serbestçe belirle 
yebilecektir."

İkinci çeyrek hüyüme verisi açıklanılı
Türkiye ekonomi
sine ilişkin 2017 
yılı ikinci çeyrek 
büyüme rakamları 
açıklandı.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
nisan-haziran döne
mine ilişkin ikinci 
çeyrek Gayri Safi 
Yurtiçi Hasıla 
(GSYH) verilerini 
açıkladı. Buna göre 
Türkiye ekonomisi 

ikinci çeyrekte 
yüzde 5.1 büyüdü. 
"Büyüme Beklenti 
Anketi"ne katılan 13 
ekonomistin bu yılın 
ikinci çeyreğine 
ilişkin büyüme bek
lentilerinin ortala 
ması yüzde 5,4 
olarak belirlen mişti. 
Türkiye ekonomisi 
ilk çeyrekte ise 
yüzde 5 büyümüştü. 
Türkiye İstatistik

Kurumu (TÜİK) veli
lerine göre; üretim 
yöntemiyle gayrisafi 
yurtiçi hasıla tah
mini, 2017 yılının ik
inci çeyreğinde cari 
fiyatlarla %16,3 ar
tarak 734 milyar 211 
milyon TL oldu. 
Gayrisafi yurtiçi 
hasılayı oluşturan 
faaliyetler incelen 
diğinde; 2017 yılının 
ikinci çeyreğinde bir 

önceki yılın aynı 
çeyreğine göre 
zincirlenmiş hacim 
değeri olarak; tarım 
sektörü %4,7, 
sanayi sektörü 
%6,3, inşaat sektörü 
%6,8 arttı. Ticaret, 
ulaştırma, kon- 
aklama ve yiyecek 
hizmeti faaliyet
lerinin toplamından 
oluşan hizmetler 
sektörünün katma

değeri ise %5,7 arttı. 
Takvim etkisinden 
arındırılmış GSYH 
zincirlenmiş hacim 
endeksi, 2017 yılı ik
inci çeyreğinde bir 
önceki yılın aynı 
çeyreğine göre %6,5 

arttı. Mevsim ve 
takvim etkilerinden 
arındırılmış 
GSYH zincirlenmiş 
hacim endeksi, bir 
önceki çeyreğe 
göre %2,1 
arttı.

Torun maaşında karar zamanı
Büyükanneye 
destek projesinde 
Mart'ta başlayan 1 
yıllık pilot uygulama 
sürerken; yüzbin- 
lerce kişinin gözü 
projenin yaygınlaş 
tırması konusunda 

alınacak karara 
çevrildi. Torun 
bakan büyükan
nelere destek pro
jesi kapsamında, 
Aile ve Sosyal Poli
tikalar Bakanlığı her 
ay değerlendirme 

yapıyor. Bu 
değerlendirmelerde, 
projenin artıları ve 
eksileri gözlem
leniyor. Çalışma 
Bakanlığı, projede 6 
ayın tamamlan 
masının ardından

ilgili bakanlıkların 
bir genel değerlen 
dirme yapacağını ve 
projenin genel bir 
uygulamaya dönüş 
türülmesi konusu
nun masaya yatınla 
cağını duyurmuştu. Bu 6 aylık süre doldu.

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

Telefon Anza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
OımBöl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

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

ULAŞIM
Pamukkala «12 OO 26
DENİZ UÇAĞI 613 «« *13
Peoasus Akmle Seyahat 614 33 82
METRO 0*13 *12 12
Aydın Turizm 313 20 77
SOser Turizm S12 1O 72
KanberoÇlu-Eaadae 614 45 40
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 0163

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Haat 513 23 29
Msr.Sağ.Ocağı 513 10 08
Tomokay Tomografi 513 65 29
Acıbadem 280 44 44

RELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 514 5796
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 51345 21-111
Su Anza Yalnız 185

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

BENİZ OTOBlisIT

VAPUR-FERİBOT

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (2*12) 516 12 12
Yalova (226)811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

OTOBÜS

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

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ
Aygaz
Habaş
Mogaz 
Ergaz
Mllangaz
Habaşgaz
Yeni Llkltgaz 
BP Gaz 
Bütünlar Llkltgaz
Akçagaz
Totalgaz
Akcan Petrol 
MAR-PET
Tuncay Otogaz
Beyza Petrol

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

Gemlik KHrfez
GEMLİKLİN İLK OÛNL0K SİYASİ OAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5876 

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)

MİlSiiliffl
VENÜS SİNEMASI 
ŞANSINI SEVEYİM 
12.00-14.15-16.15- 

18.15-20.15 
SİCCİN4 

12.00-14.00-16.00-
18.00.-20.00 

ÇILGIN HIRSIZ3 
12.00-14.00-16.00-

18.00-20.00
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikKSrfez
OtMLİK'İN İLK GÜNLÜK 8İYA»I OKZITMİ

AtjMahv
AYAKKABININ YENİ ADRESİ

AY

BAY VE BAYAN AYAKKABI 
ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN

KARAR VERMEYİN... .

hdım ftg,
Mrk: Orhangazi Cd. Beşiktaşlılar 

Derneği karşısı GEMLİK
Şb : Fiyonkland Orhangazi Cad. ç

No: 14/B GEMLIK
gemlikfiyonkayakkabi@outlook.com

mailto:gemlikfiyonkayakkabi@outlook.com


6-26 Eylül 2017 tarihleri arasında Özdilek kırtasiye - kitap reyonlarından tek seferde yapılacak 75TL ve üzeri alışverişlere kırtasiye - kitap reyonlarında kullanılmak üzere 10TL İNDİRİM KUPONU hediye 
verilecektir. Kazanılan indirim kuponları 30 Ekim 2017 tarihine kadar kullanılabilecektir. Kazanılan ayrı indirim kuponları birleştirilemez. İndirim kuponları para yerine geçmez. İade işlemlerinde kuponun 
nakit değeri yoktur. Kupon karşılığı para iadesi yapılamaz. Bu kampanya diğer kampanyalarla birleştirilemez. .

GemlikKHrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

Kuruluş:! 97;

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 

k GEMLİK
irfanunluemlak.sahibinden.comUF.vlnl7017Car.amha___________ www.gemlikkorfezgazetesi.com_________________________________ 50 Kr.

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Uğurladık..
Gün yine acı geçti. İki cenaze vardı dün..
İkisi de tanıdıktı.
Turgay öğretmen ile her gün olmasa da iki 

günde bir mutlaka işyerinin kapısı önünde 
konuşur, kızının yaptığı çayından içerdim.

Kibar, hoş sohbet, çağdaş, içi insan sevgisiyle 
dolu, hümanist bir cumhuriyet öğretmeniydi.

Müdürlük görevinden diğer arkadaşları gibi 
haksız yere alınmasına çok kırgındı.

Bu konuda etkisi olanları affetmiyordu. Kalp kri 
zi geçirdiği haberi yüreğimi burktu. Korku gerçek 
oldu Turgay öğretmeni kaybettik. Devamı 4'de

Geçirdiği kalp krizi 
nedeniyle yaşamını 
yitiren eski Şehit 
Cemal İlkokulu 
Müdürü ve sigortacı 
Turgay Selçuk 
Tahiroğlu ve gittiği 
tatilde eğlendiği 
sırada düşerek ölen 
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet Has
tanesi teknisyen
lerinden Hilmi 
Torun, dün düzen 
lenen törenlerle 
gözyaşlarıyla 
son yolculuklarına 
uğurlandılar.
Tahiroğlu, Orhan 
gazi’de, Torun 
ise Gemlik’te 
toprağa verildiler. 
Haberi sayfa 4’de

İstiklal 
Caddesinde 
polise saldırı 
İstiklal Caddesinde 
dün akşam saatlerinde 
bir sürücüyü durduran 
emniyet görevlisi, dur
durma sırasında arkadan 
gelen aracın şahsın 
aracını çizmesi nedeniyle, 
polise hakaretler yağdırdı. 
Şahıs, polisin biber gazı 
sıkması sonucu zorlukla 
yardıma gelen polislerin 
desteği ile kelepçelenerek 
gözaltına alındı. Şahsın 
alkollü olduğu ve ara 
çında 7-8 adet boş bira 
şişesi olduğu saptandı. 
Romen şahsın görevli 
polise hakaret suçundan 
Adliyeye sevk edileceği 
öğrenildi. 

irfanunluemlak.sahibinden.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Borsa HmlıHooıl Fuan'nıla fiemlilı leyiini'ni lanıtu
7-10 Eylül 2017 
tarihlerinde 
İstanbul’da düzen 
lenen VVorldFood 
25.Uluslararası 
Gıda Ürünleri 
ve Teknolojileri 
Fuarında Gemlik 
Ticaret Borsası 
coğrafi işaretli 
Gemlik Zeytini 
tanıtma amaçlı 
stant açtı. 
Gemlik Ticaret 
Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı

Özden Çakır, 
Meclis Başkanı 
Mustafa Doğan, 
Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı 
Mehmet Taşar, 
Meclis Başkan 
Yardımcısı Salih 
Erdinç Ersan’ın 
katıldığı fuarda 
Yabancı katılımcı 
lara Gemlik 
Zeytini Coğrafi 
işareti karekod ve 
hologramı anlatıldı, 
Gemlik Zeytini

hakkında 
bilgi verildi. 
Fuarın çok 
faydalı geçtiğini 
belirten Gemlik 
Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Özden 
Çakır, "Zeytinin 
Başkenti Gem
liklinizi ve zey 
tinimizi her 
platform da 
tanıtmaya devam 
ediyoruz” 
dedi.

III II II II V II I I |

M i™nmR t E Hû HLİIIIS Kil EB M CB li l LİG U KIZ METIGI Bi I
Gemlik Belediyesi 
Muhtarlıklar ve 
Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü birimi 
hizmete girdi.
Gemlik Belediyesi 
Muhtarlıklar ve 
Halkla İlişkiler 
Müdürü olarak 
İbrahim Gör 
atandı. Yeni göre 
vine hafta başında 
başlayan İbrahim 
Gör, “Bugünün 
gelişen belediyeci
lik anlayışının bir 
uzantısı olarak 
Gemlik Belediyesi 
de halkla ilişkiler 
çalışmalarını Halk 
la İlişkiler ve Muh 
tarhk İşleri Müdür 
lüğü bünyesinde 
sürdürmektedir. 
Halkla İlişkiler ve 
Muhtarlık İşleri 
Müdürlüğümüz 
belediyemizin 
hizmet alanı kapsa 
mında bulunan 

mahallelerde, 
belde sakinlerinin 
belediye hizmetleri 
ile ilgili görüş ve 
düşüncelerini, 
istek ve şikâyetle 
rini cevaplamak 
tadır. Ayrıca 
kişilerin niteliğine 
uygun dilekçe ve 
başvuruları değer 
lendiren, ilgili bir
imlere yönlendiren 
bir müdürlüktür.
Tekrar başvuru 
sahiplerine ileten, 
müdürlükler arası 
koordinasyonu 
sağlayan, Demokra 
tik ve şeffaf yöne
timin gereği olan, 
eşitlik, tarafsızlık 
ve açıklık ilkesi 
çerçevesinde tüm 
bu görevlerin ka 
nun ve mevzuata 
uygun olarak 
yapılması sağlan 
maktadır” dedi.
Gemlik Belediyesi

Muhtarlıklar ve 
Halkla İlişkiler 
Müdürü İbrahim 
Gör, “Müdürlü ğü 
müz görev ve yet 
kileri kapsamında 
ayrıca, ilçemiz 
dâhilinde bulunan 
vatandaşlarımızın 
belediye ile sıcak 
bir temas kurması 
nı sağlamak üzere 
bilgi teknolojileri 
nin imkânlarıyla 
her türlü istek, şikâ 

yet ve taleplerini 
değerlendiriyoruz. 
Tüm olanaklarımızı 
kullanarak cevap
lan diriyoruz. 
Belediyemizce 
yapılan hizmetlerin 
devamlı ve tam 
olarak halka duyu 
rulmasını, ilçe 
halkının yönetime 
katılımını, kuru
mun ilgili çevrele 
riyle olumlu ilişki 
ler kurmasını sağla 

mak, etkin ve ve 
rimli bir iletişim 
ortamı oluşturmak 
amaçlarımız 
arasındadır.
Çalışmalarımızı 
toplum dinamik
lerini harekete 
geçirmek üzerine 
planlıyoruz. Gem
lik adına yaptıkları 
mızı Gemlik’i 
seven herkesle 
paylaşıyor, ilçemiz 
için atılan her 
adımı destekliyo 
ruz. Güler yüzlü bir 
anlayışla, kapıları 
mızı hiçbir ayrım 
yapmadan her 
vatandaşımız için 
açık tutuyoruz. 
Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü; 7 gün 
24 saat hizmet 
vermek esasıyla 
çalış malarını 
sürdür mekte, 
vatandaş ların 
ihtiyaçlarını 

belediyeye kadar 
gelmelerine gerek 
kalmadan çözmeye 
çalışmaktadır. 
Sahip olduğumuz 
bilgi işlem 
altyapımızla, 
vatandaşlarımıza 
Resepsiyon, 
Cali Çenter, LVeb 
Sayfası Vatandaş 
Başkan - Mobil 
Ekiplerimiz ve 
nihayetinde “Çek 
ilet vhatsap hattı 
ile Gemlik’i 
cepten yönet” ile 
ulaşıyor, yerinde, 
yüz yüze, interaktif 
bir platformda 
iletişim 
kuruyoruz” 
diye konuştu. 
Muhtarlıklar ve 
Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü kapsa 
mında beledi 
yenin basın yayın 
faaliyetleri de 
koordine edildi.

BÖLGE PARKI BUYUYOR
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın 
dan yaptırılan 
Çevre Yolu Odun 
Depoları Mevkiin- 
deki Şehit Ömer 
Halisdemir Bölge 
Parkının büyüme 
ve genişleme 
çalışmalarında son 
aşamaya gelindi. 
Gemlik Belediyesi 
tarafından 

yürütülen kamulaş 
tırma çalışmaları 
kapsamında çevre
deki iki binanın 
daha yıkımı 
tamamlandı.
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, kamulaştır 
ma kapsamında iki 
katlı binanın da 
alınarak, bölge 
parkına dâhil

edileceğini 
söyledi.
3 yıl öncesine 
kadar hurdacıların 
ve lastikçilerin 
mekânı olan 
Bölge Parkının 
günümüzde ilçenin 
en prestijli böl
gelerinden birisi 
haline geldiğini 
vurgulayan Refik 
Yılmaz, Şehit Ömer

Halisdemir Bölge 
Parkının kamulaş 
tırmalar ile büyütü 
leceğini ifade 
ederek, “Şu an 
kamulaştırdığımız 
Kumla Armutlu 
yoluna cepheli 
alana tenis kortu 
yapacağız. Bölge 
parkının devamın 
da da gençlerimiz 
için futbol, basket

bol ve voleybol 
sahaları yapacağız. 
Gemlik’in yaşam 
kalitesini artıracak, 
insanlarımızı ve 
gençlerimizi daha 
mutlu edecek 
hizmet ve

yatırımları devam 
ettiriyoruz.
Kamulaştırmalar 
tamamlandığında 
prestiji yükselen 
bölgemizin marka 
değeri de artacak.” 
dedi
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Kaslı saneslnıle ucuz kurtuldu
Bursa'da yola çıkan 
minibüse çarpan 
bisiklet sürücüsü, 
kaskı sayesinde 
kazayı yaralı olarak 
atlatıp, hastaneye 
kaldırıldı. Olay anı 
kaska takılan ak
siyon kamerasına 
kaydedildi.
Edinilen bilgiye 
göre, bisikleti ile 
her gün olduğu gibi 
işyerine bisikletle 
gitmek için evinden 
çıkan M.Refik

Kaleli, Altıparmak 
Caddesinden 
Kükürtlü Caddesine 
inerken, minibüsün 
aniden yola

çıkmasıyla bu 
araca çarptı. 
Çarpmanın 
şiddetiyle bisik
letinden fırlayan

Kaleli, kaskı 
sayesinde kazayı 
yaralı olarak atlattı. 
İlk müdahaleyi 
çevredeki vatan 
daşların yaptığı 
Kaleli, Çekirge 
Devlet Has
tanesinde tedaviye 
alınırken, durumun 
iyi olduğu, hayati 
tehlikesinin bulun 
madiği bildirildi. 
Polis kaza ile 
soruşturma 
başlattı.

15 yasındaki genç 
motoısikleı 

kazasında can verdi

IIKI'li İS Mili W15f l!Wll!
600 polisin 
katılımıyla 35 farklı 
adrese eş zamanlı 
uyuşturucu 
operasyonu 
düzenlendi.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
bugün uyuşturucu 
operasyonu düzen
ledi. Daha önceden 
uyuşturucu ticareti 
yapıldığı belirlenen 
8 mahallede 35 
farklı adreste 
gerçekleşen operas 
yonlarda toplam 
600 polis görev 
aldı. Toplam 10 
zırhlı araç ve

TOMA'nın hazır 
bekletildiği ope 
rasyonlarda 
uyuştucu eğitimi 
alan 2 narkotik

köpeği de bulun
duruldu. Gün boyu 
devam eden operas 
yonlarda Kaçakçılık 
ve Organize Suçlar

Şubesi'nin yanı sıra 
TEM, Asayiş Şubesi 
ve Çevik Kuvvet 
polisleri de görev 
aldı.

Bursa'da 15 
yaşındaki bir 
çocuk motosiklet 
kazasında hayatını 
kaybetti.
Kaza, Nilüfer ilçesi 
Fethiye Mahalle
sinde geçtiğimiz 
cumartesi günü 
meydana geldi. 
İddiaya göre, bir 
otomotiv yan 
sanayi fabrikasının 
genel müdürü Erol 
Bakan'ın 15 yaşın 
daki oğlu Ahmet 
Enes Bakan'ın 
kullandığı motosik
let, Fethiye Ma
hallesi Fatih Sokak 
'tan Organize Sana 
yi Bölgesi istika

metine seyreder 
ken karşı istika 
metten gelen bir 
otomobille 
çarpıştı. Kazada 
10. sınıf öğrencisi 
Ahmet Enes 
Bakan olay 
yerinde can verdi. 
Kazayla alakalı 
tahkikat 
başlatılırken 
çocuğun cenazesi 
dün Dikkaldırım 
Mahallesi'ndeki 
Mihraplı Cami'inde 
öğle namazını 
müteakip kılınan 
cenaze namazının 
ardından göz 
yaşları arasında 
toprağa verildi.

Bursa'da drift

Günlerdir hater almamwor yapan şahincilere 
operasyon

Bursa'da 69 
yaşındaki Aziz 
Dirik'in 5 gündür 
kayıp olduğu 
bildirildi. Emni 
yet tarafından 
vatandaşlara gön

derilen mesajda, 
1.65 boyunda ve 
55 kilo ağırlığında, 
esmer tenli, kır 
saçlı ve kahverengi 
gözlü olduğu belir
tilen Aziz Dirik'in

kaybolduğunda 
üzerinde kahveren 
gi yelek ve mavi 
çizgili gömlek 
olduğu bildirildi.
7 Eylül Perşembe 
gününden beri

kayıp olan 69 
yaşındaki Aziz 
Dirik'i görenlerin 
155 hattına 
veya en yakın polis 
birimine haber 
vermeleri istendi.

IIII IH jBURSA BETON FABRİKASINA
BİTİŞİK 1000 METREKARE

500 METREKARE KAPALI ALANI
NAN) ELEKTRİK VE SUYU MEVCUT

HER KULLANIMA UYGUN YERII Bil II SAHİBİNDEN KİRALIKTIR

II Bilil o 536 498 54 60

Bursa polisi, sosyal medyada organize 
olduktan sonra şehrin muhtelif yer
lerinde otomobilleriyle drift yaparak 
çevreye rahatsızlık veren grubu takibe 
aldı. Şahinci gençlerin Demirtaş'ta 
toplanacağı bilgisine ulaşan Demirtaş 
Polis Merkezi ekipleri ve trafik polisleri, 
bölgeye baskın yaptı. Çevik kuvvetin de 
aeSıeğı^ıe öıomböliıı gençlerin 
bulunduğu caddeyi 2 ayrı noktadan kapa 
ran pdirs,*2VU ayrı aracı öendtretiı.
Yapılan kontrollerde 10 araç trafikten 
men edilirken, araç sürücülerine toplam 
‘fk'dın'iıra para cezası'KesIröı.
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GüneBakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Uğurladık...
Hilmi Torun kardeşimle son olarak Kur

ban bayramından birkaç gün önce 
çalıştığı hastanenin acil bölümünde 
karşılaştık.

Üzerinde görev önlüğüyle bizimle il
gilendi.

Tahlil sonuçlarını beklediğimiz sırada 
bize çay ısmarladı.

Sonra, bayram girdi araya...
Bayram sonrası eşinin facebook’ta 

paylaştığı tatil fotoğraflarını gördük hep.
Eğleniyorlardı, mutluluk saçıyorlardı 

çevrelerine..
Kimin aklına gelirdi başına gelecekler

den.
Kötü haberi eşi paylaştı facebookta. 

Hastaneye kaldırıldığını yazıyordu. He 
pimiz kalp krizi yorumunu yaptık, öyle 
sanılıyordu.

Sonra dün eşinin çektiği kamerayı izle 
yince tatilin bitiminden bir gece önceki 
eğlencedeki performansı sırasında 
Kafkas oyunu ardından ani yere 
düşmesi, başını havuz kenarına vurması, 
beyin kanaması yorumlarını getirdi.
Ani düşme nedeni yorgunluk muydu, 

yoksa bir kalp krizi miydi bilmiyoruz. 
Ama, sonuçta Hilmi kardeşim kurtarı 
lamadı.
0 herkesin her şeyine koşan biriydi.
Belediye Başkanlığı seçimlerinde aday 

adayları ortaya çıktığında hemşehrisi, 
Giresunlu Atay Güngör’ün aday olması 
için çok uğraşmıştı.

Güngör aday olamayınca, DSP’den 
aday gösterildi. Buna Hilmi üzüldü. 
Desteğini çekti.

Devlet Hastanesine giden her tanıdığa 
yardım etmeyi çok severdi. Hareketli, 
girişken, insan canlısıydı.

Tatilin böyle bitmesi üzücü oldu.
O’nu da Turgay öğretmen gibi' ıkıho'f 

namazından sonra sonsuzluğa uğur 
ladık.

Kimsenin ağızlarını bıçak açmıyordu.
Şu birkaç aydır ard arda gelen ölüm 

haberleri sosyal kimliği olan sevdikleri 
mizi bizden kopardı. Çok üzgünüz, 

inanmak gelmiyor içimizden.
Turgay öğretmeni yine masasında 

oturmuş görüyorum işyerinin önünden 
geçerken.

Hilmi kardeşimi de bize çay ısmarladığı 
andaki karşımda otururken konuş 
masıyla...

Hocanın dediği gibi her canlı ölümü 
tadacaktır.

Ama erken ölümler, sürpriz ölümler 
insanı üzüyor.

Yüreklerimizi burkuyor.
Söyleyecek söz yok ölüm karşısında.
Sözün bittiği yerdir ölüm.
Toplumun sevdiği kişilerin ölümü, 

hayatın ne denli boş olduğunu gösteri 
yor bize.

“Koştur koştur, sonu boştur.’’ dedirtiyor 
adeta.

Büzyaslanyla lopraga «erildiler
Geçirdiği kalp krizi 
nedeniyle yaşamını 
yitiren eski Şehit 
Cemal İlkokulu 
Müdürü ve 
sigortacı Turgay 
Selçuk Tahiroğlu 
ile gittiği tatilde 
eğlendiği sırada 
düşerek ölen Gem 
lik Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi 
teknisyenlerinden 
Hilmi Torun, dün 
düzenlenen 
törenlerle toprağa 
verildiler.
Emekli öğretmen 
Turgay Selçuk geç 
fiğimiz hafta öğle 
saatlerinde 
Gazhane Caddesi’n 
deki Tahiroğulları 
Sigorta ve Aracılık 
Hizmetleri adlı 
işyerinde, masa 
sında otururken 
kalp krizi geçirmiş, 
bir süre kalbi 
durmuştu.
Komşularının ve 
gelen doktorun mü
dahalesi ile 
yeniden kalbi çalış 
tınlan Selçuk Hoca, 
Acil Servis Ambu 
lansı ile Gemlik 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi 
ne kaldırıldı. 
Buradan Bursa 
Devlet Hastanesi 
ne kaldırılan Turgay 
Selçuk, burada 
yeniden kalp krizi 
geçirerek yaşama 
veda etti.
Selçuk Hoca’nın 
cenazesi dün 
Orhangazi Merkez 
Gazi Osmanbey 
Camiinde ikindi 
namazından sonra 
kalabalık bir katılım 
ile sevenlerinin 
gözyaşları arasında 
toprağa verildi.

TORUN 
GEMLİK’TE 
SON 
YOLCULUĞUNA 
UĞURLANDI 
Eşi Esnaf ve Sanat

karlar Odası yöne
tim kurulu üyesi 
Günay Torun ile bir
likte yıllık iznini 
kullandığı sırada 
Antalya Manavgat 
’ta tatile giden 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi 
Teknik elemanı 
Hilmi Torun, tatili 
nin bitimine bir gün 
kala valizlerini 
toplayarak dönüş 
hazırlığı yaptılar.

Son gece eğlence 
sine katılan Torun 
Ailesi, gece boyu 
eğlendi. Gecenin 
son saatlerinde 
oteldeki konuklarla 
oyun oynarlarken 
sahneye çıkıp tek 
başına Kafkas 
oyunu oynadıktan 
sonra gruba 
katıldığı sırada ani 
olarak yere düştü. 
Bu sırada başının 
havuz kenarına

çarptığı iddia edildi. 
Hastaneye kaldın 
lan Torun kurtarı la 
madı. Dün ikindi 
namazından sonra 
Merkez Asım 
Kocabıyık camiin 
de kalabalık bir 
topluluğun katıldığı 
cenaze namazından 
sonra Hilmi Torun 
ilçe mezarlığında 
sevenlerinin 
gözyaşları arasında 
toprağa verildi.

KAŞ€D€ B€KL€M€K YO"
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Cemlit'ie Buran (ımııası esB
Gemlik’in Düşman 
işgalinden Kurtulu 
şunun 95. Yıldönü 
mü etkinlikleri 
kapsamında sahne 
alan Kıbrıs Türkü 
Pop Sanatçısı 
Buray (Hoşsöz) 15 
Temmuz Demok 
rasi Meydanında 
unutulmaz bir 
konsere imza attı. 
Gemlik Belediye 
si’nin organize 
ettiği konserde 
sahne alan Buray 
liste başı olan 
şarkılarının yanı 
sıra birçok ünlü 
sanatçının eserini 
başarıyla yorum 
layıp, hayranlarını 
coşturdu. Yaklaşık 
15 bin kişinin 
ayakta ve coşkuyla 
izlediği konserde 
iki buçuk saat 
sahnede kalan 
Buray, performan 
sıyla da büyük 
beğeni topladı. 
2015 yılında 
çıkardığı “İstersen” 
ve “Sen Sevda 
mısın” isimli şarkı 
larıyla müzik lis
telerini alt üs eden 
Buray, 2016 yılında 
yaptığı, “Kimsenin 
Suçu Yok” ve “Aşk 
mı Lazım” şarkıla 
rıyla zirvedeki 
yerini pekiştirmeyi 
başardı. Haluk 
Levent, Kuzey,

RoberHatemo, 
Soner Arıca, Gök 
han Tepe, Berksan 
ve İzel gibi ünlü 
sanatçıların Gita 
ristliğini de yapan 
Buray, Gemlik’te 
verdiği ilk kon
serinde yoğun il
giyle karşılandı. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz^ İlçe 
nin Düşman Işga 
ünden Kurtuluşu 
nun 95. Yıldönü 
münde Gemlik 
gençliğine Buray 
gibi önemli bir 
sanatçıyı getirme 
nin mutluluğunu 
yaşadıklarını dile 

getirdi. Buray’a 
Gemlik halkı adına 
çiçek, zeytin ve 
zeytinyağı hediye 
eden Yılmaz, 
“Zeytinin Başkenti 
Gemlik’e hoş 
geldiniz" diye 
konuştu. Konser 
öncesinde İlpe 
Müftüsü Dr. Meh 
met Reşat Şavlı 
şehitler adına dua 
okudu. 11 Ey lül 
İlkokulu öğrencileri 
şiir dinletisi, halk 
dansları etkinliği 
güne renk katar 
ken, mehteran gös
terimi de ayakta 
alkışlandı.

Gemlik, pazar 
günü ilginç bir 
düğün konvoyuna 
ev sahipliği yaptı. 
Bursa Choppers 
Motosiklet Kulübü 
Üyesi Muhittin 
Akpınar hayatını 
Didem Doğan ile 
birleştirdi.
Düğün öncesi 
gelin almaya 
Akpınar'ın kulüp 
arkadaşları ve 
Bursah motosiklet 
tutkunları yalnız 
bırakmadı.
Bursa Choppers, 
Vip, 77 Choppers 
Clup, Kod T6, 
Orhangazi Moto
siklet Kulübü ve 
diğer motosiklet 
tutkunlarından 

ffliMBHİlSMI

oluşan uzun bir 
konvoy Gemlik 
sokaklarında renkli 
görüntüler oluştur 
du. Konvoy sonra 
sı, Avcı Çay Bahçe 
si'nde gerçekleşen 

törenle dünya 
evine giren Muhit
tin Akpınar ve 
Didem Doğan çifti, 
ailesi ve arkadaş 
larıyla saatlerce 
eğlendi.

Gemlik Fen Lisesi ne kavusnı
İlçemizde Ana dolu 
ve Fen Lisesi olarak 
eğitim verecek olan 
Özel Hatem Okulları 
öğrenci ve velileri 
ile bir araya gelerek 
akademik yılı 
açılışını gerçek 
leştirdi.
Akademik yılı açılış 
konuşmasını Hatem 
Okulları Gemlik 
Eğitim Danışmanı 
Furkay Ceylan yaptı. 
Ceylan konuşma 
sında, “Heyecan ile 
beklediğimiz bölge 
adına hayırlı olma 
sini dilediğim okulu
muzu tercih eden 
tüm öğrenci ve 
velilerimize teşekkür 
ediyorum. İnsanı 
merkeze alan, top 
lumsal değerleri ve 
bilinci yüksek, tüm 
Türkiye’de açtığı 
okullarla eğitimde

yüksek farkı ndahk 
yaratan ve öncü bir 
eğitim kurumu olan 
HATEM Okulları, 
Hoşgörü, Akılcılık, 
Toplumsallık, Evren 
sellik ve Modernizm 
ilkesini benimsemiş 
tir. Öğrencilerimize 
21. Yüzyıl Beceri
lerinin kazandırılma 
sı yönünde eğitim 
felsefesini be
lirledik. Bu kaz 
anımlar ışığında 
eğitim-öğretimi F.S. 
Education sistemi 
ile daha verimle hale 
getirdik." Öğrenci 

mentörlük sistemi, 
veli-okul çözüm 
ortaklığı, kişisel 
öğrenme stilleri, 
ölçme değerlen 
dirme ve rehberlik 
konuları ile ilgili 
sunum yapan 
Furkay Ceylan, 
Hatem Okullarını 
tercih edenlerin en 
önemli kazanma 
larının yabancı dil 
olacağını vurguladı. 
Yabancı dil eğitim 
sistemi ve bu konu 
da anlaşma sağla 
nan yayın kurumla 
rım anlatıldı

Gemlik Belediye- 
si’nin eğitim ve 
öğretime yönelik 
hizmet ve yatırımları 
devam ediyor. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın 
öncülüğünde özel 
sektör ve merkezi 
hükümet işbirliği ile 
ilçeye 7 yeni okul 
kazandırılırken, okul 
bahçelerinin genişle 
mesi ve çevre 
düzenleme çalışma 
lan da devam 
ediyor. Zeytinin 
Başkenti Gemlik’i 
aynı zamanda 
üniversite ve spor 
şehri de yapmak 
için önemli yatırım 
lara imza atan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, İmam 
Hatip Lisesi, Lale 
Kemal Kılıç Or
taokulu, Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’nin 
ardından 11 Eylül 
İlkokuluna da spor 
salonu yapılması 
için kamulaştırma

çalışmalarını hızlan 
dırdı. İlçedeki tüm 
okullara spor salonu 
kazandırma projesi 
kapsamında Roda 
imam Hatip, Şükrü 
Şenol ve Şehit 
Cemal Okulları ile 
birlikte 11 Eylül 
İlkokulunda da proje 
çalışması başlatan 
Refik Yılmaz, 11 
Eylül ilkokuluna 
cepheli kamulaş 
tınlan üç katlı bina 
mn yıkım çalışma 
sim yerinde in
celedi. Okul Müdürü 
Abdülillah Bilir, Os
maniye Mahallesi 
Muhtarı Nevres Ata

lar ve Eşref Dinçer 
Mahallesi Muhtarı 
Yusuf Güngör Al ile 
birlikte yıkım 
çalışmalarını 
yerinde inceleyen 
Refik Yılmaz, 
kentsel dönüşüm 
kapsamında okul 
bahçelerini 
genişletirken, spor 
salonu çahşmala 
rina da hız verdik
lerini açıkladı. 
Yılmaz, okul bahçe
sine bitişik iki katlı 
son binanın 
kamulaştırma 
çalışmalarında da 
sona geldiklerini 
anlattı.
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Yüzınllılt macera adlı bisiklet turu aaşlıyor
Bursa Bisiklet ve 
Doğayı Sevenler 
Derneği'nin ge
leneksel olarak 
düzenlediği 
"Yüzyıllık macera" 
adlı bisiklet 
turu başlıyor. 
1897 yılında 
Ahmet Tevfik'in 
"Hûda 
vendigar Vilayeti 
Dahilinde Veles 
pitle Bir Ceve 
lan" adlı kitapta 
topladığı bisik 
let turunun 
8'incisi 14-17

Eylül tarihleri 
arasında Bursa 
Bisiklet ve Doğayı 
Sevenler Der 
neği tarafından 
gerçekleştirilecek. 
Mudanya'dan 
başlayacak olan 
turda Nilüfer, 
Kestel, İnegöl, 
Yenişehir, İznik ve 
Gemlik olmak 
üzere 7 ilçe 
geçilerek 250 
kilometre 
pedal çevrilecek. 
Bu seneki 
turun sloganı

"İki tekerin 
200. yılı" olacak. 
BUBİDOSD 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Ertan 
Ayçetin, 
"Bisikletin artık 
şehir ve insan 
hayatına 
kattıklarıyla 
bilinmesi gerekir. 
Bisiklet, bütün 
sürücülerin 
fark etmesi 
gereken bir 
araç" söyledi. 
Bursa'nın bisiklet 
kullanmaya uygun

bir il olduğunu, 
Ahmet Tevfik'in 
1890'h yıllarda 
bisikletiyle 
Bursa'daki 
güzellikleri kaleme 
aldığını hatırlatan 
Ayçetin, "BU
BİDOSD olarak 
Bursa'da bisikleti 
yaygınlaştır 
mak ve 
şehrimizdeki 
güzellikleri 
insanlarla 
paylaşmak 
istiyoruz" 
dedi.
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İnegöl Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Metin 
Anıl, tarımda re
forma ihtiyaç 
olduğunu söyledi 
İnegöl Belediyesi 
öncülüğünde 
MODEF Fuarcılık 
organizasyonu ve 
İnegöl Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(İTSO), Gıda Tarım 
ve Hayvancılık 
Müdürlüğü, 
Ziraat Odası ve 
sivil toplum 
kuruluşlarının 
katkılarıyla 6'ncısı 
düzenlenen Tarım 
Fuarı önceki gün 
törenle kapılarını 
açtı. İTSO Başkanı 
Metin Anıl, tarımda 
bir takım reform
lara ihtiyacımız 
olduğunu söyle 
yerek, "Kuzey 
yarımkürede gez 
mediğim ülke, 
tarım alanı kalma 
dı. Türkiye'deki 
ziraatın ne du
rumda olduğunu 
çok iyi biliyorum. 
Dünyaya kıyasla 
bizim bölgemize 
baktığımızda, 
özellikle tarımda 
ileriye gitmiş ülkel
erle aramızda bir 
takım farklılıkların 
olduğunu görüyo. 
ruz. Bu arayı kap

atma konusunda 
çalışmalıyız. Her 
bölgenin bir potan
siyeli var. Eğer siz 
bu potansiyeli 
harekete geçirmez 
şeniz, o potansiyel 
orada durur. O 
size, siz ona bakar 
siniz. Ve hiçbir 
katma değer elde 
etmeden öm
rünüzü ve yıllarını 
zı geçirirsiniz. 18 
Ağustos tarihinde 
yani Kurban Bay ra 
mından önce bizim 
Kıran köyün yayla 
sına gittim. Orada 
muhtarımı zın 
babası beni misafir 
etti. Kiraz etmek 
istediğini söyledi. 
Yaylada kiraz ağa 
çından 15 gün 
önce meyve yedik. 
İnegöl'de Mayıs'ın 
ilk haftasında da

kiraz yiyoruz. Bu
radan şu çıkıyor; 
biz deniz se
viyesinden 300 
metre ile 2 bin 
metre arasında 
tarım ve ziraat ya
pabilecek potan
siyele sahibiz. 
Babasultan ve 
Boğazköy barajı 
mız faaliyete geçti. 
İnegöl'ün ve 
Yenişehir'in 
sulanmayan tarım 
arazilerinin büyük 
bir bölümü sulanır 
hale geldi. Ben 
çiftçimizin ne 
kadar gayretli, 
bilgili, çalışkan 
olduğunu biliyo
rum. Ama tarımda 
bir takım reform
lara ihtiyacımız 
olduğunu da 
biliyorum. “ 
dedi

Facebook sayfamız : Gemlik Kçîjrfez ■ Güler Ajans

http://www.ozerpansiyon.com
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Bag-Kurluya bin 411 TL maaş
1 Ocak’ta hayata 
geçecek Ahilik 
Sandığı, işi bozulan 
Bağ-Kur’lunun 
imdadına yetişecek. 
Bağ-Kur’lular 10 ay 
süreyle bin 411 lira 
işsizlik maaşı 
alabilecek. 
İşçiler için uygu
lanan işsizlik maaşı, 
esnaf için de hayata 
geçiyor. Meclis'ten 
geçerek yasalaşan 
ve 1 Ocak'tan 
itibaren yürürlüğe 
girecek düzenle
meyle, işyerini 
kapatan ya da zor

dutumda kalan Bağ- 
Kur'lulara belirli bir 
süre destek 
sağlamak amacıyla 
Esnaf Ahilik Sandığı 
kurulacak. İsteğe 
bağlı sigortalılar^ 
jokey ve antrenörler, 
köy Ve mahalle 
muhtarları ile 
tarımsal faaliyette 
bulunanlar hariç 
olmak üzere tüm 
Bağ- Kurlular 
sandık kapsa 
mına girecek.
Sândık primi, 
sigortalının prime 
esas günlük

kazançlarından, 
yüzde 2 sigortalı ve 
yüzde 1 devlet payı 
olarak ödenecek. 
Mevcut prime esas

kazanç alt sınırına 
göre; esnaf aylık en 
az 35.55, devlet de 
17.77 lira verecek. 
KAZANCIN YÜZDE

40'1
Sigortalılığın sona 
ermesinden önceki 
son 120 gün sürekli 
çalışmış olanlardan; 
son 3 yıl içinde 600 
gün faaliyetini 
sürdüren ve sandık 
primi ödeyenlere 
180 gün, 900 gün 
faaliyetini sürdüren 
ve sandık primi 
ödeyenlere 240 gün, 
bin 80 gün 
faaliyetini sürdüren 
ve sandık primi 
ödeyenlere 300 gün 
süreyle ödenek 
verilecek.

Ödeneğin günlük 
tutarı, sigortalının 
son 4 aylık prime 
esas kazançları 
dikkate alınarak 
hesaplanan günlük 
ortalama kazancın 
yüzde 4O'ı kadar ola
cak. Ancak ödenek, 
asgari ücretin brüt 
tutarının yüzde 
80'ini geçemeyecek. 
Mevcut asgari 
ücrete göre; damga 
vergisi kesilmiş 
aylık en az 705.60 
lira, en çok bin 
411 lira ödenek 
verilecek.

Almanya'ya ihracat arttı!
Türkiye'nin dış 
ticareti, diplo
masideki gelişme 
lerden bağımsız 
olumlu seyrini 
sürdürüyor. Al
manya, Irak, ABD, 
Birleşik Arap Emir
likleri gibi ülkelere 
yapılan ihracat arttı. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu ile Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı 
verilerinden der
lenen bilgilere göre, 
Türkiye'nin bu yılın 
8 ayındaki ihracatı 
yüzde 10,82 artışla 
103 milyar 348 
milyon dolar olarak 
gerçekleşti.
Türkiye'nin en fazla 
ihracat yaptığı 
ülkeler 

sırâiâiîiasındâ başı 
son dönemde 
siyasi gerginliğin 
yaşandığı Almanya 
çekti. Ocak-ağustos 
döneminde Al
manya'ya ihracât 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 7,12 artışla 9 
milyar 786 milyon 
dolar oldu.
Güvenlik sorunu ve 
Başika kampı ne- 
deniyle diplomatik 
mesajların verildiği 
Irak'a ise 6 milyar 
360 milyon dolarlık 
İhracat yapıldı. 
Türkiye'nin Irak'a 
ihracatı bü yıliri 8 
ayında geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 35,28 artış

gösterdi. İngiltere'ye 
yapılan ihracât ise 
aynı dönemde 
6 milyar 231 
milyon dolar 
öldü.
AbD'ye yapılan 
ihracat İse bu 
dönemde yüzde

33,9 artışla 4 milyar 
318 milyon dolardan 
5 milyar 784 milyon 
dolara yükseldi. 
BAE'ye ihracat 
yüzde 149 arttı 
Katar krizinin 
ardından görüş 
ayrılığına düşülen

BAE'ye ihracat bu 
yılın 8 ayında geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 149,2 
artış gösterdi. Buna 
göre, geçen yılın 
ocak-ağustos döne
minde 2,9 milyar 
dolar olan ihracat, 

bu yılın aynı döne
minde 7,4 milyar 
dolara çıktı. Diğer 
ülkelere ihracat ise 
söz konusu 
dönemde yüzde 
6,09 artışla 67 
milyar 819 milyon 
dolar oldu.
Öte yandan 24 
Kasım 2015 uçak 
krizinin ardından 
bir süre ilişkilerin 
bozulduğu Rusya ile 
ticaret de iki ülkenin 
karşılıklı adımları ile 
yeniden artış tren
dine geçti. Bu 
ülkeye ihracat 
ocak-temmuz 
döneminde 1 milyar 
338 milyon 534 bin 
dolar olarak 
gerçekleşti.
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GEREKLİ TELEFONLAR
itfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

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

DENİZ UÇAÖI

Devlet Hastanesi

METRO
Aydın Turlun

ULAŞIM

613 10 68
613 65 29

Kamil Koç

HASTANELER

Tomokay Tomografi

TAKSİLER

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

110
155
156

613 10 55
513 18 79
513 12 06

513 10 51
513 10 53
513 29 54
513 10 20

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Öfffı.BftJ.Şef, 513 12 86
Milli Eğt Ma. 913 11 74
Halk Kütüphane 513 19 99
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Uman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 613 37 42
özel İd. Md. 913 15 07
Tapu Sicl. Müd. 9191414
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd 513 18 46
İŞ-KUR 613 71 66

BELEBİYE

Santral 613 49 21 -23
Başkanlık 513 45 20

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

DENİZ OTOBÜS?

Mudanya 
Yenlkapı ।
Yalova 
İDO imam Aslan 
Dinlenme Tes.

544 30 60
(212) 516 12 12
(236) 811 13 23

VAPUR-FERİBOT
Ya leva 
Topçular 
Esklhlsar

(226) 814 10 20
(220) 363 43 19
(362) 655 60 31

OTOBÜS

Şehirlerarası Oto
büs Terminali

DAâmCHAR

261 54 00 
(18 Hat)

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz

Mllangaz 
Habaşgaz 
Yeni Llkltgaz 
BP Gaz 
Bütünler Llkltgaz 
Akçagaz 
Totalgaz 
Akçen Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Beyzs Petrol

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

Gemlik Karfez
GEMLİK'İN İLK OÛNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5877 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

aİKSİHftİ
VENÜS SİNEMASI 
ŞANSINI SEVEYİM 
12.WM415-16.15- 

18.15-20.15 
SİCCİN4 

12.00-14.00-16.00-
18.00.-20.00 

ÇILGIN HIRSIZ 3 
12.00-14.00-16.00-

18.00-20.00
5133321
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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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

http://www.yigitinsaatgemlik.com
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nakit değeri yoktur. Kupon karşılığı para iadesi yapılamaz. Bu kampanya diğer kampanyalarla birleştirilemez. ., —~

Kuruluş:! 97;

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

14 Eylül 2017 Perşembe 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 ı
irfanunluemlak.sahibinden.com

Bakanlık Fatih Mehmet Güler e 
325 hin lira tazminat ödeyecek

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Meclisteki 2 konu...
Önceki gün toplanan Gemlik Belediye mecli 

si toplantısında konuşulan iki konu dikkatimi 
çekti.

Cenaze nedeniyle katılamadığım toplantının 
Belediye Başkanının Ankara da yapılacak 
toplantıya katılacağı için kısa sürede tamam 
landığı, asıl görüşmelerin salı günü yapıla 
cağını öğrendim.

Meclis gündeminde olmayan Başkan 
tarafından verilen bir önergede, Belediyenin 
muvazaa ile devir aldığı GEMTAŞ adlı şirket, 
bir süre önce kentsel dönüşüm kapsamında 
konut yapmaya başladı. Devamı sayfa 4’de 

Görevinden haksız ve hukuksuz uzaklaş 
tırıldığı için açtığı tazminat davasını kaza 
nan eski Belediye Başkanı Güler, zararın 
devlete 500 bin liraya mal olacağını söyledi.
Eski Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
görevinden hak 
sız ve hukuksuz 
ca uzaklaştırıldığı 
için İçişleri Bakan 
lığı’na açtığı taz 
minat davalarının 
ilkinde toplamda 
325 bin lira tazmi
nat kazandı. 
Güler, Başkanve 
kili olmadığı hal 
de, FETÖ tarafın 
dan Refik YIL 
MAZ’ın maaş 
alması sağlana 
rak ortaya çıkan

Kamu Zararı 
nedeniyle Yargı 
sorumlulardan 
hesap soracak 
mı?” dedi.
Haberi sayfa 2’de

Belediye GEMTAŞ adlı bir inşaat şirketi 
kurdu, bu şirketin Çukurbahçe de temel 
attığı dairelerin ilk alıcısı Belediye oldu. 

Belediye kurduğu 
şirketten daireler 

satın alıyor
Gemlik Belediyesi Eylül ayı toplantısını 
önceki gün yapıldı. Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın başkanlığında toplanan 
Gemlik Belediye meclisinde gündemde 
bulunan maddelerin bir çoğu, belediye 
Başkanının bugün Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP li bele 
diye başkanlarıyla yapacağı toplantı ne
deniyle çabuk bitti. Çukurbahçe mevki
inde GEMTAŞ tarafından temeli atılan 
kentsel dönüşüm ve tamamlanmayan 
konutların dan 4-5 tanesinin Gemlik 
Belediyesi tarafından satın alınması 
hakkında bir önerge verildi. Sayfa 4’de

ww.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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BUSKi yaptığı içme suyu hattı hizmetine karşılık mülk sahiplerinden para istiyor

12 bin aboneye 
tebligat çıkarıldı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Su ve 
Kanalizasyon 
Hizmetleri İdaresi 
Genel Müdürlüğü, 
ilçemizde yaptığı 
içme suyu hatları 
nedeniyle, 12 bin 
su abonesine 
çıkardığı tebligat 
ile konutlarının

değerinin yüzde 
2 si kadar “Har 
camalara Katılma 
Payı” istiyor. 
Gemlik PTT’sine 
geldiği öğrenilen 
12 bin tebligatın 
dağıtımına 
başlandı.
Abonelere gön 
derilen tebligatta

belirtilen iştirak 
payının 2 yılda 
4 eşit taksitle 
Mayıs ve Kasım 
aylarına da 
tahsil edileceği 
belirtiliyor.
İhbarnamede 
ayrıca 2484 sayılı 
Belediye
Gelirler Kanunun

87 ve 94. madde 
leri gereği tahak 
kukun yapılacağı 
bildirileli. 
BUSKİ’nin bu 
kararı, su kulla 
nan abonelerinde 
şaşkınlığa 
neden oldu. 
Bugüne kadar 
Belediyelerin

yaptıkları tahsil ederken
hizmetler karşılığı kullanılan sudan
vatandaştan daha fazla atık su
para istemediğini, bedeli aldığını
su bedellerini söylediler.

Görevinden haksız ve hukuksuz uzaklaştırıldığı için açtığı tazminat davasını 
kazanan eski Belediye Başkanı Güler, zararın devlete 500 bin liraya mal olacağını söyledi.

Bakanlık Fatih Mehmet Güler e 
325 bin lira tazminat ödeyecek
Eski Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
görevinden haksız 
ve hukuksuzca 
uzaklaştırıldığı 
için İçişleri 
Bakanhğı’na açtığı 
tazminat davaları 
nın ilkinde toplam 
da 325 bin lira 
tazminat kazandı. 
Eski CHP’li Beledi 
ye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
2011 yılında 
belediyede açılan 
yolsuzluk soruş 
turması nedeniyle 
Savcılığın istemi 
ile İçişleri Bakan 
hğı’nca görevinden 
alınmış, bir daha 
görevine iade 
edilmemişti.

HAK ARAMAK İÇİN 
BİSİKLETİYLE 
ANKARA’YA GİTTİ

Görevinden 
alındıktan sonra 
hukuk mücadelesi 
başlatan Fatih 
Mehmet Güler, 
birçok basın toplan 
tıları düzenledi,

görevden alınması 
nın hukuksuz 
olduğunu iddia 
etti. Bisikletiyle 
Ankara’ya kadar 
giden Güler, 
Türkiye de ilk kez 
farklı bir hak arama 
yöntemi ile kamu 
oyunda adını 
duyurdu.

YARGIYA 
BAŞVURDU

Fatih Mehmet 
Güler, görevden 
alınmasından son 
ra kendine yapılan 
hukuksuzluğun 
giderilmesi için 
yaptığı başvuru 
lara olumlu yanıt 
alamayınca mahke 

me kararlarına 
dayanarak açtığı 
tazminat davasını 
da kazandı.
Güler gazetemize 
yaptığı açıklamada 
şunları söyledi: 
“İçişleri Bakanlı 
ğı’nın aldığı kararın 
hukuksuz olduğu 
yargı kararlarıyla 
da kesinleşmişti. 
Bu konuda, çyerel 
mahkemenin kararı 
vardı. Bakanlık 
hakkında tazminat 
davası açtım.
Bursa 2. İdare Mah 
kemesi 2016/216 
E., 2017/1184 K.
Sayılı kararı ile 
İçişleri Bakanlığı 8 
Kasım 2012 ve 17 
Şubat 2014 tarih

leri arasındaki 
haklarım nedeniy 
le; 225 lira maddi, 
iVU'öın lira manevi' 
olmak üzere, top 
lam 325 tazminat 
ödemesine, ayrıca 
bu hukuksuz uygu
lama ile yaklaşık 
14 ay geç emekli 
olmasına sebebi 
yet verilmesi ne
deniyle, alamadı 
ğım 14 aylık emekli 
maaşının ödenme
sine, karar verdi. 
Mahkeme tespit 
edilen bütün 
ödemelerin yasal 
faizi ile birlikte 
yapılmasına, 
Karar verdi. Bu ka 
rar ile yapılan hu 
kuksuzluğun dev 
lete maliyeti - 
avukatlık ücretleri 

ve yasal faizlerde 
dikkate alındığında 
yaklaşık 500 bin 
lira. Yâni'ortada 
500 bin kamu 
kararı var. Hatırla 
nacağı gibi, görev 
den hukuksuzca 
uzaklaştırılmamı 
sağlayan Savcı 
Serkan Nogay, 
Gemlik Başsavcısı 
Zekeriya Bayazıt, 
Gemlik Kaymaka 
mı Bilal Çelik ve 
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput 
15 Temmuz sonra 
sı FETÖ soruştur 
maları kapsamında 
tutuklanmıştı. Bu 
ekip aynı zamanda 
Refik Yılmaz’ın 
Başkanvekili sıfatı 
ile 36 ay süresince 
hukuksuzca Bele 

diye’yi işgal etme
sine büyük katkı 
sağladı. Refik Yıl 
maz bu dönemde 
(Başkanvekili 
olmamasına rağ 
men) yaklaşık 400 
bin lira maaş aldı. 
Haksız kazanç 
sağladı. İddialara 
göre, bu haksız 
kazancın içinden, 
kendine bu haksız 
kazancı sağlayan 
FETÖ’ye bağış 
ve yardımda 
bulundu. Aslında 
gerçek Kamu 
Zararı bu dönemde 
oluştu. Şimdi 
merak ediyorum; 
Başkanvekili 
olmadığı halde, 
FETÖ tarafından 
Refik YILMAZ’ın 
maaş alması 
sağlanarak ortaya 
çıkan Kamu Zararı 
nedeniyle Yargı so
rumlulardan hesap 
soracak mı?
Refik YILMAZ’m 
elde ettiği haksız 
kazanç içinden 
FETÖ’ye yardım 
edip etmediği 
araştırılacak mı?”
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BKIHdendolandırıcılık'uyarısı
Bankalararası Kart 
Merkezi (BKM), 
sosyal medya 
kanalları ve mobil 
uygulamalar üze 
rinden son gün
lerde artan sahte 
kampanyalara karşı 
tüketicilere uyarıda 
bulundu.BKM, 
sosyal medyada 
çok sayıda güve
nilir markanın 
unvan, logo ve 
benzeri kurumsal 
kimlik bilgileri 
kullanılarak ve in
ternet siteleri taklit 
edilerek sahte kam
panya kurgularıyla 
yapılan dolandın 
cıhk girişimlerine 
karşı uyardı. 
Kurum, tüketicilerin 
bu tür girişimlerden 
korunmaları için 
kampanya içeriğini 
ilgili markanın oriji
nal ve güvenilir in
ternet sitesinden 
kontrol ve teyit 
etmesi büyük önem 
taşıdığını bildirdi. 
Dolandırıcılığın 
çalışma prensibi 
oldukça basit 
olduğunu beliten 
kurum, sosyal 
medya kullanıcıla 
rina, bilindik pek 
çok markaya ait 
sahte indirim 
kuponları veya 
hediye çekleri

Jandarmadan silah operasyonu
Bursa'nın İznik 
ilçesinde mangal 
kömürü işçilerinin 
kaldığı evde ruhsat 
sız 4 tüfek ve bir ta
banca ele geçirildi. 
Jandarma olayla 
alakalı 6 kişiyi 
gözaltına aldı.

kullanımı içeren 
mesajlarla birlikte 
’link'ler ilettiklerini, 
kullanıcıların bu 
'link'lerle marka 
ların sitelerine bire
bir benzeyen sahte 
sitelere yönlendin 
lerek, kişisel ve fi
nansal bilgileri elde 
edilmeye çalışıldı 
ğım açıkladı. 
Kullanıcıların 
karşılaşabileceği 
durumlar insanların 
korku, heyecan, 
heves gibi belli 
duygularını kontrol 
altına almak isteyen 
'sosyal mühendis
lik' yöntemleri net
icesinde şifre ve 
kullanıcı bilgilerinin 
ele geçirilmesini 
hedeflendiğini vur
gulayan BKM, sos 
yal medya kanalları 
dışında dolandın 
cıların kullandığı 
senaryolardan 
birkaç tanesini 
şöyle açıkladı: 
Hesabınızdan/kartın

Mecidiye ve Süle- 
maniye köylerinde 
mangal kömürü 
ürettikleri öğrenilen 
İ.H.A. (24), A.D (31), 
S.ö (37), S.Y (38), 
R.A (39) ve N.T (23, 
bir süredir jandar 
ma timlerinin tâki 

ızdan işlem 
gerçekleştirilmiş. 
İşlemi iptal 
etmek/iade almak 
için şifrenizi söy- 
leyiniz/tuşlayınız. 
Hesaplarınıza 
Rusya'dan siber 
saldırı gerçekleş tir- 
iliyor. Hesaplarınıza 
bloke koymak için 
şifrenizi söyleyi 
niz/tuşlayınız.
Geriye dönük 
kredi/kredi kartı 
ücretlerini iade 
edeceğiz, işlemi 
gerçekleştirmek 
için şifrenizi söy- 
leyiniz/tuşlayınız. 
Sigorta primlerinizi 
iptal edeceğiz.
İşlemi 
gerçekleştirmek 
için şifrenizi söy- 
leyiniz/tuşlayınız. 
NASIL 
KORUNMALI ?
Kart ve bankacılık 
işlemlerinin daha 
güvenli gerçekleş 
tirip bilgilerin 
koruması birkaç 

bindeydi. Jandarma 
ekipleri, dün, 6 kişi 
nin kaldığı iki ayrı 
ikametgaha eş za 
manii baskın düzen 
iedi. Yapılan ara
malarda şüphe 
lilere ait olduğu 
iddia edilen ruhsat 

küçük tedbir ile 
mümkün olduğunu 
bildiren BKM, 
tüketicilere cazip 
teklifler sunan, 
inandırıcı senar 
yolarla kişisel ve 
finansal bilgilerine 
ulaşmayı hedefle 
yen bu tür dolan 
dincilik girişim 
lerine karşı şu 
tavsiyelerde 
bulundu 
Şifrenizi ve finansal 
bilgilerinizi her ne 
olursa olsun tele
fon, SMS veya e- 
posta aracılığıyla 
size ulaşan kim
seyle paylaşma 
yın/tuşlamayın. 
Herhangi bir kam
panya içeriğinin il
gili markaya ait 
olup olmadığını, 
markanın orijinal ve 
güvenilir internet 
adresinden kontrol 
edin. Kampanya 
içeriğinde kulla 
mlan bağlantının 
ilgili markanın 
orijinal ve güve 
niiir internet 
adresiyle birebir 
aynı olduğundan 
emin olun.
Banka logosu ve 
adı kullanılsa dahi 
kişisel bilgilerinizi 
isteyen e-postalara 
ve sitelere yanıt 
vermeyin.

sız 4 adet av 
tüfeği ile bir 
tabanca ele 
geçirildi. Jandarma 
mn gözaltına 
aldığı 6 şüpheli 
ifadelerinin 
ardından adliyeye 
sevk edilecek.

Traktörün 
römorkundan düsen 

yaslı kadı n öldü

Bursa'nın Kara
cabey ilçesinde 
traktörün römor 
kundan düşen 
yaşlı kadın haya 
tını kaybetti. 
Kaza, Orta Sarıbey 
Mahallesi'nde mey
dana geldi. İddiaya 
göre, Urfa'dan 
Karacabey'e mayıs 
ayında gelerek 
tarım işçisi olarak 
çalışan Mahbube 
Aran (57), işin 
bitmesiyle birlikte 
domates 
tarlasından kaldığı 
çadırlara gitmek 
için römorka bindi. 
Kendisi gibi tar

Mhatsaıın ihtar 
hattı ilk 

meyvesini verili

Bursa'da narkotik ve terör suçlarıyla 
daha etkili mücadele edilmesi 
maksadıyla kurulan "NARKO-TEM what- 
sApp ihbar hattı" ilk meyvesini verdi. 
Gelen ihbarı değerlendiren narkotik tim
leri 1 kilo sentetik kannabinoid maddesi 
ile uyuşturucu ticaretinden elde edilen 
öğrenilen 3 bin 490 lira para ele geçirdi. 
NaYKÖ'f uCbuÇıatıd Muca'oöıd'Şûoe 
Müdürlüğü ekipleri, NARKO-TEM what- 
sApp ihbar hattına Mevlana Mahalle
si'nde uyuşturucu satıldığı yönünde 
ihbar gelmesi üzerine harekete geçti. 
Ekipler, takibe aldıkları, içinde Y.Y. ve 
K.K'nin bulunduğu aracı durdurdu. 
Araçta yapılan aramada bir miktar sen
tetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. 
Bu şahıslan sorgulayan ekipler, 
şahısların depo olarak kullandığı yeri 
tespit etti.

lada tarım işçisi 
olarak çalışan 
M.A'nın (26) 
kullandığı traktörle 
yola çıkan Mah
bube Aran, köyün 
girişinde römorkun 
kapağının bir anda 
açılmasıyla yere 
düştü. Düşen tarım 
işçisi Mahbube 
Aran çağrılan 
ambulansla Kara
cabey Devlet Has
tanesine kaldırıldı. 
Mahbube Aran, 
kafasından darbe 
aldığı için bütün 
müdahalelere 
rağmen hayatını 
kaybetti.

Alil A UMU BURSA BETON FABRİKASINAUl D İnil BİTİŞİK 1000 METREKARE
İlin U HHER (500 METREKARE KAPALI ALANI 
vmi V IİVİİI BULUNAN) ELEKTRİK VE SUYU MEVCUT 
"T...... HER KULLANIMA UYGUN YERUIHIIIIH SAHİBİNDEN KİRALIKTIR

■II 05364985460
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Güne Bakış
Belediye GEMTAŞ adlı bir inşaat şirketi kurdu, bu şirketin

Çukurbahçe de temel attığı dairelerin ilk alıcısı Belediye oldu.

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Meclisteki 2 konu..
GEMTAŞ belediye adına müteahhitlik 

yapan bir Anonim Şirket.
Sermayesi Gemlik Belediyesi’nden aktarı 

lan 1 milyon lira ile işe başlandı.
50 bin lira ise bu şirketi kuranların 

koyduğu para. 0 da muvazaalı.
Bu şirket önce KOZA adıyla kuruldu.
Bu parayı kim verdi hep soru işaretleri 

olan bir konu. Hiçbir iş yapmayan bu 
şirketin adı, belediyeye devredilmeden bir 
süre önce GEMTAŞ yapıldı neden?

Çünkü bu şirketin kuruluşu baştan sona 
muvazaalı. Bu konuyu daha önce de 
yazmıştım. Şirketin yönetiminin tamamı 
belediye meclis üyeleri ile başkan 
yardımcılarından oluşuyor.

Bu da başka bir muvazaa konusu...
Şirket yönetimi Gemlik için birşeyler ya

pacaksa, neden ücret alıyorlar, yani yan 
cebime koy şirketi bu şirket bana göre... 
Belediye konut yapacaksa şirkete ne ihti 
yaç vardı. Şirket A.Ş. olunca istediği gibi 
hareket kabiliyeti var.

Denetimi yok.
Meclis toplantısında Belediye Başkanının 

önergesi ile, Çukurbahçe de bayram 
öncesi temeli GEMTAŞ tarafından atılan 
konutlar daha yapılmadan, 4-5 tanesinin 
Gemlik Belediyesi tarafından satın 
alınmasını AKP’liler kabul etmiş.

Görülen o ki, daireleri satın alarak şirkete 
sıcak para aktaracak.

Kılıfı da hazır. Kamulaştırmalarda takas 
olarak verilmek üzere bu daireler satın 
alınıyor.

Hadi hayırlı olsun.
Peki kardeşim o zaman bu şirkete ne 

gerek vardı.
Belediyenin onca mimarı, mühendisi var. 

Bu işleri belediye kendi bünyesinde yapa
maz mıydı?

Meclis üyeleri, AKP’Hleri bu gibi konulan 
sorgulamıyor, hiç olmazsa vatandaş olarak 
sizler sorgulayın.

Gelelim ikinci konuya.
Rahmetli Özgür Aksoy, geçtiğimiz yıl 

kaybettiğimiz Gemlik’teki müziğin gelişme 
si, için yaşamı boyunca büyük emekler 
veren değerli müzik öğretmeni Mehmet 
Taşpınar’ın adının Manastır daki Belediye 
Kültür Merkezi’ne verilmesini isteyen bir 
önerge vermiş ama bu yine AKPTılerce 
kabul edilmemişti.

Nedeni ise Belediye Kültür Merkezi adını 
bir süre önce yine AKP’Hlerin istemi üzeri 
ne, ‘Yunus Emre Kültür Merkezi’ olarak 
değiştirmesiydi. Aksoy ölmeden önce 
arkadaşlarına, "o zaman Kültür Merkezin
deki sahneye Mehmet Taşpınar adının veril 
mesi"ni önerelim demiş.

Bu konu mecliste kabul gördü.
Mehmet Taşpınar’ın adı Yunus Emre 

Kültür Merkezi sahnesinde yaşayacak.

Gemlik Belediyesi 
Eylül ayı toplantı 
sini önceki gün 
yapıldı.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın 
başkanlığında 
toplanan 
Gemlik Belediye 
meclisinde 
gündemde bulu
nan maddelerin bir 
çoğu, belediye 
Başkanının bugün 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan’ın AKP li 
belediye başkan 
larıyla yapacağı 
toplantı nedeniyle 
çabuk bitti. 
Gündemin büyük 
çoğunluğu 
yine imarla ilgili 
maddelerdi.
Daire müdürlerin 
den gelen konular 
ilgili komisyonlara 
havale edilirken, 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz geçti 
ğimiz hafta Çukur
bahçe mevkiinde 
GEMTAŞ tarafın 
dan temeli atılan 
kentsel dönüşüm 
ve tamamlan 

Gemlik Gümrük Müdürlüğü’nce tescilli EX079307 sayılı 
25.08.2017 tarihli beyannamemize ait U0669886 seri 

numaralı A.TR dolaşım belgemiz kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 
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mayan konutların 
dan 4-5 tanesinin 
Gemlik Belediyesi 
tarafından satın 
alınması hakkında 
bir önerge verdi. 
Önergenin hemen 
görüşülmesi 
AKP’lilerce 
kabul edildi.
CHP ve MHP li 
meclis üyeleri 
bu karara karşı 
çıktılar.

BELEDİYE 
GEMTAŞ’TAN 
DAİRE SATIN 
ALACAK

CHP’li Galip Gür 
yaptığı konuş 
mada, “Gemlik 
belediyesinin 
kurduğu şirketten 
daire satın 
alınacaksa, bu 
şirketi kurmaya 
ne gerek vardı. 
Belediye konutları 
kendi yapsaydı’’ 
dedi.
MHP’lilerinde karşı 
çıktığı satın alma 
oylamasında, 
AKP li üyelerin oy 
çokluğu ile karar 

kabul edildi. 
Temeli daha yeni 
atılan konutların 
bir bölümü Gemlik 
Belediyesi’nce 
kamulaştırmalar 
sırasında takas 
olarak kullanıla 
cağı iddia edildi.

MEHMET 
TAŞPINAR’IN 
ADI SAHNEYE 
VERİLDİ

Belediye Meclisin 
de tartışma 
yaratan bir konu 
ise, üzücü bir 
cinayete kurban 
giden eski CHP 
Grup Sözcüsü 
Av. Özgür Aksoy 
tarafından 
Belediye meclisine 
verilen bir önerge 
de, Manastır 
Yunus Emre 
Kültür Merkezi 
(Belediye Kültür 
Merkezi) nin 
adının bir süre 
önce ölen müzik 
öğretmeni Mehmet 
Taşpınar’ın adının 
verilmesi önerge 
si AKP lilerce 

kabul edilmedi. 
Bunun yerine 
Kültür Merkezi’n- 
deki sahnenin 
adının Mehmet 
Taşpınar olması 
önerisi kabul 
edildi.
Kültür Merkezi’ne 
Mehmet Taşpınar 
adının verilme 
mesi üzerine, 
Özgür Aksoy’un 
sağlığında sahne 
ye Mehmet 
Taşpınar adının 
verilme düşünce 
sinin bulunduğun 
belirtilmesi üze 
rine; Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, “Bunu bir 
vasiyet olarak mı 
kabul ediyor
sunuz" dedi.
Gemlik Belediye 
Meclisi, Başkanın 
Ankara gezisi 
nedeniyle kısa 
sürede tamam 
landı.
Meclis diğer gün
dem maddelerini 
ve önergeleri 
görüşmek üzere 
Salı günü 
toplanacak.
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IMUlSIMtollİHlllllll
Dünyaya 'Bursa 
siyahı' markasıyla 
ihraç edilen incir 
işleme tesisini 
ziyaret eden Os- 
mangazi Belediye 
Başkanı Mustafa 
Dündar, incir 
üreticisinin ku 
rulan soğuk hava 
depoları sayesinde 
ürününü daha iyi 
değerlendirme 
imkanına kavuştu 
ğunu söyledi. 
Ovaakça ve 
Gündoğdu mahal
lelerinde incir üreti
cilerini ziyaret eden 
Osmangazi 
Belediye Başkanı 
Mustafa Dündar, bir 
çiftçinin kurduğu 
soğuk hava deposu 
ve paketleme 
tesisini gezerek 
incir üretimi 
hakkında bilgi aldı. 
İhracata yönelik 
incir paketleme 
işlerinin yapıldığı 
tesisin işletmecileri 
ile görüşen Başkan 
Dündar, "Dünyada

Bursa siyahı olarak 
bilinen bu incir, 
Bursa'nın Os
mangazi ilçe 
sınırlarındaki 
24 köyümüzde 
yetişiyor. Bu ürün
lerin neredeyse 
tamamı başta 
Avrupa olmak 
üzere dünyanın 
dört bir yanına 
ihraç ediliyor. Son 
yıllarda bizlerin de 
desteği ile kuru 
lan soğuk hava 
depoları ve 
paketleme tesisleri 
ile üreticilerimiz 

mahsulünü 
daha iyi şartlar 
da pazarlama, 
dolayısıyla 
kazancını artırma 
imkanı buluyor. 
Ziyaret ettiğimiz bu 
tesis de, soğuk 
hava deposu ve 
paketleme işlemleri 
yapılan güzel bir 
işletme" dedi. 
Bu yıl incirde 
verimin yüksek 
olduğunu belirten 
Başkan Dündar, 
"Bayram öncesi 
başlayan incir 
hasadının şu anda 

en yoğun günlerini 
yaşıyoruz. İnşallah, 
bu güzellik 
üreticimize bereket 
olarak yansır. 
Belediye olarak 
bizler de, yapmış 
olduğumuz çeşitli 
çalışmalarla 
üreticimizi destek
liyoruz. Vatan 
daşımızın ürününü 
en iyi şartlarda 
pazarlaması, en 
yüksek kazancı 
sağlaması için 
her türlü altyapı 
desteğini veri 
yoruz. Bunlardan 
biri de bu yıl 
17'incisini 
gerçekleştirdi 
ğimiz incir fes 
tivalimiz.
Osmangazi 
sınırlarında 
yetişip ünü tüm 
dünyaya yayılan 
bu ürünün değerini 
koruması için her 
türlü desteği 
vermeye devam 
edeceğiz" diye 
konuştu.

Facebook, sahibi 
olduğu VVhatsApp 
uygulamasında ku
rumsal hesapları 
paralı hale getiren 
yeni bir güncelle
meyi test ediyor. 
VVhatsapp Op
erasyon Direktörü 
Matt Idema, büyük 
girişimcilere sağla 
dıkları ek özellikler
den ücret alacak 
larını açıkladı. 
Facebook, VVhat- 
sApp mobil 
uygulamasından 
para kazanmanın 
yeni yollarını arıyor. 
Wall Street 
Journal'ın 
aktardığına göre, 
bir milyardan fazla 
kullanıcıya sahip 
popüler mesajlaş 
ma uygulamasına, 
kurumsal iletişimle 
ilgili yeni özellikler 
eklenecek.
VVhatsapp'ın resmi 
bloğundaki bültene 
göre de, kullanıcı 
ların VVhatsapp'taki 
büyük şirketlere ait 
hesaplarla daha 
kolay iletişim 

kurması adına ek
lemeler yapıldığı 
belirtildi.
VVhatsapp'ın blo
ğunda "Küçük 
şirketler için ücret
siz olan VVhatsapp 
Business uygula 
ması üzerinden 
kullanılacak yeni 
araçlar ve havayolu 
şirketleri, e-ticaret 
siteleri, bankalar 
gibi büyük şirketler 
için girişim çözüm
lerini test etmekte 
oldukları" ifade 
edildi. Facebook 
2014 yılında VVhat
sapp uygulamasını 
22 milyar dolara 
satın almıştı. Yakın 
dönemde de kurum
sal hesapların 
resmi olduğu 
kanıtlayan yeşil tik 
işareti özelliğini 
getirmişti.
VValI Street Jour- 
nal'a röportaj veren 
VVhatsapp Op
erasyon Direktörü 
Matt Idema, "Gele
cekte, şirketlere 
ücret uygulamayı 
düşünüyoruz" dedi

2. el otomobil alacaklar dikkat!
İkinci ei oto 
piyasasında yaz 
dönemi sonrası 
hareketlilik devam 
ederken, galericiler 
vatandaşları 
araçlarını satış 
sonrası güvenilir ve 
muhatap bula 
cakları yerlerden 
almaları konula 
rında uyardı. 
İkinci el araç 
alacakların, satış 
sonrası yaşaya 
bilecekleri sorun 
ların en az indiril 
mesi için araç 
atımlarının güvenilir 
kurum ve galeriler
den yapılması 
gerektiğine dikkat 
çekildi. Öte yan 
dan hem konfor 
hem de trafikte 
rahat seyir ede
bilmek için otoma 
tik şanzımanlı 
araçların sayısının 
günden güne artış 
gösterdiği belirtildi.

"İYİ BİR ARABA 
İÇİN 40 BİN TL'Yİ

GÖZDEN ÇIKAR
MAK GEREKİYOR" 
20 yıldır galericilik 
sektöründe 
olduğunu dile ge
tiren Ahmet Çalım, 
"2017 yılı itibariyle 
yaşı ve modeline 
göre 25 bin ile 30 
bin TL'nin altında 
olan arabalar iyi 
arabalar değil. Yani 
alıcı insanların iyi 
bir araba alabilmesi 
için bu rakamların 
üzerine çıkarak, en 
azından bir 40 bin 
TL'yi gözden 
çıkarması 

gerekiyor. Aksi 
halde hem model 
yaşı yüksek olduğu 
için hem de kilome
tresi fazla olacağı 
için teknik ve 
donanımsal olarak 
araçta sorun 
yaşayabilir. Bu da 
günümüz şartlarına 
göre maddi olarak 
alıcıyı zorlaya 
çaktır" dedi. 
"OTOMATİK 
ŞANZIMAN, 
MANUELİ GEÇTİ" 
Çalım, son zaman
larda özellikle 
otomatik arabalara 

oldukça rağbet 
olduğunu be
lirterek, "İstanbul 
trafiğinden dolayı 
insanlar otomatik 
arabayı tercih edi 
yordu. Ancak 
artık Edirne'de de 
otomatik araç 
kültürü artış gös
terdi. Ancak kent 
genelinde 
yaşadığımız bir 
sorun da otomatik 
araç şanzıman 
ustasının azlığı 
ve olmaması.
Otomatik araç arıza 
yaptığı zaman araç 
sahibi için oldukça 
sıkıntı yaşıyor" 
ifadelerini kullandı. 
"BU BİR GÜVEN 
MESELESİ" 
2. el araç 
alacakların galeri
cilere daha çok 
güvendiklerini 
hatırlatan Çalım, 
"Bazı müşteriler 
geliyor ben galerici
den araba almam 
diyor, bazı 
müşteriler ise tam 

tersi ben galerici
den araba alırım 
diyor. Çünkü galeri
ciler kötü araba alıp 
satmaz mantığın 
dalar. Artık zaten 
ekspertizler var. Bu 
bir güven meselesi. 
Bilinçli müşteriler 
genelde galericilere 
güveniyorlar. Bazı 
insanlar internetten 
araba buluyorlar, 
alıyorlar. Ancak 3-5 
ay sonra araçta 
sıkıntı çıktığı zaman 
kendilerine 
muhatap bulmakta 
güçlük çekiyorlar. 
Galeride böyle 
bir sorun yok. 
Her zaman 
araçlarımızın 
arkasında duru 
yoruz. Bazı sorun
lar yaşandığı 
zaman biz kendimiz 
yaptırıyoruz" 
iye konuştu.

"SOKAKTAN 
ARABA 
ALMASINLAR"

Çalım, 2. el oto 
satışında yaşanan 
en büyük 
sorunların internet 
ortamında ya da 
sokakta alınan 
araçlarda meydana 
geldiğini dile 
getirerek, "Bizim 
sıkıntımız şu, 
dışarıdan çok alıp 
satanlar var. 
İnternetten çok 
fazla kayıt dışı alıp 
satılıyor.
İnsanlarımız 
mağdur olma 
mak için bu 
şekilde araç 
almamalarını öner
iyoruz. Çünkü bir 
sorun olduğunda 
hem muhatap 
bulamayacaklar, 
bulsalar bile 'Ne 
yapalım ben de 
aldığımda öyleydi* 
denecek.
Sorunlarını 
çözemeyecekler. 
Arabaları galeri 
çilerden alsınlar, 
sokaktan araba 
almasınlar" dedi.
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İstavrit bolluğu fiyatlara yansıdı
Kilogramı 10 
liradan satılan is
tavritin fiyatının 
daha da düşmesi 
bekleniyor. 
Denizlerdeki 
istavrit bolluğu 
tezgahlardaki 
fiyatlara olumlu 
yansıdı. Kilogramı 
10 liraya kadar 
düşen istavritin 
fiyatının 
daha da düşmesi 
bekleniyor. 
Geçen balık mev 
simini kilogramı 
15 liradan kapatan

istavritin fiyatı, 
bolluk nedeniyle 
10 liraya kadar 
düştü.
Sezonun başla 
masıyla denizler 
deki bereket tez
gahlara da yansıdı. 
Sezon başın 
da uskum 
ruda görülen 
bolluk bugünlerde 
istavritte de 
yaşanıyor.

UCUZ BALIK 
HEM 
VATANDAŞLARI

HEM DE 
BALIKÇILARI 
SEVİNDİRDİ 
Edirne Balık Pazarı

balıkçılarından 
Hamza Köksoy, bu 
yıl sezonun çok 
güzel başladığını

söyledi.
Bereketli bir dönem 
geçirdiklerini ifade 
eden Köksoy, "Bu

sezon çok güzel 
başladı. Çok 
memnunuz.
Sezon başlama 
sıyla uskumru 
bolluğu yaşadık. 
Uskumrudaki bol
luk devam ediyor 
ve kilogramını 
5 liraya satıyoruz. 
Şimdi sıra istavrite 
geldi. Denizlerde 
çok güzel istavrit 
bolluğu var. 
İstavritin kilogra 
mim 10 liradan 
satıyoruz." 
dedi.

KÜÇÜK KUMLA 
AIYIIIV ÖZGÜZELYALI SİTESİNDE 
1111II İM HAVUZLU 2+1 DAİRE 
VHIIMR ŞAHİDİNDEN SATILIK 

---------- 0 535 37818 00

Sanayi ciro endeksi arttı

FISTIKLI ÖZER PANSİYON
HUZURLU TATİLİN 

TEK ADRESİ 
NAZIM HOCA’NIN YERİ

www.ozerpansiyon.com 
O 530 311 05 97 - O 533 352 41 63

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

BYEGM

Bu gazete
Anadolu'nun Sesi 
iPad-iPhone 
uygulamasında

. yay ımlanmaktadır. ■<

KfiŞ€D€ B€Kl€M€K VOK
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

Mevsim ve takvim 
etkisinden 
arındırılmış toplam 
sanayi ciro en
deksi, temmuzda 
bir önceki aya göre 
yüzde 3,4 yükseldi. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
2017 yılı Temmuz 
ayı sanayi ciro en
deksini açıkladı. 
Buna göre; 
mevsim ve takvim 
etkilerinden 
arındırılmış 
sanayinin alt sek
törleri (2010=100 
temel yıllı) 
incelendiğinde; 
2017 yılı Temmuz 
aynıda bir önceki 
aya göre madenci
lik ve taşocakçılığı 
sektörü endeksi 
yüzde 7,1 ve imalat 
sanayi sektörü 
endeksi yüzde 
3,3 arttı.
Sanayi ciro en
deksi bir önceki 
yılın aynı ayına 
göre yüzde 36 arttı. 
Takvim etkisinden 
arındırılmış 
sanayinin alt sek
törleri (2010=100 
temel yıllı) 
incelendiğinde; 
2017 yılı Temmuz 
ayında bir önceki 
yılın aynı ayına 
göre madencilik ve 
taşocakçılığı sek
törü endeksi yüzde

47,1 ve imalat 
sanayi sektörü 
endeksi 
yüzde 35,7 arttı. 
Mevsim ve takvim 
etkilerinden 
arındırılmış ana 
sanayi grupları 
(MIGs) 
incelendiğinde, 
2017 yılı Temmuz 
ayında bir önceki 
aya göre en yük
sek artış yüzde 9,4 
ile dayanıklı tüke
tim malında 
gerçekleşti.
Mevsim ve takvim 
etkilerinden 
arındırılmış imalat 
sanayi alt sektör
leri incelendiğinde, 
2017 yılı Temmuz 
ayında bir önceki 
aya göre en yük
sek artış yüzde 9,8 
ile motorlu kara 
taşıtı treyler (rö
mork) ve yarı 
treyler (yarı rö
mork) imalatında

gerçekleşti. Bu 
artışı yüzde 7,6 ile 
bilgisayarların, 
elektronik ve optik 
ürünlerin imalatı 
ve yüzde 6,9 ile 
mobilya imalatı 
takip etti.
Mevsim ve 
takvim etkile 
rinden arındırılmış 
imalat sanayi 
alt sektörleri 
incelendiğinde, 
2017 yılı Temmuz 
ayında bir önceki 
aya göre en fazla 
azalış yüzde 
4,6 ile diğer ula 
şım araçlarının 
imalatında 
gerçekleşti. Bu 
azalışı yüzde 2 ile 
diğer metalik ol
mayan mineral 
ürünlerin imalatı 
ve yüzde 1,2 ile 
fabrikasyon metal 
ürünleri (makine 
ve teçhizat hariç) 
imalatı takip etti.

FacebooksayfamızîGeftılik IÇgrfez- Güler Ajans

http://www.ozerpansiyon.com
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Emniyetten cok önemli pasaport murisi!
Emniyet Genel 
Müdürlüğü, ‘ellerin 
de pasaport kalma 
dığı’ gerekçesiyle 
11 Eylül Pazartesi 
gününden beri gri 
pasaport veremiyor. 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü Pasaport 
ve Güvenli Belge 
Daire Başkanlığı, 
yurtdışındaki 
görevlendirmelerde 
kullanılan ‘gri pasa 
port’ olarak bilinen 
hizmet damgalı pa 
saport başvurularını 
‘ellerinde pasaport 
kalmadığı’ gerekçe* 

siyle 11 Eylül 
Pazartesi gününden 
beri almamaya 
başladı.
Yurtdışına çıkarken 
gazeteci, bürok 
rat, sporcu ve 
akademisyen gibi 
farklı meslek 
sahiplerinin görev
leri süresince 
kullandıkları gri 
pasaportların ve 
rilmemesi nedeniyle 
çok sayıda kişi 
de mağdur oldu. 
Gri pasaportla gide
cekleri ülkeye 
vizesiz girebilen

özellikle AB pro
jelerinde yer alan 
öğrenciler ve 
sporcular da yeni 
pasaport verilme 
mesi nedeniyle

bordo pasaport alıp, 
gidecekleri ülkeye 
göre vize başvuru 
sunda bulunmak 
zorunda kaldı. 
Katılacağı etkinlik

lere kısa süre bulu
nan kişiler ise gide
meme durumuyla 
karşı karşıya kaldı. 
DARPHANE 
BASMADI YANITI 
Ankara Emniyet 
Müdürlüğü Pasaport 
Şube Müdürlü 
ğü’nün girişine, 
“Yeni hizmet pas
aportu müracaatı 
alınamamaktadır. 
Mevcut süresi 
yeterli olan hizmet 
pasaportu aktive 
edilecektir” yazıları 
asıldı. Pasaport 
işlemlerini yapan 

görevliler, Darphane 
ve Damga Matbaası 
Genel Müdürlü 
ğü’nün pasaport 
basmadığını be
lirterek, yeni 
hizmet pasaportu 
vereme diklerini 
söyledi. Süresi 
olanların gri 
pasaportlarını kul
lanabileceklerini 
belirten görevliler, 
yeni gri pasaport 
ların ne zaman 
verilmeye baştana 
cağı ile ilgili bir süre 
de veremediklerini 
belirtti.

Tratiğe kayıtlı araç sayısı arttı
Trafiğe kayıtlı araç 
sayısı, temmuzda 
bir önceki aya göre 
yüzde 0,55 artarak 
21 milyon 643 bin 
213'den 21 
milyon 763 bin 
103'e çıktı.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
temmuz ayına iliş 
kin motorlu kara 
taşıtları istatistik
lerini açıkladı. 
Buna göre, temmuz 
sonu itibarıyla 
trafiğe kayıtlı toplam 
21 milyon 763 bin 
103 taşıtın yüzde 
53,9'unu otomobil, 
yüzde 16,4'ünü 
kamyonet, yüzde 
14,Tini motosiklet, 
yüzde 8,3'ünü trak
tör, yüzde 3,8'ini 

kamyon, yüzde 
2,2'sini minibüs, 
yüzde Tini otobüs, 
yüzde 0,3'ünü ise 
özel amaçlı taşıtlar 
oluşturdu.

YENİ KAYITTA 
ARTIŞ VAR

Trafiğe kaydı 
yapılan toplam 128 
bin 88 taşıt içinde 
otomobil yüzde 58,7 
ile ilk sırada yer 
aldı. Bunu sırasıyla 
yüzde 17,7 ile moto
siklet, yüzde 15,9 ile 
kamyonet, yüzde 4,2 
ile traktör takip etti. 
Taşıtların yüzde 
3,5'ini ise minibüs, 
otobüs, kamyon ve 
özel amaçlı taşıtlar 
oluşturdu.

Temmuzda trafiğe 
kaydı yapılan taşıt 
sayısı, bir önceki 
aya göre yüzde 34 
arttı. Bu artış oto
mobilde yüzde 28,6, 
minibüste yüzde 
40,7, otobüste 
yüzde 92,1, kamyo

nette yüzde 71,7, 
kamyonda yüzde 
39,7, motosiklette 
yüzde 37,6, özel 
amaçlı taşıtlarda 
yüzde 3,4 olarak 
gerçekleşti. Trak
törde ise yüzde 5,9 
azalış oldu.

GEÇEN YILA 
GÖRE DURUM

Trafiğe kaydı 
yapılan taşıt sayısı 
temmuzda, geçen 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 41,1 artış 
gösterdi. Bu artış 

otomobilde yüzde 
37,6, minibüste 
yüzde 51,9, oto
büste yüzde 
78,6, kamyonette 
yüzde 38,1, 
kamyonda 
yüzde 14, moto 
siklette yüzde 
63,9, traktörde 
yüzde 33,3 oldu. 
Özel amaçlı 
taşıtlarda ise 
yüzde 22,2 azalış 
kayıtlara geçti. 
Ocak-temmuz 
döneminde 730 bin 
11 taşıtın trafiğe 
kaydı yapıldı, 57 bin 
332 taşıtın ise trafik
ten kaydı silindi. 
Böylece trafikteki 
toplam taşıt sayısı 
672 bin 679 arttı.

G 
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GEREKLİ TELEFONLAR ~

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

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

ULAŞIM

RESMİ DAİRELER
Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb.
Karayollan 
Liman Baş. 
Mal Müd.

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER

HASTANELERH | 
B 
E 
R 
İ

Nüfus Md.
Özel İd. Md.
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md.
İlçe Tarım Müd.
İlçe Seç. Md.
Halk Eğitim Müd.
İŞ-KUR__________

BELEDİYE

186
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42

513 13 64
524 85 86
513 10 92

513 18 46

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

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

VAPUR - FERİBOT
Yalova (226) B14 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
Milangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz___________514 17 00
Akcan Potrol 013 10 79
MAR-PET 0i3 30 33
Tuncay Otogaz 013 16 40

Gemlik Karfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 43 SAYI: 5878

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI 
ŞANSINI SEVEYİM 
12.00-14.15-16.15- 

18.15-20.15 
SİCCİN4

12.00-14.00-16.00- 
18.00.-20.00

ÇILGIN HIRSIZ 3 
12.00-14.00-16.00- 

18.00-20.00 
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikKSrfez

YİĞİT (^İNŞAAT
-1987 ।

YAPI MALZGMGLERİ 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

AYAKKABININ YENİ ADRESİ

Daha W
Mrk: Orhangazi Cd. Beşiktaşlılar 

Derneği karşısı GEMLİK 
t Şb : Fiyonkland Orhangazi Cad. < 
m No: 14/B GEMLIK

gemlikfiyonkayakkabi@outlook.com

BAY VE BAYAN AYAKKABI
ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN

KARAR VERMEYİN... ,

http://www.yigitinsaatgemlik.com
mailto:gemlikfiyonkayakkabi@outlook.com


6-26 Eylül 2017 tarihleri arasında Özdilek kırtasiye - kitap reyonlarından tek seferde yapılacak 75 TL ve üzeri alışverişlere kırtasiye - kitap reyonlarında kullanılmak üzere 10 TL İNDİRİM KUPONU hediye 
verilecektir. Kazanılan indirim kuponları 30 Ekim 2017 tarihine kadar kullanılabilecektir. Kazanılan ayruindirim kuponları birleştirilemez. İndirim küporiları para yerine geçmez. İade işlemlerinde kuponun 
nakit değeri yoktur. Kupon karşılığı para iadesi yapılamaz. Bu kampanya diğer kampanyalarla birleştirilemez.

Kuruluş:1973

GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

15 Eylül 2017 Cuma 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 

k GEMLİK 4
irfanunluemlak.sahibinden.com

MHP ve CHP’lilerin açtıkları dava sonucu 60 dönüm arsa satışı iptal edilmişti

Cimiaş «e Buruşan a satılan arsaların 
tapularını almayan Belediye başkanı suç isliyor

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

YURTLAR KONUSU
2017-2018 eğitim ve öğretim yılı önümüzdeki 

hafta açılıyor.
Her ne kadar anaokullannda ve bazı ilköğretim 

okullarında eğitim bir hafta önce başlamış ol
masa da, yüksek öğretim kuramlarında eğitim 
öğretim başlamadı.

Gemlik’teki yüksek öğretim kurumlannda 
öğrenci sayısı artıyor.

İlçemizdeki yüksek öğrenim kurumlan denince 
aklımıza Uludağ Üniversitesi’ne bağlı Gemlik 
Sunğipek Yerleşkesi’nde Hukuk Fakültesi ile 7 
yüksek okul bulunuyor. Devamı 4’de

Gemlik Belediyesi 
ait Gemsaz arazi
sine bitişik yakla 
şık 60 dönümlük 
arsanın Gemlik 
Belediyesi tara 
fından pazarlık 
usulü Borusan ve 
Çimtaş firmaları 
na25 milyon liraya 
satışından sonra, 
MHP ve CHP’U 
terin Bölge İdare 
Mahkemesine 
açtıkları dava 
sonucu arsa satışı 
mahkeme tarafın 
dan iptal edilmişti, 
eski MHP ilçe Baş 
kanı Osman Durdu 
Gemlik Cumhuriyet 
başsavcılığına 
suç duyurusunda 
bulundu.

Durdu, Belediye 
başkanının kamu 
zararını devam 
ettirdiğini, tapunu 
geri alınarak 
imar yasasının 18. 
maddesine göre 
arsaların ihale 

usulü ile satılması 
gerektiğini, 
bunu uygula 
mayan idarenin 
ise görev 
suçu işlediğini 
iddia etti.
Haberi sayfa 2’de

BiiyüKsehir 
Belediyesi 
Konukevi 
Tabelasını 
neden 
kaldırdı?
Bursa Milli Türk 
Talebe Birliği 
(MTTB)’nin 
Gemlik Sunğipek 
Asım Kocabıyık 
Yerleşkesi önüne 
astığı pankart ile 
Gemlik’te Erkek 
Öğrenci Konuk 
evi açacağını 
duyurmasından 
sonra, Gemlik 
İlim Yayma Cemi 
yeti’nin ilçe yö
neticileri ile yap 
tıkları anlaş ma 
dan sonra, erkek 
Konuk evinin, 
İlim Yayma 
Cemiyetinin bina 
sında açılacağı 
duyuruldu. 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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22-23-24 Eylül günleri yapılacak olan 2. Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali için Ankara ve İstanbul da tanıtım günleri düzenleniyor

Zeytin Mali İtin Ankara Ha stand acildi
Gemlik Belediye- 
si'nin Gemlik Kent 
Konseyi ve çok 
sayıda sponsor 
firmanın desteğiyle 
birlikte organize 
ettiği 22-23-24 
Eylül'de yapılacak 
olan 3. Uluslarara 
sı Gemlik Zeytini 
Festivali tanıtım 
çalışmaları 
kapsamında 13 
Eylül günü saat 
12.00 ile 16.00 
arasında Ankara- 
Kızıiay Meydanın 
da Tanıtım Standı

kuruldu. 
AnkaralIlar 
tarafından ilgi 
gören tanıtım 
çalışmalarında, 
vatandaşlar 
Gemlik zeytininin 
coğrafi işareti 
konusunda 
bilgilendin 
lirken, festival 
programlarının yer 
aldığı broşürler 
vatandaşlara 
dağıtılıp, 
AnkaralIlar Festi
vale davet edildi. 
Gemlik Belediye

Meclis Üyesi ve 
Kent Konseyi 
Başkan Yardımcısı 
Fehmi Arslan, Kent

Konseyi Yürütme 
Kurulu Üyeleri, 
Kent Konseyi Ka 
din Kolları, Adliye

Köyü Tarımsal 
Kalkındırma Koop. 
Başkanı Coşkun 
Damar ve Belediye

personelleri de 
stant çalışmalarına 
katıldı. Kızılay 
Meydanında 
vatandaşlara 
zeytin ve zeytinya 
ğı ikram edildi. 
Stant ve tanıtım 
çalışmaları 16 
Eylül cumartesi 
günü İstanbul’un 
Beyoğlu, Kadıköy 
ve Eminönü 
semtlerinde, 
17-18 Eylül de 
Bursa Kent 
Meydam’nda 
devam edecek.

MHP ve CHP’lilerin açtıkları dava sonucu 60 dönüm arsa satışı iptal edilmişti

Cimtaş ve Borusanasatılan arsaların 
tapulannı almayan Belefliye başkanı su c isliyar
Gemlik Belediyesi 
ait Gemsaz arazi
sine bitişik yakla 
şık 60 dönümlük 
arsanın Gemlik 
Belediyesi tara 
fından pazarlık 
usulü Borusan ve 
Çimtaş firmaları 
na25 milyon liraya 
satışından sonra, 
MHP ve CHP’ 
İllerin Bölge İdare 
Mahkemesine 
açtıkları dava 
sonucu arsa satışı 
mahkeme tarafın 
dan iptal edilmişti. 
CHP ve MHP ilçe 
yöneticileri ve 
meclis üyeleri, 
arsa satışında 
ihale yasasının 
işletilmemesi ne
deniyle, rekabet 
ortamının doğma 
dığı, satışa sunu 
lan 5 parsel arsa 
mn Artık Parsel 
olarak gösterildiği, 
oysa satılan arsala 
rın 12,18, 5 dönüm 
gibi büyük alanlar 
olduğu, satışın 
imar yasasının 17. 
maddesine göre 
yapılmasının hata 
olduğu, satıştan 
kamu zararı

doğduğu iddia 
edilerek, satışın ip
tali istenmişti.

MAHKEME SATIŞI 
İPTAL ETTİ

Bursa 2. İdari 
Mahkemesi satışın 
imar yasasının 18. 
maddesine göre 
bir düzenleme 
yapılmadan satıl 
dığını belirterek 
iptal kararını şöyle 
açıklamıştı: 
“...1/1000 ölçekli 
uygulamalı imar 
planı değişikliği 
sonrasında kapa 
nan imar yolları 
nın, 3194 sayılı 
Kanun’un 18. mad
desine göre bir 
düzenleme yapılma 
dan Gemlik Beledi 
ye Başkanlığı 
adına tescil 
edilmek suretiyle 
oluşturulan 
taşınmazların 
17.madde kapsa 
mında bitişikteki 
arsa sahiplerine 
satılmasına ilişkin 
idari konusu encü
men kararında 
hukuka uygunluk 
bulunmadığı sonu

SAVCILIĞA SUÇ 
DUYURUSU

cuna varılmıştır. 
Açıklanan neden
lerle, dava konusu 
işlemin “İPTALİ 
NE,” denilmişti. 
Buna karşın, Gem
lik Belediyesinin 
sattığı arsaların 
yeniden geri 
alınması için Tapu 
İptal Davası açma 
sı gerekirken, 12 
Haziran 2014 tari
hinden beri konu 
yu savsaklayarak, 
kamu zararının 
doğmasına neden 
olmayı sürdürdüğü 
görülüyor.”

Belediye 2. İdare 
Mahkemesinin 
aldığı İPTAL kararı 
na karşı Danıştaya 
itiraz etti.
Danıştay Bursa 2. 
İdare Mahkemesi 
nin kararını yerin 
de buldu.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz 
mahkeme kararla 
rını uygulamadı. 
Bunun üzerine 
eski MHP ilçe Baş 
kanı Osman Durdu 
Gemlik Cumhuriyet 

başsavcılığına suç 
duyurusunda bu
lundu.
Durdu, Belediye 
başkanının kamu 
zararını devam 
ettirdiğini, tapunu 
geri alınarak 
imar yasasının 18. 
maddesine göre 
arsaların ihale 
usulü ile satılması 
gerektiğini, bunu 
uygulamayan 
idarenin ise görev 
suçu işlediğini 
iddia etti.
Cumhuriyet 
Savcılığı Konuyu İç 
İşleri Bakanlığı’na 
ileterek konuyla 
ilgili ön inceleme 
yapılmasını istedi. 
Bakanlık savcılığa 
“ön incelemeye 
gerek yoktur” 
yanıtını verince, 
Osman Durdu bu 
kez yeniden İdari 
Mahkemeye 
başvurdu.
İdari Mahkeme, 
Bakanlığın kararı 
nı iptal etti.
2016 yılının sonla 
rında Bakanlıktan 
gelen müfettiş ön 
inceleme başlatıp 
ifadeler aldı.

Ancak, müfettiş, 
Bakanlığın daha 
önce verdiği yanıtı 
verdi. “Ön incele 
meye gerek yok
tur” dedi.
Osman Durdu 
müfettişin verdiği 
karara yeniden 
Danıştay nezdinde 
yeniden itiraz etti. 
Yaklaşık 9 aydır 
Danıştay’ın kararı 
bekleniyor.
MHP eski İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, “Danıştay 
da ki karar gecikti. 
Ancak, müfettişin 
verdiği kararın 
bozulacağına inanı 
yorum. Belediye 
başkanı suç işle 
meye devam 
ediyor. Belediyenin 
GEMPORT hissele 
rini satışından 
parası var. Müteah
hitlik yapmaya 
başladı. Önce tapu 
iptal davası açıp, 
satılan 5 parsel 
arsanın geri alına 
rak mahkeme 
kararının uygulan 
ması gerekir. 
Bu işin peşini 
bırakmayacağız. " 
dedi.
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ltnmiilMKHCIIlM:llWİ
Bursa'da ambu
lansa çarpan bir 
araçta bulunan aile 
fertleri yaralı olarak 
hastaneye kaldırıl 
dı, sürücünün ise 
hayati tehlikesi 
devam ediyor. 
Edinilen bilgiye 
göre, kaza 
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesi 
Soğanlı Ma
hallesinde meydana 
geldi. Avrupa Kon
seyi Bulvarı üz
erinde merkeze 
gitmek üzere sol 
şeritte seyir halinde 
olan 16 BV 585 
plaka sayılı Bursa İl 
Sağlık müdürlü 
ğüne ait ambulans 
Botanik Kavşağı yol 
ayrımına geldiği 
esnada önünde orta 
şeritten seyir

Uvusturuc» onerasyon»:6 hisi tmuklandi
Bursa'da düzenle
nen uyuşturucu 
operasyonunda 
gözaltına alınan 
7 kişiden 6'sı 
tutuklandı.
Alınan bilgiye 
göre, İl Emniyet 
Müdürlüğü 
Narkotik Suçlarla 
Mücadele 
Şube Müdür 
lüğü ekipleri, 
uyuşturucu 
madde ticareti 
yaptıkları iddia 
edilen Y.Y. ve 
K.K'yı, Yıldırım 
ilçesinde düzenle
nen operasyonda 
bir otomobilde 
yakaladı. Araçta 
yapılan aramalarda

halinde olan 47 
yaşındaki Nami 
Soylu idaresinde ki 
16NBK 67 plakalı 
araç önüne kırdı. 
Bir anda önüne 
çıkan araca çarp
mamak için ambu
lans sürücüsü 
İsmail Yelbey(50) 
frene basmasına 
rağmen duramadı 
ve araca çarptı. 
Çarpmanın etkisiyle 
iki araçta bir süre

bir miktar sentetik 
uyuşturucu ele 
geçirildi. Ekipler 
şüphelilerin depo 
olarak kullandığı 
bir yere operasyon 
düzenledi. Op

sürüklendikten 
sonra durabildi. 
Kaza sonrası Nami 
Soylu idaresinde ki 
araçta bulunan 
Aysel Soylu(40), 
çocukları Zey nep 
(18) ve Samet (13), 
çarptıkları ambu
lansta bulunan ekip 
tarafından ilk te
davilerinin yapılma 
sının ardından olay 
yerine gelen ambu
lansla Bursa Devlet

erasyonda, S.Ç, 
Y.E.K, C.A, T.S. ve 
S.Ç. gözaltına 
alındı. Emniyetteki 
işlemlerinin 
ardından adli 
yeye sevk edilen

Hastanesine 
kaldırıldı.
Araçtan ağır yaralı 
olarak çıkarılan 
Nami Soylu ise 
Bursa Çekirge 
Devlet Hastanesine 
kaldırıldı. Nami 
Soylu yapılan ilk. 
müdahalenin 
ardından yoğun 
bakım servisine 
alındı. Kazada şans 
eseri ambulansta 
bulunan sürücü 
İsmail Yelbey ve 
sağlık görevlileri, 
Şaban Erdoğan 
Cari ile Tuba 
KemahlI Verdi, 
yara almadan 
kurtulmayı başardı. 
Olay yerine sevk 
edilen trafik polis
leri kaza ile ilgili 
olarak soruşta 
başlattı.

zanlılardan 6'sı 
tutuklandı. 
Zanlılardan S.Ç. 
ise tutuksuz 
yargılanmak 
üzere serbest 
bırakıldı.

Yol kenarımla 
f uhusa dev darbe! 

32 gözaltı

Bursa'da gerçekle 
şen fuhuş operas 
yonunda 32 kişi 
gözaltına alındı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
Ahlak Büro 
Amirliği ekipleri, 
yol kenarlarında ve 
caddelerde, oto
mobilleri durdu
rarak fuhuş 
pazarlığı yapan 
kadınlar ve traves- 
tilere yönelik ope 
rasyon düzenledi. 
Düzenlenen ope 
rasyonda polis, 
tuhuş yaptığı 
gerekçesiyle 22 
kadını, 8 travestiyi 
ve onlarla birlikte 
oldukları iddia 
edilen 2 erkeği 
gözaltına aldı. 
Emniyete götürü 
len şüphelilere, 
Kabahatler Ka
nunu uyarınca 
227'şer lira para 
cezası uygulandı. 
22 kadının yapılan 
muayenesinde 
aralarında hamile 
kadınlarında oldu 
ğu ve bu halde 
fuhuş yaptıkları 
ortaya çıktı. Bu

KfiŞ€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

kadınların, anlaş 
tıkları erkeklerle 
boş arazilerde 
veya araçların 
içinde birlikte 
oldukları kayde 
dildi. Kadınlar para 
cezasının ardından 
serbest bırakıldı. 
Trafik ekipleri 
fuhuş için gelen 
araçlara ceza 
yağdırdı.
Bursa Asayiş Şube 
Müdürlüğü Ahlak 
Büro Amirliği ekip
leriyle koordineli 
olarak fuhuş ope 
rasyonuna katılan 
Trafik Şube ekip
leri, yol kenarında 
bekleyen hayat 
kadınlarıyla anlaşa 
rak arabalarına 
bindirmek isteyen 
sürücüleri dene
tledi. Denetleme 
sonucu 30 araca 
toplam 2 bin lira 
civarı ceza kesildi. 
Bursa Asayiş Şube 
Müdürlüğü Ahlak 
Büro Amirliği ekip
lerine, Yunus ekip
leri, Trafik Şube 
ekipleri ve Asayiş 
ekipleri de fuhuş 
operasyonunda 
destek verdi.

■
 BURSA BETON FABRİKASINA 

BİTİŞİK 1000 METREKARE 
(500METI

. . . . . . . . . . . . . . .  BULUNAN) ELEKTRİK VE SUYU ME 
ı. . . . . . . HER KULLANIMA UYGUN YERV II IV SAHİBİNDEN KİRALIKTIR

MM 0 536 498 54 60

REKARE KAPALI ALANI
NAN) ELEKTRİK VE SUYU MEVCUT

HER KULLANIMA UYGUN YER
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Güne Bakış
ilim Yayma Cemiyeti binasına TTTB Erkek Konukevi açacaktı, 

Büyükşehir Belediyesi Erkek Apart Evleri tabelası astı. 
Simdi ise binaya İlim Yayma Cemiiyeti Konuk evi tabelası kondu.

■ ■ ■

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Yurtlar konusu...
Uludağ Üniversitesi Gemlik Suğipek- 

Asım Koca bıyık Yerleşkesi'ndeki Yük
sek Okullarındaki programlar şunlar:

1- Bahçe Tarımı
2- Bilgisayar proğramcıhğı
3- Deniz liman İşletmeciliği
4- Gıda Teknolojileri
5- Dış Ticaret
6- Harita Kadostro
7- Makina..
Hukuk Fakültesi’nde yaklaşık 800 

öğrenci öğrenim görüyor.
Yerleşkede yaklaşık bin 200- bin 300 

I öğrenci öğrenim görüyor.
Peki kaç kişilik öğrenci yurdu var? 

Yerleşke içinde Yüksek Öğrenim Kredi 
Yurtlar Kurumu’nun işlettiği Kız Öğrenci 
Yurdu ile Erkek Öğrenci yurdu bu
lunuyor.
Kız öğrenci yurdu bu yıl en çok 290 

öğrenci barındırabilecek.
Erkek öğrenci yurdunda ise 200 

öğrenci barınıyor.
Veliler ayda çocukları için kuruma 160 

Hra ödüyor. Yurtta 2 öğün yemek veri 
liyor, çamaşırlar ücretsiz yıkanıyor, 
ücretsiz internet hizmetinden yarar 
lanıyor. Arada ücretsiz gezi ve tiyatro 
etkinliklerine gidiyor. Hatta düzenli 
etkinliklere katı lanlar yurt dışı gezilerine 
kura rie gıbeoriıyonarmış.

Yerleşkedeki 1200 öğrencinin yüksek 
okullar bölümündeki öğrencilerinin 
büyük bölümü, Bursa ve ilçelerinden 
geldiğinden yurt sorunu olmuyor.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kuru
mun yurt öğrenci kapasitesi yine de 
yeterli değil. Bu yıl 490 kişiye hizmet 
verebilecekler. Eski memur lojmanla 
rında onarım ve değişimin sürdüğünü 
öğrendim.
Kredi Yurtlar Kurumunun yeterli yurt 

yapamamasını fırsat bilen dinci vakıflar 
ve tarikatlar yurt kuruyorlar.

Darbe öncesi Fetöcülerin Gemlikteki 
müritlerinin kurduğu Emir Buharı 
Öğrenci Yurdudur. Bu yurtta yapılan bir 
toplantı da yurdun kapasitesinin 125 
kişilik olduğunu öğrenmiştim. Ama 
yurtta 75 erkek öğrenci bulunduğunu 
öğrenmiştim.

Kadroyu doldurmuyorlardı nedeni ise 
öğrencilerin tümümü Hukuk Fakültesin
den olmasını istiyorlardı. 50 kişilik 
kontenjanı bir yıl sonra doldurmayı 
planlıyorlardı.

Fetöcülerin birde özel yurdu vardı. Bu 
yurtlar şimdi kapatıldı. Peki kime veril 
di? Biri Birlik Vakfına. Özel olanı ise 
Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi’ne, 
ama o yurt geçen yıl çalıştırılmadı 
neden? Öğrenci mi yok?

Vakıf tarikatların egemenliğinde ol
mayan Dörtyol kavşağında düşük kapa
siteli bir özel yurt var.

Gemlik’in çağdaş öğrenci barındıran 
yurtlara ihtiyacı var. Bu konuda girişim 
başlatmanın zamanı çoktan geçti.

Bursa Milli Türk 
Talebe Birliği 
(MTTB)’nin 
Gemlik Sunğipek 
Asım Kocabıyık 
Yerleşkesi önüne 
astığı pankart ile 
Gemlik’te Erkek 
Öğrenci Konuk 
evi açacağını 
duyurmasından 
sonra, Gemlik 
İlim Yayma 
Cemiyeti’nin ilçe 
yöneticileri ile 
yaptıkları anlaşma 
dan sonra, erkek 
Konuk evinin, 
İlim Yayma 
Cemiyetinin bina 
sında açılacağı 
duyuruldu. 
Ancak, Erkek 
Konuk Evinin 
açılacağı İlim 
Yayma Cemiyeti 
binasına, Bursa 
Büyükşehir Bele 
diyesi tarafından 
“Gemlik Erkek 

Öğrenci Apart 
Evleri” tabelası 
asıldı.
MTTB tarafından 
açılması beklenen 
Erkek Konuk Evi 
yerine Büyükşehir 
Belediyesinin 
Apart Erkek 
Öğrenci evleri 
girişimi düşün 
dürücü olmuştu. 
Gazetemizde bu 
haberin çıkmasın 
dan bir süre sonra 
Gemlik İlim Yayma 
Cemiyeti binasın 
daki Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
tabelaları kaldırıla 
rak yerine “İlim 
Yayma Cemiyeti 
Gemlik Şubesi 
Konuk Evi” 
tabelası asıldı. 
İlim Yayma Cemi 
yeti’nin Konuk 
Evinden kaşıtın 
ne olduğu ise 
anlaşılamadı.
Gemlik İlim Yayma 
Cemiyeti öğrenci 
yurdu hizmeti mi 
veriyor? Öğrenci 
yurtları yönetme 
ligi buralarda 
işletilmiyor mu?

urttımıtı u - -

sorusu soruluyor 
şimdi.
Bu konuda kafalar 
iyice karıştı.

TÜRGEV GİTTİ, 
BİRLİK VAKFI 
GELDİ

Okulların açılması 
nın başladığı bu 
günlerde, FETÖ 
den boşalan yurt 
hizmetleri Nak 
şibendi tarikatına 
yakınlığı ile bilinen 
dernek ve vakıflar 
tarafından 
dolduruluyor. 
Bunun son 
örneklerinden 
birinin ise Hürriyet 
Caddesi’nde bulu
nan eski Fetöcü
lerin Emir Buhari 
Erkek Öğrenci 
Yurdu’nun Halk 
Eğitim 
Müdürlüğünden 
alınarak, 
Cumhurbaşka 
mnın oğlu ve 
kızının yöneti
minde bulunduğu 
TÜRGEV’e 
verildiği 
duyurulmuştu.

Ancak, erkek öğ 
renci yurdu tabe 
laları değiştirile 
rek, Birlik Vakfı’na 
tahsis edildiği 
görüldü.
Birlik Vakfı yurda 
öğrenci kayıtlarını 
sürdürüyor.
Gemlik’te 
devletin öğrencile 
rin barınması için

Yerleşke içinde 
Kredi ve Yurtlar 
Kurumu 
Müdürlüğüne 
bağlı kız ve erkek 
yurtları buluyor. 
Devlete geçen 
Fetönün yurdunu 
yandaş Birlik 
Vakfı’na tahsisi 
Gemlik’te tepki 
yarattı.
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SPOR KÖŞESİ
Selçuk ACAR 

Olympia Spor Merkezi Sahibi

Geçen hafta 
belirttiğim gibi bu 
yazımı sağlıklı 
zayıflama ve sizi 
rahatsız eden 
yağlardan kurtulmanın 
ilk adımlarından 
bahsedeceğim.

İlk olarak sağlıklı 
zayıflamak için tüm 
sağlık ve spor 
çevrelerinin kabul 
ettiği gibi vücut yağ 
oranının düşerken, kas 
oranın artması yani 
yükselmesi gerekiyor 
ve aylık olarak maksi
mum 4 kiloluk bir 
zayıflama en doğru

KARDIO

olan olacaktır.
Genel bir kanı olarak 

zayıflamak isteyen bir 
birey hemen 
karbonhidratı keserek 
zayıflama noktasında 
sonuç almaya çalışır 
ve ahr da.

Vücuttan karbon
hidrat kesildiğinde 
doğal olarak zayıflama 
başlar ama bu bilinenin 
aksine yağ yakan bir 
zayıflama değildir 
vücudun buna tepki 
olarak suyu atmasıdır 
aslında.

Karbonhidratın vü
cutta su tutma özelliği 

olduğu için 
bırakıldığında ilk olarak 
bunun sebep olduğu 
suyu atar vücut, yağı 
değil..

Elbetteki zayıflamak 
isteyen bir kişi ilk iş 
olarak besin zin
cirinden karbonhidratı 
çıkarması gerekiyor, 
ama bunu yaparken de 
unutulmaması gereken 
bir şey vardır 
karbonhidratsız bir 
vücut yakıtsız kalmış 
bir arabaya benzer 
onun için 
yaşamımızdan tama
men çıkarmak ciddi 

sağlık sorunlarınada 
yol açabilir ve kendi
nizi sürekli halsiz, 
yorgun, baş ağrısı, 
vücut kırılması, 
psikolojik olarak 
çöküntü içinde hisse 
dersiniz, bunun için 
sağlıklı olan kompleks 
karbonhidrattan 
vaçgeçmemelisiniz.

Bunlar nelerdir.. 
Esmer (kepekli) ekmek, 
esmer pirinç, bulgur, 
fırın patates ve daha 
çok lif içeren gıdalar

Basit karbonhidratlar 
yani vücudumuzun 
yağlanmasının birincil 
dereceden suçluları: 
ŞEKER....

Şeker basit bir kar
bonhidrat kaynağıdır 
enerji sağlar ama 
sağladığı enerji vücut 
tarafından hızlı 
tüketildiği ve herhangi 
bir kalıcı besin öğesi 
içermediği için fazla 
tüketilmesi çok çabuk 
kilo artışına yağlanma 
ya diş çürümelerine, 

kalp ve damar 
hastalıklarına ve diya
bete yol açabilir..

Çikolata, kek, pasta, 
hamur işleri, tatlılar, 
bal, pekmez, reçel, 
meyve suları, kolalı 
içeceklerde çok fazla 
basit şeker olduğu için 
bunlar vücut kan 
şekerinde ani 
değişiklikler yaparlar 
ve bu çabuk 
acıkmanıza ve yeniden 
yemek yeme hissine 
kapılmanıza neden 
olur. Tabikii bunun 
sonucu da bel böl
gesinden sarkan 
yağlarınız olur.

Bunların yanına 
beyaz ekmek, pilav ve 
makarnayı da eklemek 
doğru olur..

Sağlıklı bir diyetle bir
likte spor salonunda 
kardio ağırlıklı bir 
çalışmayla yapamaya 
cağınız ve yakamaya 
cağınız yağ yoktur...

Bir daha ki yazımda 
görüşmek üzere...

İlk 8 ayda 2.6 milyon Rus turist geldi!
Antalya'ya Ağus 
tos ayında gelen 
turist sayısı, 
geçtiğimiz yılın 
aynı dönemine 
göre yüzde 175 
artarken, Rus 
turistler aynı 
döneme göre 
yüzde bin 157'lik 
bir artış gösterdi. 
2016 yılı Ağustos 
ayında toplam 
1 Milyon 7 bin 801 
turisti ağırlayan 
Antalya, 2017 
yılının Ağustos 
ayında ise yüzde 
175'lik artışla 1 
milyon 760 bin 
500 turisti ağırladı. 
Mülki İdare 
Amirliği verilerine 
göre, geçtiğimiz 
yılın ağustos ayıyla 
bu yılın ağustos

ayları arasında 
Antalya'ya gelen 
yolcu sayısında 
752 bin 699 kişilik 
fark bulunuyor. 
Antalya'ya ağustos 
ayında gelen tur
istlerde ilk sırayı 
Rusya aldı.

Rusların ülkeler 
dağılımındaki 
oranı yüzde 37.12 
olurken, Rusya'yı 
sırasıyla yüzde 
14,68 ile Almanya, 
yüzde 7,04 ile 
Ukrayna, 3,53 ile de 
İngiltere takip etti.

Antalya'ya gelen 
turist sayısı ise 7 
milyon 339 bin 
979'a ulaştı.
Ruslar 2016 yılına 
göre yüzde bin 
157'lik artış 
gösterdi 
Antalya'ya gelen 

turist dağılımında 
ilk sırada Rusya 
yer aldı. Geçtiğimiz 
yıl ağustos ayında 
Antalya'ya gelen 
Rus turist sayısı 
12 bin 28 iken, bu 
rakam 2017 yılı 
Ağustos ayında 
yüzde bin 157'lik bir 
artış göstererek 
654 bin 410 oldu. 
Geçtiğimiz yıl ile 
bu yılın aynı ayında 
gelen Rus turist 
arasındaki fark ise 
602 bin 345 kişi 
olarak istatistiklere 
yansıdı.
Yılın ilk 8 ayında 
Ruslarda artış 
yüzde 2 bin 536 
Antalya'ya 2016 
yılının ilk 8 ayında 
gelen Rus turist 
sayısı 100 bin 902

iken bu rakam 
2017 yılı ilk 8 

ayında ise 
yüzde 2 bin 
536 artarak 2 
milyon 659 bin 
877 oldu. 
Geçtiğimiz 
yılın ilk 8 ayı 
ile bu yılın ilk 
8 ayında 
Antalya'ya gelen 
Alman turist 
sayısında yüzde 
18'lik bir azalma 
meydana geldi. 
Geçen yılın ilk 8 
ayında Antal 
ya'ya gelen 
Alman sayısı 
1 milyon 320 bin 
775'ken, bu 
rakam bu yılın 
ilk 8 ayında 1 
milyon 83 bin 
823'e geriledi.

n GEMLİK NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
ALDIĞIM NÜFUS CÜZDANIMI KAYBETTİM. 

HÜKÜMSÜZDÜR.
HATİCE KARABULUT

w GEMLİK NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
ALDIĞIM NÜFUS CÜZDANIMI ŞUBAT 2017 

DE KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR. 
OSMAN HİZMET (b09 729437

IH GEMLİK NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
ALDIĞIM NÜFUS ÖÜZDANIMI KAYBETTİM. 

HÜKÜMSÜZDÜR.
NURİYE BAYRAM

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Bursanın kokusu parfüm oldu
Parfümde şehir 
kokuları modası 
başlıyor. Türkiye’de 
bir ilki gerçekleş 
tiren ve uzun yıllar 
parfüm sektöründe 
bulunan başarılı 
parfüm markası 
Loris, koku 
uzmanları ile yaptı 
ğı araştırmalar son
cunda Bursa’nın 
kendi has kokula 
rından parfüm 
üretti.
Artık şehirleri 
yansıtan kendi 
lerine özgü özel 
kokuları şişelenmiş 
parfüm olarak satın 
alınabilecek.
Türkiye’de bir ilki 
gerçekleştiren ve 
uzun yıllar parfüm 
sektöründe bulu
nan başarılı parfüm 
markası Loris, uzun 
süren araştırmalar 
sonucunda 
Bursa’yı yansıtan 
ve şehre özgü bir 
parfüm üretti.
Kokusunun parfüm 

haline getirildiği 
şehrin adını taşıyan 
parfümler arasında 
Bursa’nın yanı sıra 
Eskişehir’den Trab
zon’a, Antalya’dan 
Van’a, Erzurum’dan 
Konya’ya kadar pek 
çok ilin kendine 
has kokusu yer 
alıyor. Her şehrin 
kendine özgü 
kokusundan 
üretilen parfümler 
aynı zamanda bay 
ve bayanlar için 
ayrı seçenekleri de 
bulunuyor. 
Şehirlerin sadece 
bitkileri değil karak
terleri de analiz 
edildi. Uzun incele 
meler sonucunda 
ilk olarak 17 ilin 
kendine has kokula 
rımn parfümleş 
tiğini ve tüketici
lerin beğenisine 
sunulduğunu be
lirten Loris Par- 
füm’ün kurucusu 
Fehmi Okuyucu, 
şehir kokularının

nasıl seçildiğini 
anlattı. Parfümlere 
illerin karakter
lerinin de yansıtıl 
dığını ifade eden 
Okuyucu, “Her 
şehir farklı kokar. 
Bazısı o bölgede 
yetişen kendine 
has bitkilerden, 
bazıları yanından 
geçen bir nehirden 
ya da kıyısı olduğu 
bir denizden veya 
sahip olduğu iklim
den, bazıları da 
yüzyıllara tanıklık 
eden tarihinden alır 
kokusunu. İşte biz 

de her şehrin kendi 
ne has kokularını 
araştırdık ve birer 
parfüm haline ge
tirdik. Trabzon’da 
Karadeniz’den An
talya’da Portakal 
bahçelerinden, 
Erzurum’da yüksek 
dağlardan esin
lendik. Parfümlere 
yine illerin kendi 
isimlerini verdik. 
Örneğin Antalya’ya 
özel ürettiğimiz par
fümün adını yine 
Antalya olarak koy
duk. Aynı zamanda 
şehirlerin karakter

lerini de kokulara 
yansıttık. Parfüm
lerin daha sert ya 
da daha hafif 
olmasında işte bu 
karakteristik özel
likler önemli rol 
oynadı, "dedi. 
Marka şehir algısı 
güçlenecek 
Okuyucu, her ilin 
kendine has bir 
kokusu olması 
gerektiğini ve şehir 
parfümlerinin 
marka şehir 
kimliğini 
güçlendireceğini 
belirterek yurtdışı 

tanıtımlarında da 
önemli katkı 
sağlayabileceğinin 
altını çizdi. 
Loris Parfüm 
Hakkında 
Parfüm sektö 
ründe 10’yılı aşkın 
süredir hizmet 
veren Loris Parfüm, 
Türkiye’de 300, 
yurtdışında 30 
farklı ülkede 
100’ün üzerinde 
şube ile 
müşterilerine 
400 çeşit ürün 
sunmaktadır. Sek
törde öncü olmayı 
kendisine ilke 
edinmiş olan Loris 
Parfüm, kaliteli 
ürünleri ve alanında 
eğitimli, profesy
onel çalışanlarıyla 
hizmet vermektedir. 
Teknolojinin tüm 
imkânlarını kulla
narak gelişen sek
törde her geçen 
gün kalite çıtasını 
daha yukarıları 
çıkartmaktadır.

n KÜÇÜK KUMLA 
ÜZGÜZELYALI SİTESİNDE 

HAVUZLU 2+1 DAİRE 
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WMWSlMWia

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

BYEGM

Bu gazete
Anadolu'nun Sesi 
iPad-iPhone 
Uygulamasında ’ 
yayırrtlanmalçtaciır. *.

KflpBUra
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 83GEMLİK

İŞKUR’a kayıtlı 
işsiz sayısı ağus 
tosta 2 milyon 559 
bin 592 kişi olur 
ken ağustos 
ayında 73 bin 778 
kişi de işe yerleş 
tirildi.
İŞKUR’a kayıtlı 
işsiz sayısı 
ağustosta 2 milyon 
559 bin 592 kişi 
olarak açıklandı. 
IŞKUR’un, 
işverenlerden 
aldığı açık iş sayısı 
ise ağustosta bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 
29,04 oranında 
artış göstererek 
193 bin 579 oldu.
AÇIK İŞ 
SAYISINDA 
BÜYÜK ARTIŞ 
Rapora göre, 
2017 yılı ocak- 
ağustos döne
minde alınan açık 
iş sayısı ise geçen 
yılın aynı dönem
ine göre yüzde

35,2 oranında bir 
artışla 1 milyon 
837 bin 244 oldu. 
Açık işlerin yüzde 
99,6’sı özel 
sektörden alındı. 
Ağustos ayı işe 
yerleştirme 
73 bin 778 
kişi olarak 
gerçekleşirken, 
yerleştirme 
yapılanların 
yüzde 66’sı erkek, 
yüzde 34’ü 
kadın olarak 
belirlendi.
2017 yılının ilk 8 
ayında ise yüzde 
68’i erkek yüzde

32’si kadın olmak 
üzere 716 bin 858 
kişi işe yerleşti. 
İşe yerleşen 
sayısı geçen yılın 
aynı dönemine 
göre yüzde 
34,8 oranın da 
artış gösterdi. 
Aynı ayda kayıtlı 
işsiz sayısı 2 mi
lyon 559 bin 592 
kişi olarak belir
lendi. Kayıtlı 
işsizlerin yüzde 
51 ’i erkek, yüzde 
49’u kadın, 
yüzde 33,7’si 
ise 15-24 yaş 
grubunda oldu.

Facebook sayfamızzGemlık Kffrfez-Güler Ajans
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Tüm şoförlere zorunlu oluyor
Esnaf ve Sanatkar
lar Yeterlilik Merkezi 
Projesi kapsamında, 
yeterlilik belgesi 
tüm şoförlere 
zorunlu olacak. 
Esnaf ve Sanatkar
lar Yeterlilik Merkezi 
Projesi kapsamında 
kurulan belgelendir 
me merkezi yarın 
atılacak imzalarla 
hayata geçiriliyor. 
Yeni düzenlemeye 
göre sadece servis 
şoförleri değil, 
dolmuş, taksi, halk 
otobüsü şoförleri de 
artık yeterlilik bel

gesi almak 
zorunda olacak. 
Esnaf ve Sanatkar
lar Yeterlilik Merkezi 
Projesi kapsamında 
kurulan belge
lendirme merkezinin 
(TESK-ESYEM) 
yetkilendirme 
sözleşmesi, yarın 
Mesleki Yeterlilik 
Kurumunda, 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Jülide Sarıeroğlu, 
TESK Genel 
Başkanı Bendevi 
Palandöken ve 
Mesleki Yeterlilik

Kurumu Başkanı 
Adem Ceylan’ın 
katılacağı törenle 
imzalanacak.
Palandöken, uygula
maya ilişkin, “Servis 

şoförleri, taksici, 
dolmuşçu ve halk 
otobüs şoförleri bel
geleniyor” dedi. 
Okul servis 
araçlarında son 

yaşanan olayların 
ardından TESK 
Genel Başkanı Ben
devi Palandöken, 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Jülide Sarıeroğlu ile 
görüştü. Görüşme 
sonucu çözüm için 
mesleki yeterlilik 
belgesinin zorunlu 
olması konusunda 
görüş birliğine 
varıldı.
Konuya ilişkin 
açıklama yapan 
TESK Genel 
Başkanı Bendevi 
Palandöken, “TESK 

ESYEM, başta okul 
servis aracı şoförü 
ulusal yeterliliği 
olmak üzere üç 
meslekte daha 
MYK’dan yetki 
alarak mesleki 
yeterlilik 
sınavlarında başarılı 
olanlar belge
lendirilecek. Bu 
arada TESK ile MYK 
arasında şehir içi 
ulaşım sektöründe 
yer alan meslek
lerde kapsam 
genişletmesi 
çalışmaları 
devam ediyor.

Bakan dan flaş «erai indirimi açıklaması!
Maliye Bakanı Naci 
Ağbal, ekonomi 
gündemiyle ilgili 
önemli açıklama 
larda bulundu. 
Maliye Bakanı Naci 
Ağbal, önemli 
olanın kurdaki is
tikrar olduğunu be
lirtti ve kur oranının 
ekonomik parame
treler tarafından 
belirlendiğini kay
detti. Birincil 
önceliğin mali disi
plini korumak 
olduğunu savunan 
Ağbal, vergi indirim 
terinin devam ettir
ilmesine gerek 
olmadığını be
lirterek mobilya, 
elektronik eşya ve 
konutlardaki vergi 

indirimlerinin 
süresinin 
uzatılmayacağını 
kaydetti
Maliye Bakanı, orta 
vadeli programın 
Eylül sonunda 
açıklanmasının 
planlandığını dile 
getirdi ve Türkiye 
kamu harcamala 
rının yeniden 
değerlendirileceğini 
bildirdi.
Maliye Bakanı Naci 
Ağbal'ın açıklama 
lanndan öne 
çıkanlar: 
Terörle mücadelede 
kararlılık ekonomide 
başan getiriyor.
Kur tahmini ile eko
nomici olunmuyor.
Yapılan vergi in

dirimler amacını 
karşıladı. Sektör
lerde canlanma 
oldu.
Kamu harcama 
larında tasarruf ve 

üretkenlik 
yapacağız.
Vergi indirimleriyle 
yoluyla talebi 
canlandırmaya 
gerek kalmadı.

Vergilerle ilgili her
hangi bir düzenleme 
yapmak gün
demimizde yok. 
KDV indirimi söz 
konusu değil.

KDVde reform 
yapacağız. Yüzde 18 
oranında indirim 
olmayacak.
Eylül sonuna kadar 
3 yıllık planları ka
muoyu ile 
paylaşacağız.
Büyüme 
rakamlarındaki 
yükseliş sürecek. 
Türkiye kendisini 
göstererek, büyüme 
hikayesini orta 
vadede de sürdüre
cek yeni bir ivmeye 
girmiş oldu.
Finansal piyasalar 
gayet iyi, kur normal 
seviyelere indi. Kura 
ilişkin tahmin söyle
mek yanlış iştir.
Herkes işine gücüne 
baksın
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBffsir
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK

ULAŞIM

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29

। Mer.Saft.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 05 29
Acıbadem 280 44 44

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

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
OrmBöl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
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

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

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

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

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

Gemlik KSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5879 

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)

fiiİİMiiİ
VENÜS SİNEMASI 
ŞANSINI SEVEYİM 
12.00-14.15-16.15- 

18.15-20.15 
SİCCİN4 

12.00-14.00-16.00-
18.00,20.00 

ÇILGIN HIRSIZ 3 
12.00-14.00-16.00-

18.00-20.00
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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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

l *

P*0İ
Adliye Binası Altı Yeni Pazar Cad. No: 98 

Tel: 0 224 514 31 64 Fax : 0 224 513 90 41 GEMLİK 
www.yigitinsaatgemlik.com

MI

BAY VE BAYAN AYAKKABI 
ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN

KARAR VERMEYİN... ,

Mrk: Orhangazi Cd. Beşiktaşlılar 
Derneği karşısı GEMLİK

Şb : Fiyonkland Orhangazi Cad. < 
INo: 14/B GEMLİK

gemlikfiyonkayakkabi@outlook.com

Füjmk, AgMa
AYAKKABININ YENİ ADÎMİ

Mim

http://www.yigitinsaatgemlik.com
mailto:gemlikfiyonkayakkabi@outlook.com


6 - 26 Eylül 2017 tarihleri arasında Özdilek kırtasiye - kitap reyonlarından tek seferde yapılacak 75 TL ve üzeri alışverişlere kırtasiye - kitap reyonlarında kullanılmak üzere 10 TL İNDİRİM KUPONU hediye 
verilecektir. Kazanılan indirim kuponları 30 Ekim 2017 tarihine kadar kullanılabilecektir. Kazanılan ayrı İndirim kuponları birleştirilemez. İndirim kuponları para yerine geçmez. İade işlemlerinde kuponun 
nakit değeri yoktur. Kupon karşılığı para iadesi yapılamaz. Bu kampanya diğer kampanyalarla birleştirilemez. ' '

GemlikKHrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

17 Cumartesi__________ 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

ADD Gemlik Şube Başkanı Muhammed Usta, okullar açılırken 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın kararlarını eleştirdi.

Mili»
1

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

TANITIM...
Günümüzde Tanıtım her kurum için önemli 

unsurların başında geliyor.
Mal üreten tüm kurumlar, özel ve resmi 

kuruluşlar tanıtımı artık işletmelerinin birer 
ayrılmaz parçası olarak görüyorlar.

Tanıtım sivil toplum kuruluşları ile siyasi 
partiler için de olmazsa olmazlarındandır.

Belediyelerin bütçelerini kendiler yapması 
nedeniyle harcamalarını da istedikleri gibi ya
pabiliyorlar.

Bu nedenle halkla ilişkiler ve tanıtım gider
lerine büyük paralar harcıyorlar. Devamı 4’de

Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik Şube 
si Başkanı yaptığı basın açıklamasında, 
2017 - 2018 Eğitim ve Öğretim yılına sivil 
toplum kuruluşları, veliler ve vatandaş 
ların düş kırıklığı içinde ve isyankar duyu 
larıyla girdiklerini açıkladı. Usta açıkla 
masında, demokrasinin güvence terinden 
biri olan ve anayasal koruması altında bu
lunan Öğretim Birliği Yasası’nın yok edil 
meşini, çocukların ve ülkenin geleceği 
açısından çok tehlikeli bulduklarını 
söyledi. Haberi sayfa 4’de

Kent Konseyi yönetimi ile sivil 
toplum kuruluş temsilcileri stand 
açacak, Gemlik zeytini tanıtılacak 

Zeytin Festivali 
İstanbul'da 
tanıtılacak

22-23-24 Eylül günleri yapılacak olan 2. 
Uluslararası Gemlik Zeytini Festiva 
li’nin tanıtımı için Ankara Kızılay Meyda 
nı’nda stand açan Gemlik Belediyesi 
Kent Konseyi yöneticileri bugün de İs
tanbul da tanıtım standı açarak, İstan
bul luları da Zeytin Festivali’ne davet 
edecekler. Haberi sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Kent Konseyi yönetimi ile sivil toplum kuruluş temsilcileri stand açacak, Gemlik zeytini tanıtılacak

Zeytin Festiuali İstanbul'da tanıtılacak
22-23-24 Eylül 
günleri yapılacak 
olan 2. Uluslara 
rası Gemlik Zeytini 
Festivali’nin tanıtı 
mı için Ankara 
Kızılay Meydam’n 
da stand açan 
Gemlik Belediyesi 
Kent Konseyi yö
neticileri ve sivil 
toplum kuruluşları 
temsilcileri, bugün 
de İstanbul da 
tanıtım ştandı 
açarak, İstanbullu 
lan da Zeytin Festi

vali’ne davet 
edecekler. 
Ankara’da stand 
açan Kent Konseyi 
yöneticileri, sivil 
toplum temsilcileri, 
tanıtıma çok sayı 
da AnkaralInın 
geldiğini, bu arada 
festival programı 
ile standlarda 
Gemlik’ten getiri 
len zeytin ve zeytin 
yağının ziyaretçi 
lere ikram edildi 
ğini, Gemlik zeytini 
coğrafi işaretinin

de tanıtımının 
yapıldığını 
söylediler. 
BEYOĞLU- 
EMİNÖNÜ VE 
KADIKÖYDE

STAND 
AÇACAKLAR 
Gemlikliler bugün 
İstanbul’un gözde 
semtleri Kadıköy, 
Beyoğlu ve Emin 

önü’nde stand 
açarak zeytin festi
valini tanıtacaklar, 
Gemlik zeytinyağı 
ve zeytini ikramla 
rında bulunacaklar.

Ankara ve İstanbul 
daki tanıtımlardan 
sonra 17-18 Eylül 
günleri de Bursa 
Kent Meydam’nda 
aynı tanıtımların 
yapılacağı 
belirtildi.
Kent Konseyi’nden 
yapılan açıklama 
da, Ankara daki 
tanıtımın çok başa 
rıh geçtiğini, 
AnkaralIların 
standlara ilgi 
gösterdiklerini 
söylediler.

Temizlenen evden bir traktör çöp çıktı, ev boşaltılıp dezenfekte edildi..

Kurşunlu’daki çöp eve 
Belediye operasyonu

Gemlik Kurşunlu 
Mahallesi 2. 
Hamam Sokak 
Numara 11 de 
bulunan çöp ev 
Gemlik Belediyesi 
ekipleri tarafından 
temizlenip, 
dezenfekte edildi. 
80 yaşındaki 
Osman Genç isimli 
yaşlı vatandaş 
tarafından 
kullanılan tek 
katlı müstakil 
evin çöp eve 
dönüştürülme 
sinden şikâyet 
eden mahalle 
sakinleri, çevreye 

kötü kokular 
yayılması üze 
rine temizlenip 
ilaçlanmasını 
istediler.

MAHALLELİ 
ŞİKAYETÇİ OLDU

Kurşunlu Mahalle 
Muhtarı Hüseyin 
Ormancılar 
Mahalle sakin
lerinden gelen 
yoğun şikayetleri 
Gemlik Belediye
sine bildirmesiyle 
Temizlik İşleri 
Müdürlüğü 
harekete geçti.

Böceklerin istila 
ettiği evden 
römorklar dolusu 
çöp ve cam şişe

atıkları çıktı. 
Temizlik İşleri 
Müdürü Ahmet 
Dedetürk, evin

içinin yanı sıra, 
çevresindeki 
çöplerinde 
toplandığını

belirterek, evde 
ilaçlama çalışması 
da yaptıklarını 
söyledi.
Yaşlı Vatan 
daşa Sevgi 
mağazasından 
yeni kıyafetler 
temin edildi. 
Dedetürk, çöp 
evler konusunda 
gelen şikâyet 
lerin anında 
değerlendir 
meye alınarak, 
temizleme 
işlemlerinin 
ivedilikle 
gerçekleştiril 
diğini ifade etti
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Bursaraıı'ıla duman paniği!
Dumanların 
ısınan metro 
balatalarından 
geldiği ortaya çıktı. 
Bursa metrosunda 
akşam saatlerinde 
vagonlardan yükse
len yoğun duman 
paniğe neden oldu. 
Metrodaki yolcular 
tahliye edilirken, 
dumanın aşırı 
ısınan balatalardan 
kaynaklandığı 
öğrenildi.
Edinilen bilgiye 
göre, olay, 
Bursa'nın en önemli 
toplu ulaşım aracı 
olan Bursa Ray'ın 
Merinos istas 
yonunda yaşandı. 
İstasyona yanaşan 
trenden yayılan 
yoğun duman ne
deniyle metrodaki 
vatandaşlar panik

Bursa'da mlnlhüscülerılen enlem
Bursa Büyükşehir 
Belediyesinden 
güzergâh belgesi 
ve ruhsat alma 
d ıklan gerekçe
siyle araçları 
trafikten men 
edilmeye başlanan 
İnegöl'e bağlı Cer
rah Mahallesin
deki minibüs 
çüler eylem yaptı. 
Sabah 08.00 
sıralarında İNULAŞ 
toplu taşıma 
araçlarının önünü 
kesmeleri sonucu 
jandarma ekiple 
rince yoldan uzak 
İaştınlan S.S. 161 
Nolu Minibüsçüler 
ve Küçük Oto
büsçüler Koope

oldu. Vagonların 
kapıları açıldıktan 
sonra görevliler 
vatandaşların treni 
boşaltmalarını 
istedi. Görevliler 
tüm yolcuları 
tahliye ederken, 
dumanın neden 
kaynaklandığı da 
araştırmaya 
başladı. Olası bir 
yangın ihtimali üz

ratifi üyeleri, 
bunun üzerine 
eylem yaptı. 
Minibüsçüler, 
"Büyükşehirin 
keyfi uygulama 
sından dolayı 
yolcu taşıyamı 
yoruz, taşımamız 

erine yangın 
söndürme tüp
leriyle vagonlar 
tek tek kontrol 
edildi. Dumanın 
ısınan balatalardan 
kaynaklandığının 
anlaşılmasının üze 
rine tren, yolcu al
madan bir sonraki 
istasyona devam 
etti. Uzun süre 
metro istasyonunu

durumunda 
araçlarımız 
bağlanmaktadır. 
Halkımızdan 
mağduriyetlerinde 
n dolayı özür di
leriz" şeklindeki 
yazıları araçlarının 
camlarına astı.

kaplayan duman 
dağıtmazken, 
yolcular du 
mandan etkilen
meden gelen 
diğer tren ile 
yollarına 
devam ettiler. 
Paniğe neden 
olan olay bir 
vatandaş tarafından 
cep telefonuyla 
kaydedildi.

SS 161 Nolu 
Minibüsçüler ve 
Küçük Oto
büsçüler Koope 
ratifi Başkanı 
Raşit Karaman, 
"Biz 40 yıldan bu 
yana Cerrah ile 
İnegöl arasında 
yolcu taşıma 
cıiığı yapıyoruz. 
Araçlarımız 
bağlanıyor. 
Sebebini de 
bilmiyoruz. 
Ekmeğimizle 
oynanıyor. Halk 
bizi tercih 
ediyor. Bu 
meselenin 
bir an önce 
düzeltilmesini is
tiyoruz" dedi.

Cesedini orman 
bekçileri buldu

Bursa'da kayıp 
olan tekstil 
işçisinin cansız 
bedeni, Demir 
taş Baraj 
yolunda bulundu 
Bursa'da aynı 
fabrikada çalışan 
gençlerin kız 
meselesi cina 
yetle bitti.
Edinilen bilgiye 
göre, Vişne Cad
desinde aynı tek
stil firmasında 
çalışan Sami A. ile 
O.Ü, kız meselesi 
yüzünden iş 
yerinde tartıştı. 
Akşam iş çıkışı 
konuyu konuşmak 
için Sami A. ve 
O.Ü. buluştu.
O.Ü'nün aracına 
binen Sami.
A'yı iş yerindeki 
arkadaşları tele
fonla arayıp nereye 
gittiğini sordu.

KRŞ€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

Sami A, telefonla 
arayan arkadaşına, 
"Beni Demirtaş 
Barajına 
götürüyor" dedi. 
Burada kız mese
lesi yüzünden 
tartışan iki iş 
arkadaşından O.Ü, 
Sami A’yı bacağın 
dan vurarak olay 
yerinden kaçtı. 
Sami A. ve 
O.Ü'nün iş yerine 
gelmediğini fark 
eden arkadaşları 
emniyete haber 
verdi. Polis ekipleri 
bölgede yaptıkları 
araştırmada, Sami 
A'mn bacağından 
tek kurşunla 
vurulmuş cese 
diyle karşılaştı. Kız 
meselesi yüzün
den tartıştığı arka 
daşını vuran O.Ü. 
polis tarafından 
her yerde aranıyor.

Allim UMU BURSA BETON FABRİKASINA\ HUIU lUllUl BİTİŞİK 1 ooo metrekareİlin İD RUU (500 METREKARE KAPALI ALANI vmımııiMiı bulunan) elektrik ve suyu mevcut
TREKARE KAPALI ALANIvnııımıiMiı BULUNAN) ELEKTRİK VE SUYU ME 

ı . . . HER KULLANIMA UYGUN YERUM İlil SAHİBİNDEN KİRALIKTIR

M 05364885410
HER KULLANIMA UYGUN YER
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Güne Bakış
ADD Gemlik Şube Başkanı Muhammed Usta, okullar açılırken 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın kararlarını eleştirdi.

l Kadri GÜLER
||__ kadri_guler@hotmail.com

Tanıtım..
Özel sektör ürettiği ürünleri satabilmek için 

bütçesinden önemli bir kaynağı tanıtım gider
lerine ayınyor.

Tanıtım araçları ise öncelikle görsel yayınlar 
televizyonlar, cadde ve sokaklara konan 
panolar, bilbaodlar, tabelalar, el ilan ve 
broşürleri, radyo reklamları, gazete ve dergi 
reklamları, sosyal medya iletişim araçları 
reklamları gibi materyallerden oluşuyor.

Bir de bunun dışında basın ile olan ilişkiler 
sonucu basında çıkan haberlerde aslında 
tanıtım araçlarındandır.

Bunun için Basın Yayın Yüksel Okullan, 
Basın Yayın Halkla İlişkiler okulları gibi 
iletişim ve reklam sektörüne temel teşkil ede
cek eğitim kurumlan açılıyor.

Bu kurumlara giden binlerce öğrenci ise iş 
bulamıyor.

Ama burumlarında halkla ilişkiler birimi 
oluşturan kurumsal kurumlar, bundan 
oldukça yararlanıyorlar.

Bizler basın mensupları eskisi gibi haberlere 
koşmuyoruz.

Çünkü her birine yetişmenin olanağı yok.
Gazete ve televizyonlarda haber çıkması için 

bu kurumlar halktan destek istiyorlar.
“Haberlerinizi bizlerle paylaşın” diye duyu

rular yapıyorlar.
Bizi de bir habere çağırdıklarında, geıeme 

yeceğimizi, ancak birkaç fotoğraf ve bilginin 
internet veya VVhatsApp üzerinden ulaştırıl 
ması halinde haber yapabileceğimizi oeıını 
yoruz. Bu giderek yaygınlaştı.

Vatandaş, artık sorunlarını sosyal medyayı 
kullanarak, basın yayın kuruluşlanna iletiyor.

Bu konuda başta belediye, okullar, turum 
sal ticari kuruluşlar, Ticaret Odası ve vcaret 
Borsası gibi kurumlar basına büyük kolaylık 
sağlıyor.

Tabii bu haberler doğrudan kendilerinin 
tanıtımı için yapıldığında iyi inceleme 
gerekiyor. Bu haberlerin ücretsiz olarak basın 
yayın kuruluşlarında yer alması, haberi gön
deren kurumlann işine yarıyor.

Bedavadan reklam yapıyorlar. Gazeteleri 
haberi vatandaşa duyurma görevini yerine ge
tiriyor.

Sosyal medyada açılan kurumlann s,ıe|en 
de Tanıtım açısından büyük önem taşıyor.

Sosyal medya ve iletişim aygıtları yazılı 
basını ve görsel basının önüne geçti.bu ne
denle bizlerinde sosyal medya da sitelenmız 
bulunuyor.

Binlerce kişi bu sitelerden haberlere 
ulaşıyor. Hem de ücretsiz. Bizlerin rakipleri 
sosyal medya. Tanıtımını iyi yapmasıri1 önen, 
ler, yazdıklannı iyi kullananlardır.

Atatürkçü 
Düşünce Derneği 
Gemlik Şubesi 
Başkanı yaptığı 
basın açıkla 
masında, 2017 - 
2018 Eğitim ve 
Öğretim yılına sivil 
toplum kuruluş 
lan, veliler ve 
vatandaşların 
düş kırıklığı içinde 
ve isyankar 
duyularıyla girdik
lerini açıkladı 
ADD’nin Şube 
Başkanı Usta 
yaptığı yazılı 
açıklamasında 
“Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın 
açıkladığı “Dindar 
bir nesil ve isyan 
projesi ile uyum 
içindeki yeni 
müfredat progra 
mini reddediyoruz.

inancın konulma 
sına, laik Cumhuri 
yet rejiminin 
ruhuna ters düşen 
biat kültürünün 
yaygınlaştırılma 
sına, Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın yet 
kilerinin dinci 
vakıf, tarikat ve çe

Pazartesi günü açılacak olan okullar için veliler masraf kuyruğunda

MlıııtirtıııMîteıaıti
İlk ve ortaöğretim 
kurumlarının 18 
Eylül 2017 Pazarte 
si günü eğitim ve 
öğretim yılının 
başlaması nedeniy 
le veliler çocukla 
rımn ihtiyacı olan 
kırtasiye malzeme 
lerini almak için 
kırtasiyeci dükkan 
lan ile alışveriş 
mağazalarına 
akın ettiler. 
Yeni öğretim yılı 
yine velilerin bütçe 
lerinde beklen
meyen delikler 
açtı. Defter, kitap,

maatlere devredil 
meşine "Hayır” 
diyoruz.” denildi.

OKULLARIN İMAM 
HATİPLERE 
DÖNÜŞMESİNİ 
İSTEMİYORUZ

ADD Gemlik 
Şubesi Başkanı 
Muhammed Usta 
açıklamasında, 
demokrasinin 
güvencelerinden 
biri olan ve 
anayasal koruması 
altında bulunan 
Öğretim Birliği 
Yasası’nın yok 
edilmesini, 
çocukların ve 
ülkenin geleceği 

kalem, giysi mas
rafla rımn geçtiği 
miz yıla göre 
arttığını belirten 
veliler, Milli Eğitim

Bakanlığı’nın 
okullarda giyim 
zorunluluğunu 
kaldırmasına 
karşın, bazı okulla

rin okul forması, 
eşofmanı ve 
tişörtleri aldırma 
lan eleştiri 
kaynağı oluyor.

açısından çok 
tehlikeli 
bulduklarını 
söylediği açıkla 
masına şöyle 
devam etti: 
“Başarılı okulları 
mızın “Proje 
Okulu” adı altında 
başarıları gölgeli 
imam hatip okulla 
rina dönüştü 
rû'ı'mesı'rıı' iHıĞfisf 
yoruz. 4+4+4 
kesintili eğitim 
sisteminin yanlış 
lığını, çöküşünün 
ve verdiğini hasarı 
gördüğümüz için, 
ivedi olarak 12 
yıllık zorunlu 
kesintisiz eğitime 
geçilmesini talep

ediyoruz.
Anadolu Öğret 
men liselerinin 
kapatılmasını ve 
öğretmenlerimize 
yaşatılan inanıl 
maz değerbil 
mezliği AYMAZLIK 
olarak niteliyoruz. 
Dini ağırlıklı 
seçmeli derslerin 
bütün okullarda ve 
sınıflarda okutul 
masına, ayrıca 
kurslardaki 
eğitimin zorunlu 
eğitim kapsamına 
alınmasına razı 
olmuyoruz.
Ders kitaplarının 
Atatürk, bilimsel 
gerçekler ve 
evrensel değer 
lerle donatılma 
sini istiyoruz. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın içine 
düştüğü ve ülke, 
mizi içine soktuğu 
bu çıkmaz sokak
tan bir an önce 
çıkmasını diyor 
bunun için de 
eğitim sorunla 
rımn çözme işinin 
gerçek eğitimci 
lere bırakılmasını 
talep ediyoruz.”

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Öğretmenlere müjde! atama sonuçları açıklandı
Milli Eğitim 
Bakanlığınca, 
Bakanlığa bağlı 
eğitim kurumla 
rında görevli 
öğretmenlerin, il içi 
ve iller arası isteğe 
bağlı yer değiştirme 
işlemleri sonu
cunda atamaları 
tamamlandı.
Bakanlık yetk
ililerinden alınan 
bilgiye göre, 
Bakanlığa bağlı 
eğitim kurumla 
rında görevli

öğretmen lerin il içi 
ve iller arası isteğe 
bağlı yer değiştirme 
işlemleri 8-12 
Eylül'de alınmıştı. 
Öğretmenlerden 30 
Eylül itibarıyla 
kadrolarının 
bulunduğu eğitim 
kurumunda 3 yıllık 
çalışma süresini 
tamamlayanlar il 
içinde, bulundukları 
ilde 3 yıllık çalışma 
süresini tamam
layanlar ise iller 
arasında yer

değiştirme 
başvurusunda bu
lundu.
Yer değişikliği 
gerçekleştirilen 
öğretmenlerden en 
geç 30 Eylül 
itibarıyla görevine 
başlamayanların 
atamaları iptal 
edilecek.
Ataması 
yapılanların 
okullarıyla ilişik 
kesme işlemleri ise 
15 -20 Eylül tarihleri 
arasında yapılacak.

itteântlıı Meleri ici'Teıt al Sıafmılaııası!
Anadolu Üniver- 
sitesitarafından, 
Açık Öğretim, İkti
sat ve İşletme 
Fakültelerinde 
eğitim alan 
öğrencilere, 
yalnızca dönem 
sonu sınavı yapılan 
proje uygulaması 
gibi derslerde 
parçalı sınava 
girme koşulu 
getirildi.
"Anadolu Üniver
sitesi Açıköğretim, 
İktisat ve İşletme 
Fakülteleri Eğitim- 
Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılma 
sına Dair Yönetme 
lik" Resmi Gaze 
te'de yayımlanarak

yürürlüğe girdi. 
Buna göre Anadolu 
Üniversitesi tarafın 
dan, Açık Öğretim, 
İktisat ve İşletme 
Fakül telerinde 
eğitim alan 
öğrencilere, 
yalnızca dönem 

sonu sınavı yapılan 
proje uygulaması 
gibi derslerde par 
çalı sınava girme 
koşulu getirildi.
Yönetmelik 
değişikliğine göre, 
lisans program 
larında birinci 

yarıyıldan ders alan 
öğrenci beşinci ve 
yedinci yarı 
yıllardan, ikinci 
yarıyıldan ders alan 
öğrenci altıncı ve 
sekizinci yarı 
yıllardan, üçüncü 
yarıyıldan ders alan 

öğrenciler yedinci 
yarıyıldan ve 
dördüncü yarıyıl 
dan ders alan 
öğrenciler sekizinci 
yarıyıldan ders 
alamayacak.
Parçalı sınavların 
birleştirilmesiyle 
dönem sonu sınav 
notu oluşturulacak 
ve bu notun, başarı 
notuna katkısı 
yüzde 100 olacak. 
Sınavlar çoktan 
seçmeli, açık 
uçlu, kısa cevaplı, 
doğru-yanhş ve 
eşleştirme gibi 
farklı tip sorular 
içerebilecek.
EN FAZLA 
ÜÇ DERSTEN 
BAŞARISIZ OLANA

SINAVA GİRME 
HAKKI 
Dersin özelliğine 
göre ara sınav, 
yazılı, sözlü, ödev, 
uygulama, proje ve 
benzeri ölçme- 
değerlendirme 
araçlarıyla da 
yapılabilecek. 
Sadece dönem 
sonu sınavı yapılan 
proje uygulaması 
gibi derslerde, 
parçalı sınav 
yapılacak.
Parçalı sınavların 
birleştirilmesiyle 
dönem sonu 
sınav notu oluşturu 
lacak ve bu notun, 
başarı notuna 
katkısı yüzde 
100 olacak.

ABD'den antivirüs programı devine yasak!
ABD İç Güvenlik 
Bakanlığı, tüm de
vlet kuramlarının 
Rus siber güvenlik 
geliştiricisi Kasper
sky Lab şirketinin 
ürünlerini 3 ay 
içinde kullanıma 
kapatmaları gerek 
tiğini duyurdu. 
ABD İç Güvenlik 
Bakanhğı'nın 
konuyla ilgili yazılı 
açıklamasında, 
kuramların 30 gün 
içinde kullandıkları 
Kaspersky 
programları ile ilgili 
rapor sunmaları, 
2 ay sonra başka

içinde de şirketin 
ürünlerini kullan
mama planlarını

uygulamaya 
başlamaları 
gerektiği belirtildi.

bir ürüne geçiş 
planlarını 
sunmalarını, 3 ay

Açıklamada, 
"Bu eylemler, 
Kaspersky ürün
lerinin federal bilgi 
sistemleri için 
oluşturduğu 
enformasyon 
güvenlik risklerine 
dayanıyor. 
Bakanlık, Kasper- 
sky'nin bazı temsil
cilerinin Rus 
istihbaratıyla ve 
diğer hükümet 
organlarıyla olan 
bağlantılarından 
endişe duyuyor" 
ifadelerine yer 
verildi.

"ABD'NİN 
SUÇLAMALARI 
KANITLARA 
DAYANMIYOR"

Öte yandan 
Kaspersky Lab, 
ABD yönetiminin 
kendisine yönelttiği 
suçlamaların sahte 
ve yanlış bilgilere 
dayandırıldığını, 
şirketin herhangi 
bir hükümetle 
siyasi 
bağlantılarının 
veya yakın 
ilişkilerinin 
bulunmadığını 
duyurdu.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans



Sayfa 816 Eylül 2017 Cumartesi Gemlik Karfez

Standartlısı lıırtaslııe ürünlerine 46 bin lira ceza
Standartlara uygun 
olmayan kırtasiye 
ürünlerinin piyasa 
dan toplatıldığını 
söyleyen Bakan 
Tüfenkci, söz 
konusu ürünlere 3 
bin 671 lira ile 45 
bin 972 lira 
arasında cezalar 
kesildiğini açıkladı. 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent 
Tüfenkci, kırtasiye 
ürünleri toptan 
cilan ziyaretinde 
esnafın sorun 
(arını ve önerilerini 
dinleyerek, 
Bakanlığın okul se
zonu başlamadan 
kırtasiye ürünlerine 
yönelik yaptığı 
denetimlere ilişkin 
bilgi verdi. 
Kırtasiye ürünlerine 
yönelik denetim
lerin son yıllarda 
piyasayı olumlu 

etkilediğinin altını 
çizen Tüfenkci, 
"2011 yılında 
kırtasiye ürün
lerindeki güvensiz
lik oram yüzde 
53'lerdeydi.
Artırılan denetimler 
neticesinde 2017 
yılında bu oran 
yüzde 1,5 olmuştur. 
Bu yıl 43 bin 251 
ürün denetlendi, 
bunlardan sadece 
666 tanesinin 
güvensiz ve stan
dartlara aykırı ürün 
olduğu tespit 
edildi*' dedi.

"46 BİN LİRAYA 
KADAR 
CEZASI VAR" 
Güvensiz ya da 
standartlara uygun 
olmayan ürünlerin 
piyasadan 
toplatıldığının altını 
çizen Tüfenkci, söz

konusu ürünlere 3 
bin 671 lira ile 45 
bin 972 lira 
arasında cezalar 
kesildiğini aktardı. 
Tüfenkci, yaklaşık 
10 bin ürünün şu 
an denetim süre 
cinde olduğunu be
lirterek, bu ürünleri 
özellikle çocukların 
ve yetişkinlerin 

kullandığını, 
Bakanlığın bu 
konuya özel önem 
verdiğini kaydetti. 
Alınan tedbirlerle 
kırtasiyede yerli 
ürünlerin arttığına 
değinen Tüfenkci, 
"Çoğu yerlerde bu 
oran yüzde 6 
bandına yaklaşmış 
durumda.

Önümüzdeki 
dönem bu oranın 
çok daha 
yükseleceğini 
görüyoruz. Özel
likle bu alanda yerli 
üreticileri destekle
mek istiyoruz." 
diye konuştu.

"ŞÜPHELİ 
ÜRÜNLER

ALO 175 HATTINA 
İLETİLEBİLİR" 
Tüfenkci, tüketi
cilere de şu 
tavsiyelerde 
bulundu: 
"Aldıkları ürünlerin 
mutlaka markalı 
ürünler olmasına 
ve ambalajlarına 
dikkat etmeleri 
lazım. Etiketler 
okunabilir olmalı. 
Belirli muhabbet 
kurabilecekleri 
noktalardan 
alışveriş yap 
malarını tavsiye 
ediyoruz. 
Tüketicilerimizin 
şüpheleri 
varsa 'Alo 175' 
şikayet hat 
tından, e-Devlet 
portalından ve 
Bakanlığımızın 
internet site 
sinden bizlere 
ulaşabilirler."

İli
KÜÇÜK KUMLA 

ÖZGÜZELYALI SİTESİNDE
HAVUZLU 2+1 DAİRE 

SAHİBİNDEN SATILIK 
0 535 37818 00

Mııiı lımnı iMı Mi

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Bu gazete
Anadolu'nun Sesi 

w - iPad-iPhone BYEGM uygulamasında .
yayımlanmaktadır.

Anlık mesajlaş 
ma uygulaması 
VVhatsApp'ın ku
rucu ortağı Brian 
Acton, şirketten 
ayrılma kararı aldı. 
Facebook'taki 
kişisel hesa 
bından kısa bir 
açıklama yapan 
Acton, kar amacı 
gütmeyen yeni bir 
organizasyon 
kurmak için 
kurucularından 
olduğu 
VVhatsApp'tan 
ayrılacağını 
duyurdu.

8 YIL ÖNCE 
ORTAĞIYLA 
ŞİRKETİ SIFIRDAN 
YARATMIŞTI 
Acton, VVhatsApp'ı 
8 yıl önce Ukrayna 
göçmeni Jan

Koum ile birlikte 
kurmuştu. İkili 
sıfırdan yarattığı 
şirketi 2014 yılında 
19 milyar dolara 
Facebook'a 
satmıştı.

Nottum
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

ÛSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
Ws;' 
ö \

MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

istiklal Caddesi Bora Sokak No :5IA 
Tel:(0.224)513 96 83GEMLIK

ElektrilıTüketiıniflğustosiaYiiztfejJfirnı
Türkiye'nin elektrik 
tüketimi ağustosta 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
4,7 artarak, 27 mil
yar 522 milyon 377 
bin kilovatsaat 
oldu.
Türkiye Elektrik 
İletim AŞ (TEİAŞ)

verilerine göre, 
Türkiye'de geçen 
ay günlük bazda 
en yüksek elektrik 
tüketimi 966 mi
lyon 649 bin kilo- 
vatsaatle 9 Ağus 
tos'ta, en düşük 
tüketim ise 661 
milyon 143 bin

kilovatsaatie 31 
Ağus tos'ta gerçek 
leşti. Ağustosta 
elektrik tüketimi 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
4,7 artarak 27 mil
yar 522 milyon 377 
bin kilovatsaate 
yükseldi.

Facebook sayfamız-G emlik^rfez-Güİer^
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KarşılıKsız çeklerde büyük düsüs var
Ocak - ağustos 
döneminde 
karşılıksız işlemi 
yapılan çeklerin 
tutarı geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 37,5 oranın 
da, adedi ise yüzde 
42,4 oranında 
azaldı.
Türkiye Bankalar 
Birliği Risk Merkezi, 
Ağustos ayı çek ra* 
porunu yayımladı.
Verilere göre; 2017 
yılının ilk sekiz 
ayında, bankalara 
ibraz edilen toplam 
çek tutan geçen 

yılın aynı dönemine 
göre yüzde 7,4 ar
tarak 500 milyar TL, 
toplam çek adedi 
ise yüzde 9 azalarak 
13 milyon adet se
viyesinde 
gerçekleşti.
Ocak - Ağustos 
döneminde parasal 
tutarı 11 milyar TL 
olan 303 bin adet 
çeke karşılıksız 
işlemi yapıldı. 
Karşılıksız işlemi 
yapılan 2 milyar TL 
tutarındaki 66 bin 
adet çek daha sonra 
ödendi.

Karşılıksız işlemi 
yapılan çeklerin 
tutarı geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 37,5 
oranında, adedi ise 

yüzde 42,4 
oranında azaldı. 
Karşılıksız işlemi 
yapılan çeklerin 
bankalara ibraz 
edilen çeklere oranı, 

tutar olarak geçen 
yılın aynı dönemine 
göre 1,6 puan 
azalarak yüzde 2,3 
olurken, adet olarak 
1,3 puan azalışla 
yüzde 2,3 oldu. 
Karşılıksız işlemi 
yapılan çek tutarının 
en yüksek olduğu 5 
il sırasıyla; İstanbul, 
Ankara, İzmir, Bursa 
ve Antalya olurken, 
adetsel olarak en 
yüksek 5 il ise İstan
bul, Ankara, An
talya, İzmir ve 
Bursa oldu.
Tutar olarak 

karşılıksız işlemi 
yapılan çeklerin 
ibraz edilen çeklere 
oranının en yüksek 
olduğu 5 il sırasıyla, 
yüzde 8,3 ile İğdır, 
yüzde 7,8 ile Ağrı, 
yüzde 5,5’lik oranlar 
ile Muş ve Mardin, 
yüzde 5,3 ile Bat
man oldu. Tutar 
olarak, karşılıksız 
işlemi yapılan çek
lerin ibraz edilen 
çeklere oranının en 
düşük olduğu iller 
ise Karabük, Sinop 
ve Kastamonu 
olarak sıralandı.

Hibe desteninflen 81 il faydalanacak
Gıda,Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı 
Fakı baba, daha 
önceki etaplarda 
sadece 39 ilde 
uygulanan ye
nilenebilir enerji 
üretim tesisleri için 
verilen hibe 
desteğinin 81 ile 
çıkarıldığını 
açıkladı. 
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı 
Ahmet Eşref 
Fakıbaba, kırsal 
kalkınma 
yatırımlarının 
desteklenmesiyle il
gili Resmi Gazete'de 
yayımlanan tebliğe 
ilişkin, "Daha 
önceki etaplarda 
sadece 39 ilde 

uygulanan ye
nilenebilir enerji 
üretim tesisleri için 
verilen hibe 
desteğini bu tebliğle 
beraber artık 81 ile 
çıkardık. Ayrıca 
tarımsal üretime 
yönelik sabit yatırım 
konularına hindi ve 
kaz yetiştiriciliğine 
ait sabit yatırımlarını 
da ilave ettik" dedi. 
"3,3 MİLYAR LİRA 
HİBE DESTEĞİ 
VERDİK" 
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı 
Ahmet Eşref 
Fakıbaba, kırsal 
kalkınma yatırımla 
nmn desteklenmesi 
programıyla ilgili 
bugünkü Resmi

Gazete'de yayımla 
nan tebliğe ilişkin 
basın açıklamasında 
bulundu. Kırsal 
kalkınma 
yatırımlarına yüzde 
50 hibe desteği 
uygulamasının 
devam ettiğini duyu
ran Bakan Fakıbaba, 
şu açıklamayı yaptı: 

"Bakanlık olarak 
kırsal alanda 
ekonomik ve sosyal 
gelişmeyi sağlamak, 
tarım ve tarım dışı 
istihdamı geliştir 
mek, gelirleri artır 
mak ve farklılaştır 
mak için kadın ve 
genç girişimciler 
öncelikli olmak 

üzere gerçek ve 
tüzel kişilerin 
ekonomik faaliyet 
tere yönelik yatırım 
larını verdiğimiz 
yüzde 50 hibe 
uygulamasıyla 
desteklemeye 
devam ediyoruz. 
Bakanlığımızca bu 
doğrultuda genel 

bütçe imkanları ile 
2006 yılından 
itibaren uygulan
makta olan Kırsal 
Kalkınma 
Yatırımlarının 
Desteklenmesi 
Programı 
kapsamında bu 
güne kadar 11 etap 
uyguladık. Bu 
etaplarla 7 bin 735 
adet tarıma dayalı 
muhtelif yatırım 
projesini 
tamamladık.
Bu program kapsa 
mındaki yatırımlar 
için toplam 3.3 mil
yar TL hibe desteği 
verdik. Böylelikle 
yaklaşık 90 bin 
kişiye istihdam 
sağladık."

-
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİI 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 106
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 OO 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57

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

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

I VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

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

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet MOd. 513 1° 28 OTOBÜS

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

R
Psmukksis »12 OO 2®
DENİZ UÇAÖI «13 ®® 13
Pagasus Akmls Seyahat 614t3t2
METRO f13 12 12
Aydın Turizm «13 20 77
80zar Turizm ®12 10 7 2
Kanbero0lu*fisadaş «14 48 48
Anıtur ®14 47 71
Kamil Koç »12 O1 ®3

_________ DAĞITICILAR__________

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

H HASTANELER

B 
E

Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Acıbadem 280 44 44

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20

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

K
R

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

i Akcan Petrol 
mar-pet 3° 3®
Tuncay Otogaz s13 1e 4O
Boyzn Petrol S13 01 o 3

Gemlik Karfez
' 6IMLİICİNİLK0ÜNLÛK SİYASİ SAHTESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI : 5880 

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

Sorumlu Yazı işleri Müdürü : Kadri GÜLER 
istiklal Cad. Bora Sok. No:5/A 

Tel : 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

HlhlIlHllM
VENÜS SİNEMASI 
ŞANSINI SEVEYİM 
12.00-14.15-16.15- 

18.15-20.15 
SİCCİN4 

12.00-14.00-16.00-
18.00.-20.00 

ÇILGIN HIRSIZ 3 
12.00-14.00-16.00-

18.00-20.00
5133321
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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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

Mrk: Orhangazi Cd. Beşiktaşlılar 
Derneği karşısı GEMLİK

Şb : Fiyonkland Orhangazi Cad. < 
No: 14/B GEMLİK

gemlikfiyonkayakkabi@outlook.com

Figoftk AyMûht
AYAKKABININ YENİ ADRESİ

BAY VE BAYAN AYAKKABI 
ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN

KARAR VERMEYİN... t

http://www.yigitinsaatgemlik.com
mailto:gemlikfiyonkayakkabi@outlook.com
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CHP İlçe Başkanı Mehmet Sertaslan, Belediye Başkanı’na sert yanıt verdi 

laiiilMiıGilBfıianııiMiiltiiisiiıtiiıliellaıaimsiii
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Güler’in tazminat kazandığını 
açıklaması, siyaseti gerdi..

Eski CHP’li Belediye Başkanı Fatih Mehmet 
Güler, gazetemize yaptığı açıklamada görevden 
alınmasının hukuksuz olduğu konusunda 
mahkeme kararını uygulamayan İçişleri Bakan 
lığı’nın kendisine 325 bin lira tazminat ödemeye 
mahkum ettiğini açıklamıştı.

Güler’in açıklamasında tazminatın bununla 
sınırlı kalmayacağını, emekliliği geldiği halde, 
görevden uzaklaştırıldığı dönemin sigortalılığa 
yansımadığı için, o dönemlerin maaşlarını da 
alacağını, Bakanlığın kendine ödeyeceği tazmi 
natın 500 bin lirayı bulacağını belirtmişti. 4’de

Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe 
Başkanı Mehmet 
Uğur Sertaslan, 
Belediye başkanı 
Refik Yılmaz’ın 
açıklamalarına 
sert yanıt verdi. 
Sertaslan eski 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’i görevden 
aldıranların 
tümünün FETÖ 
terör örgütü 
üyesi çıktığını ve 
tutuklandığını 
hatırlatarak, 
“Sayın Yılmaz 
Başkan vekili 
seçilmene ola 
nak sağlayanla 
rın tamamı FETÖ 
üyesi çıktı. Fatih

Başkanı suçla 
yan savcı Fetö 
cü, bu dosyaları 
ona veren 
Başsavcı Fetöcü, 
soruşturmaya 
izin veren Kay
makam Fetöcü, 
onay veren Vali

Fetöcü. Bu 
organizasyonu 
hayata geçiren 
istisnasız herkes 
Fetöcü de be 
hey Başkan 
Yılmaz, sen nasıl 
değilsin?” dedi. 
Haberi sayfa 2’de

Cihattı Mahallesi’ndeki 
Toplu Konut temel 

atma törenine 
Başbakan Yardımcısı 

Hakan Çavuşoğlu geldi.

UM 
Mln 
temeli aniflı
Gemlik Beledi 
yesi’nin Cihattı 
Mahallesi’nde 
yapacağı toplu 
konut projesinin 
4. Etap 338 
dairelik bölümü 
nün temel atma 
töreni yapıldı. 
Tören, Başba 
kan Yardımcısı 
Hakan Çavuş 
oğlu’nun katilı 
mıyla gerçek 
leşti. Sayfa 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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CHP İlçe Başkanı Mehmet Sertaslan, Belediye Başkanı’na sert yanıt verdi

Bakanlığın Güler e tazminat 
ödemesi kararı düelloya dönüştü
Eski CHP’li 
Belediye Başkanı 
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’in 
görevden 
alınmasının hukuk
suz olduğunun 
yargı kararıyla 
olmasına karşın, 
görevine 
döndürülmediği 
için İçişleri 
Bakanlığı aleyhine 
Güler’in açtığı 
davadan sonra 
Bakanlığın 
325 bin lira taz 
minat ödemeye 
mahkum edilmesi 
haberimiz üzerine, 
karşılıklı ağır 
suçlamalar 
başladı. 
Bakanlığın tazmi
nat ödemeye 
mahkum edilmesi 
haberi üzerine, 
ilçemizdeki bazı 
yayın organlarına 
açıklama yapan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
eski iddialarını 
yineledi.
Yılmaz, Güler’in 
kendisini FETÖ 
mensubu olarak 
göstermeye 
çalışarak algı 
operasyonu yap
mak istediğini 
iddia etti.
Eski başkanlardan 
Mehmet Turgut’un 
Belediyeye 8 
milyon lira devret 
tiğini, Terme Kaplı 
cası’nın iki kez 
satıldığını, bazı 
görevlilerin 
kayıtsız çalıştırıldı 
ğım, belediyede 
20 milyon lira 
yolsuzluk ortaya 
çıktığını söyledi. 
Yılmaz, bazı

mahkeme karar 
larını da basına 
dağıttı.
Bunun üzerine 
Eski Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
sosyal medya 
üzerinden Refik 
Yılmaz ile ilgili 
FETÖ’cülük 
suçlaması ile ilgili 
el yazısı belgeler 
sundu.
Önceki gün ise 
Yılmaz’ın açıkla 
masına, Cumhu 
riyet Halk Partisi 
İlçe Başkanı 
Mehmet Uğur 
Sertaslan sert 
yanıt verdi. 
Sertaslan Güler’! 
görevden aldıran 
ların tümünün 
FETÖ terör örgütü 
üyesi çıktığını ve 
tutuklandığını 
hatırlatarak, 
Fetöcü Savcıların 
bile iddia namesin 
de 1 miyon 250 bin 
lira yolsuzluk 
iddiasında bulun 
duğunu,ancak 
Refik Yılmaz’ın 
bunu 20 milyon li
raya çıkardığını 
söyledi. Güler’in 
belediye başkanlığı 
döneminde yaptığı 
hizmetlerden ve 
ödediği paralardan 
örnekler verdi. 
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertas 
lan’ın açıklaması 
aynen şöyle:

“YARGI DEVAM 
EDERKEN HÜKMÜ 
VERMİŞ”

“Sayın Refik 
Yılmaz bir kez 
daha 2009-2010 
yıllarında halkın

tercihiyle göreve 
getirilen Fatih 
Mehmet Güler 
BâŞika.ali£Lmdaki 
CHP Belediyesi 
dönemine ait çirkin 
iftiralarını dile 
getirmiş.
CHP dönemini ki 
toplam 20 ay kadar 
süren ve AKP- 
FETÖ işbirliği 
sonucu entrikalarla 
sona eren bu döne 
mi asrın yolsuzlu 
ğunun yapıldığı bir 
dönem olarak izah 
etmiş. Henüz yargı 
süreci devam 
eden, davaya 
ilişkin hükmünü bir 
hukukçu olarak 
utanmadan vermiş. 
‘Suçlu olduğu is 
pat edilene kadar 
herkes suçsuzdur’ 
cümlesini yerle bir 
edivermiş. Hem de 
bir avukat olarak 
bunu yapmış.
Yetmemiş Fatih 
Başkan’ın açığa 
alınmasını hukuka 
uygun bulmayan 
ve bu yüzden Gem
lik Belediyesi’ni 
tazminata mah 
kum eden yargı 
kararını da

eleştir miş. 
Sanırız bütün 
bunları duysalar 
başkan Yılmaz’j 
yetiştiren hocalar 
hukuk adamları 
utancından yerin 
dibine batarlardı. 
Neyse buraya 
kadarı böyle bir 
hukukçuyu yetiş 
tiren hocaların 
ayıbı olsun. 
Biz asıl konuya 
dönelim.

AĞIR SÖZLER

Asrın Yolsuzluğu 
demiş Sayın 
Yılmaz ve bunu da 
20 milyonluk bir 
yolsuzluk olarak 
açıklamış.
‘Tek çivi çakılma 
dan belediye 
bütçesi tüketilmiş’ 
diye de devam 
etmiş. Neymiş 
efendim, önceki 
dönemden 8 
milyon devranıl 
mış, üstüne 20 
milyonluk bütçe 
varmış.

7 YILDIR İSPAT 
EDEMEDİLER

6 milyonda borç 
bırakılmış. Bütün 
bu paralarda asrın 
yolsuzluğuyla 
yokedilmiş. Böyle 
bir iddiaya ‘ÇÜŞ’ 
denir de ayıp 
olmasın diye biz 
‘YUH’ diyoruz. 
Şu anda FETÖ 
üyesi olmaktan tu
tuklu dönemin 
savcısı bile bu 
kadar insafsız 
değildi. 20 aylık 
CHP döneminde 
yapılan Atatürk 
İlkokulu, şimdi 
belediye binası 
yapıp bu insafsız 
iddiaları ilan ettiği 
Sosyal Yaşam 
Merkezi’nin tamam 
lanması, Denizcilik 
Fakültesi, AKP 
döneminde inşaatı 
başlayan AVM, 
KYK’ya devrettik
leri öğrenci yurt 
lan için Fatih 
Mehmet Güler 
başkanlığındaki 
CHP’li Belediyenin 
kaç para ödeme 
yaptığını açıklamak 
bu saatten sonra 
Refik Yılmaz’ın 
boynunun borcu 
olsun. Rakamları 
bir insanı ve bir 
camiayı karalamak 
için bu kadar onur
suzca kullanmayı 
kimden öğrendin 
Sayın Yılmaz diye 
merakta etmiyoruz. 
Bu yöntem iftira 
larla masum insan 
lan cezaevlerine 
gönderen FETÖ’ 
den öğrendiği gün 
gibi aşikar. Boynuz 
kulağı geçer derler 
FETÖ’cü savcıyı 
geçmiş Başkan 
Yılmaz. O bile 
ancak 1 milyon

250 bin bile iddia 
etmişti. Yedi yıldır 
da ispat edeme 
diler.
Şimdi Sayın Yılmaz 
sen şu sorumuza, 
hani ısrarla 
sorduğumuz ama 
ısrarla cevap 
vermediğin soru
muza cevap ver. 
Başkan vekili 
seçilmene olanak 
sağlayanların 
tamamı FETÖ 
üyesi çıktı. Fatih 
Başkanı suçlayan 
savcı Fetöcü, 
bu dosyaları ona 
veren Başsavcı 
Fetöcü, soruştur 
maya izin veren 
Kaymakam Fetöcü, 
onay veren Vali 
Fetöcü, Fatih 
Başkanı açığa 
almayı uygun 
gören Mahalli 
İdareler Genel 
Müdürü Fetöcü.
Bu organisazyonu 
hayata geçiren 
istisnasız herkes 
Fetöcü de be hey 
Başkan Yılmaz, 
sen nasıl değilsin? 
Bak geçmişte 
Fetö’ye yaptığın 
imar kıyağını da, 
(Umurbey’de 
eğitim alanını 
Fetö okul yapsın 
diye özel eğitim 
alanına çevir 
meni) bu örgütle 
ilgili güzel söz 
lerini de sormu 
yoruz bile.
Sadece şuna 
cevap ver. 
Bu çete CHP’li 
Belediyeyi alaşağı 
etti ve yerine 
sen seçildin.
Bunun bir tesadüf 
olduğuna ikna et * 
bizi.” dedi.

I Facebook sayfam iz jfşz'■; <SÛ lerAjans
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BURSA'da bir 
süredir psikolojik 
tedavi gören evli ve 
iki çocuk babası 35 
yaşındaki Orhan T., 
kalbine dayadığı av 
tüfeğini ateşleyerek 
yaşamına son 
verdi.
Olay merkez Nilüfer 
İlçesi Akçalar Ma
hallesi Şehir Cad- 
desi'nde meydana 
geldi. Makine 
imalatı yapan bir 
fabrikada işçi ola 
rak çalışan ve bir 
süredir psikolojik 
tedavi gördüğü

Feci kazada can verdi
Bursa-izmir-lstan- 
bul çevre yolunda 
kontrolden çıkıp 
su kanalına 
düştükten sonra 
metrelerce sürük
lenen otomobilin 
sürücüsü olay 
yerinde can verdi. 
Edinilen bilgiye 
göre, kaza, 
Demirtaş Viyadüğü 
ile Ali Haydar 
Viyadüğü arasında 
sabah saat 10:00 
sıralannda mey
dana geldi. Ankara 
istikametinden 
İzmir istikametine 
seyreden Yasin 
Okudan idaresin
deki 34 FA 6285

M iimsı Mi millili Mnıı artı
Bursa'da çocuk 
ların kavgasına 
aileler de karıştı, 
mahalleli ayağa 
kalktı.
Edinilen bilgiye 
göre olay, merkez 
Osmangazi İlçesi 
Mehmet Akif 
Ersoy Mahalle- 
si'nde bulunan 
Trafo Caddesinde 
meydana geldi. 
Sokakta oyun 
oynayan çocuklar 
arasında bilin
meyen bir 
nedenden dolayı 
kavga başladı. 
Kavgaya daha 
sonra çocuklann 
aileleri de katılınca

öğrenilen Orhan T, 
sabah uyandıktan 
sonra bir süre 
çocuklarıyla oyna 
dı, doha sonra 
onları eşiyle alt 
katta oturan anne

plakalı otomobil, 
aşın hız ve dikkat
sizlik nedeniyle yol 
kenarındaki su 
kanalına düştü 
Takla atan otomo
bil 85 metre sürük

mahalle bir anda 
karıştı. Kavgada 2 
kişi hafif yarala
narak Bursa Devlet 
Hastanesine kaldı 
rıhrken, çevredeki- 

ve babasının evine 
kahvaltıya gön
derdi. Daha sonra 
yatak odasına giren 
Orhan T, saat. 10.30 
sıralarında evde bu
lunan av tüfeğini

lendikten sonra 
yol kenarındaki ya
maca çarpıp dura
bildi. Takla atan 
otomobilin 
içerisinden 
fırlayan sürücü 

lerin haber verme 
si üzerine bölgeye 
çok sayıda polis 
sevk edildi. 
Kalabalığın 
dağılmaması 

kalbine dayayıp, 
ateşledi. Silah sesi 
üzerine üst kata 
çıkan yakınları, 
Orhan T'nin kanlar 
içindeki cesedini 
yatak odasında 
buldu.
Olay yerinde polis 
ve Cumhuriyet 
Savcısı tarafından 
yapılan incelemenin 
ardından Orhan T'ın 
cesedi, otopsi 
yapılmak üzere 
Adli Tıp Kurumu 
morguna kaldırıldı. 
Olayla ilgili soruş 
turma başlatıldı.

Yasin Okudan olay 
yerinde can verdi. 
İhbar üzerine olay 
yerine gelen polis 
ekipleri sürücünün 
cansız bedenini 
otomobilden 58 
metre uzakta 
arazide buldu.
Kazanın 
bulunduğu alana 
güvenlik şeridi 
çeken ekipler olay 
yerinde inceleme 
yaptı. Cumhuriyet 
savcısının in
celemesinin 
ardından Yasin 
Okudan'ın cesedi 
morga kaldırıldı. 
Olayla ilgili 
tahkikat sürüyor.

üzerine Çevik 
Kuvvet ekipleri 
sevk edildi.
Ekiplerin iknalan 
sonucu mahalleli 
evlerine dağıldı.

Kulağındaki 
telefonu kapkaç 

yaptılar

arayla iki ayrı baya 
mn cep telefonu ve 
cüzdanını kapkaç 
yapan iki kişi polis 
tarafından 
yakalandı.
Gözaltına alınan 
zanlılardan biri 
kapkaç yaptığı cep 
telefonunu göm 
düğünü söyleyince 
polis, zanlının 
söylediği bölgeyi 
kazıp cep telefo
nunu sahibine tes
lim etti. 4 ay önce 
yaşanan bir başka 
kapkaç olayının 
güvenHk kamera 
kayıtlarını izleyen 
ekipler zanlıların 
aynı kişiler 
olduğunu belirledi. 
Edinilen bilgiye 
göre dün akşam 
19:00 sıralarında 
merkez Osmangazi 
ilçesi Küplüpınar 
Mahallesi, 5'inci 
sümer sokak üz
erinde meydana 
gelen olayda 39 
yaşındaki H.T. 
isimli bayanın tele
fonla konuşarak 
evine doğru 
yürüdüğü sırada 
kulağındaki tele
fonu kapan iki kişi 
koşarak kaçtı.

KAŞCDC B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 
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vatandaşların 
verdiği eşkal bilgi
leri doğrultusunda 
harekete geçen 
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü Yan 
Kesicilik ve 
Dolandırıcılık Büro 
Amirliği ekipleri 
Çirişhane Ma
hallesindeki bir 
çocuk parkında 
olayın zanlısı 
oldukları iddia 
edilen CB.(19) ve 
U.ö.(23) isimli iki 
kişiyi yakaladı. 
Alınan ilk 
ifadelerinde H.T. 
isimli bayandan 
cep telefonunu 
kendisinin 
kapkaç yaparak 
çaldığını itiraf eden 
U.ö. cep telefo
nunu gözaltına 
alındıkları çocuk 
parkının arka 
kısmında bulunan 
ağaçlık alana 
gömdüğünü 
söyledi. Bunun 
üzerine zanlının 
gösterdiği alanı 
kazan polis ekip
leri, cep telefo
nunu toprak 
altından çıkarıp 
H.T.'ye teslim 
etti
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Cihatlı Mahallesi’ndeki Toplu Konut temel atma törenine

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu geldi.

leaniHlıkMiilannteMliaiıh
Güler’in tazminat kazandığını 
açıklaması, siyaseti gerdi..

Fatih Mehmet Güler’in gazetemize verdi 
ği demeç üzerine, Belediye Başkanı Refik 
Yılmaz, bu açıklamalar üzerine yandaş 
basına hemen açıklamalarda bulunmuş.

Hergün manşetlerini aldıkları ilanlar ve 
işler nedeniyle, Refik Yılmaz’a ayıran bu 
basın, nedense CHP ilçe başkanı ve Fatih 
Mehmet Güler’in açıklamalarını görmemez 
likten geliyorlar.

Güler’in verdiği hukuk mücadelesinin 
sanki hiç haber değeri yokmuş gibi bir 
sabrını bile sayfalarına koymadılar 
bugüne kadar.

Yalnız belediyeden aldıkları ilanlar karşılı 
ğı, neredeyse hergün Belediye başkanı 
manşetlerini süsledi. Ayrıca ‘Haftalık 
Avantajlı Alışveriş Eki’ adı altında, 
gazeteyle dağıtılması gereken el ilanları 
nın her sayısının bir sayfası Refik Yılmaz’a 
ayrılıyor, görüyorsunuz.

Bunun karşılığını alıyorlar. Hatta birinin 
e$l 11 Eylül İlkokulundaki Belediye Düğün 
Salonu’na sözleşmeli olarak çalıştırılmaya 
başlandı.

Allah muhabbetlerini arttırsın.
Refik Yılmaz, Fatih Güler’in Fetöcü 

suçlamalarına ağır yanıtlar verdi. 
Belediyedeki yolsuzluk davasını asrın 
soygunu olarak tekrarladı. Belki onlarca 
kez tekrarladığı Terme ihalesi, personel ve 
otobüslerdeki yolsuzlukları hatırlattı.

Ama Güler’in görevden alınmasını sağ 
tayan Vali, Kaymakam, Başsavcı, savcı ve 
İçişleri bakanı Mahalli İdareler Müdürünün 
fetöcü olduğundan hiç söz etmedi.

Yolsuzluk AKP belediyelerde olduğunda 
bir tek belediye başkan inin görevden alın 
madiğim söylemedi. Karacabey ve Gür 
su’nun AKP’li belediyelerde görevden 
alınan olmadı. 5 yıl ceza alan belediye 
başkanlar/ görevlerinden birgün bile 
alınmadı. Güler, AKP li olsaydı bunlar 
başına gelmezdi.

Olay tamamen siyasal.
Borusan Çimtaş’a satılan 60 dönümlük 

arsa satışının huhuksuz olduğunu bile 
bile 18 uygulaması yapmadan koca yerleri 
‘artık parsel’ diye sattıklarını unuttular. 
Sonunda yargı bu satışları bozdu ama 
hala arsaları geri alıp ihale yoluyla satışa 
çıkarmıyorlar. Çıkarın da bakalım o arsalar 
kaç liraya satılacak, belediye ne kadar kar 
edecek. Korkuları ondan.

GEMPORT’un satılan hisseleri Aralık 
ayında değil, de Ocak ayında satılsaydı 
belediye milyonlarca Hra döviz farkından 
kazanacaktı.

Cihattı Mahallesindeki inşaatların pro
jelerini belediye personeline çizdiriyorlar, 
ihaleleri belediye yapıyor, ama diğerlerini 
devir aldıkları muvazaalı şirket GEMTAŞ’a 
üzerinden yaptırıyorlar neden?

İçişleri Bakanlığının, Fatih Mehmet 
Güler’i görevinden hukuksuz uzaklaştırdı 
ğı için yargı Bakanlığı tazminat ödemeye 
mahkum edilince açıklamalar ortalığı 
gerdi, siyasetin ağzı'ouzdıûu.

Suçlamalar tavan yaptı.
’ıazmınât Karart nazlarının sınır sıâte 

mini bozdu.

Gemlik Belediyesi’ 
nin Cihatlı Mahalle- 
si’nde yapacağı 
toplu konut pro
jesinin 4. Etap 338 
dairelik bölümü 
nün temel atma 
töreni yapıldı. 
Başbakan Yardım 
cısı Hakan Çavuş 
oğlu’nun katılımıy 
la gerçekleşen 
toplu konut temel 
atma töreni, Mart 
ayında atılan ilk üç 
etap temelinin 
ardından 6 etaplı 
projenin 4. etabın 
da da çalışmalar 
başlamış oldu. 
Törene Başbakan 
Yardımcısı Hakan 
Çavuşoğlu, Bursa 
Valisi İzzettin 
Küçük, Ak Parti 
Bursa Milletvekil
leri İsmail Aydın, 
Bennur Karaburun 
ve Zekeriya Birkan, 
Garnizon Komuta 
m Tuğgeneral 
Ahmet Hacıoğlu, 
Gemlik Kaymaka 
mı Gürbüz Kara 
kuş, Gemlik Bele 
diye Başkanı Refik 
Yılmaz, Ak Parti İl 
Başkanı Ayhan 
Salman, Ak Parti 
İlçe Başkanı Zafer 
Işık ve davetliler 
katıldı.
Temel atma 
töreninde konu 
şan Gemlik Beledi 
ye Başkanı Refik 
Yılmaz, 7 yılda 
yapılan hizmetleri 
anlattı. Göreve 
geldiklerinde 
kasada para 
olmadığını esnafın

belediyeye mal 
vermediğini iddia 
etti.
Yılmaz, bu durum
dan bin 400 konut 
lu toplu konutların 
tamamını kendi 
projesi ile bütçesi 
ile yapan bir bele 
diye haline geldik
lerini söyledi.
Toplu konutu pro
jelerinin belediye 
personeli tarafın 
dan gerçekleş 
tirildiğini, sosyal 
donanımların da 
Gemlik Belediyesi 
tarafından yapıla 
cağını söyledi.
Yılmaz, “1400 
konuttu Cihatlı 
Toplu Konut Pro
jesi için 17 binin 
üzerinde başvuru 

olduğunu Orman 
Vasfını yitirmiş, 
makilik ve çalılık 
80 hektar alan 
tespit ettik. Bu
ralara 8 bin konut 
daha hedefliyoruz. 
Sizlerin desteğiyle 
bu alanlardaki son 
bürokratik prüzle 
rin de giderilme 
sini bekliyoruz.” 
dedi.
Bursa Valisi 
İzzettin Küçük’te, 
Gemlik’in deprem 
riskine dikkat 
çekerek, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ı, 
toplu konut pro
jeleri nedeniyle 
kutladı.
Başbakan Yardım 
cısı Hakan

Çavuşoğlu’da, 
Refik Yılmaz’ı 
kutladığını vurgu
layarak başladığı 
konuşmasında, 
“Toplu konut 
projesi, Gemlik’in 
deprem riskini 
bertaraf edecek 
çok önemli bir 
projedir” dedi. 
Gemlik’in kentsel 
değişim ve dönü 
şümü için önemli 
bir tasarrufları 
olduğunu vurgu
layan Hakan 
Çavuşoğlu, 
“Deprem riskini 
hep birlikte kaldıra 
cağız. Gemlik 
çok yakında 
sevindirici 
haberlere 
kavuşacak” dedi.
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Ders zili bugün çalıyor
Okullar bugün 
açılıyor. 18 milyona 
yakın öğrenci dersi 
başı yapacak. 
Bu yıl öğrencileri 
yenilikler de bek
liyor. Bir, beş ve 
dokuzuncu sınıflar 
yenilenen müfre
datla okuyacaklar. 
Yaklaşık 18 milyon 
öğrenci için 
ilk ders zili 18 Eylül 
Pazartesi günü 
çalacak.
Birinci, beşinci ve 
dokuzuncu sınıflar 
yenilenen müfre
datla eğitim ya
pacaklar.
Evrim teorisinin 
biyolojiden 
çıkarılması, 
Atatürk'le ilgili 
başlıklarda yapılan 
değişiklikler yeni 
müfredatın en çok

tartışılan 
konuları oldu.
Yenilenen din 
dersi programı ise 
hazırlıklar 
tamamlanmadığı 
için bu yıl 
okutulmayacak.

İKİ YENİ

UYGULAMA 
Zorunlu okul 
öncesi eğitim 
pilot okullarda 
bu yıl uygulan 
maya başlanacak. 
Yine 81 ilde belir
lenen 620 okulda 
bu yıl 5. Sınıf 
yabancı dil hazırlık

sınıf olacak.
Her iki uygulama da 
hazırlıklar 
bitirildiğinde 
tüm okullarda 
geçerli olacak. 
Bakanlık kararıyla 
özel öğretim 
kursları artık 
sadece tek bir 

dersten eğitim 
verebilecek. 
EtüT merkezleri de 
kapatıldı. Ancak 
belediyeler sosyal 
etkinlik merkezi 
açabilecek.
Milli Eğitim Bakan 
lığı, öğrencilerin 
gün doğmadan yola 

çıkmalarının 
önlenmesi için 
valiliklere genelge 
gönderdi. Her ilde 
eğitimin sabah 
kaçta 
başlayacağına 
valilik karar 
verecek.
Yeni eğitim yılı 
başlamadan önce 
en çok tartışılan 
konulardan 
biri de öğrenci 
servislerinin 
güvenliği oldu. 
Alınması gereken 
yeni önlemleri 
belirlemek, gerekli 
yasal değişiklikleri 
yapabilmek için 
Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme, 
İçişleri ve Milli 
Eğitim bakanlıkları 
ortak çalışma 
yapıyor.

TiirkeryeOrııc 
ailesinin mutlıı günü

SiiMiilaşsıııcıiilıSBlıliııiitti

Vatan Partisi İlçe 
Başkanı Özlem 
Türker, hayatını 
Vatan Partisi 
Genel Merkezi 
Örgütlenme 
Bürosu Üyesi 
Savaş Oruç ile 
birleştirerek 
bekarlığa veda etti. 
Gemlik Siyasetinin 
önemli isim
lerinden biri olan 
ve Gemİik'in tek 
kadın ilçe başkanı 
olan Özlem Türker, 
yine kendi gibi 
Vatan Partili ve 
ayni zamanda par
tilerinin genel 
merkez yönetici
lerinden olan 
Savaş Oruç ile 
önceki gün

Manastır Sefa Aile 
Çay Bahçesi'nde 
düzenlenen 
törenle dünya 
evine girdi.
Parti yöneticileri 
ve üyelerinin yanı 
sıra Oruç çiftinin 
ailesi ve 
dostlarının 
katıldığı düğün 
töreninde Gemlik 
geleneklerine bağlı 
kalınarak lokum ve 
zeytin dağıtılması 
dikkat çekti.
Düğünün İkinci 
kısmı ise Zongul
dak'ta yapılacağı 
öğrenilirken özlem 
ve Savaş çiftinin 
Ankara'ya 
yerleşeceği 
öğrenildi.

Saadet Partisi 
Gemlik İlçe 
Başkanı Ahmet 
Vakkas Yıldız, 
yönetim kurulu 
üyelerinden Hamza 
Aygün, Ömer Tun- 
cal Kınık, Ümit 
Güngör ve Özkan 
Uğur ile birlikte 
ilçemize yeni 
atanan Başsavcı 
Ali Ülger"! 
makamında 
ziyaret etti. 
Başsavcı Ali 
Ülger beyin ev 
sahipliğinde 
gerçekleşen 
ziyarette ilk söz 
alan Yıldız şunları 
söyledi;
"Ülkemiz maalesef 
ekonomik, sosyal 
ve siyasal olarak 
sıkıntılı bir dönem 
içerisindedir. Böyle 
bir ortamda sizin 
de görevinizin zor 
olduğunun 
farkındayız. Adalet,

Gemlik Kfrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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yüce Allah'ın büyük 
emirlerinden bir 
tanesidir. Şüphesiz 
ki, adaletle hükme
den toplumlar her 
zaman gelişmiş ve 
ileriye gitmiştir; 
çünkü adaleti tem
sil edenler önce
likle Allah'ın 
rızasını gözetmiş 
eş dost akraba 
ayrımı yap 
madan hüküm 
vermişlerdir. Yeni 
adli yılda başta 

şahsınız olmak 
üzere tüm adalet 
personeline 
başarılar dileriz." 
diyerek sözlerini 
noktaladı.
Başsavcı Ali 
Ülger ise "Bizler, 
yaptığımız görevin 
ne kadar hassas 
olduğunun 
farkındayız.
Adaletin, sadece 
bu dünyaya ait 
olmadığının, Allah 
katında da 

hesabının 
verileceğinin 
bilincinde ve 
inancında olan 
görevine sadık ka
nunlara saygılı 
bireyleriz. Adalet 
sağlanırken sadece 
adalet personeline 
değil halkımıza da 
görev düşmektedir. 
Halkımız, devletine 
bağlı kanunlara 
saygılı olarak 
yaşamayı ve bu 
doğrultuda 
bireyler 
yetiştirmeyi görev 
edinmelidirler." 
diyerek sözlerini 
noktaladı.
Saadet Partisi İlçe 
başkanı Yıldız'ın 
Başsavcı Ali Ülger 
beye merhum 
Prof. Dr. Necmettin 
Erbakan'ın 
"DAVAM" adlı 
kitabını hediye 
etmesiyle ziyaret 
son buldu.



18 Eylül 2017 Pazartesi GemlikK□rfez Sayfa 8

Bakanlık düğmene hastı! Zorunlu olacak
Trafik kazalarını 
azaltan sistemin 
Türkiye’de zorunlu 
olması gündemde. 
Yasalaşırsa ilk 
etapta 3.5 milyon 
araç sistemi kul
lanacak 
Geçen hafta 
Ankara'da dü 
zenlenen 'Trafik 
Güvenliği ve 
Karayolu Yolcu 
Taşımacılığı 
Çalıştayı'nda trafik 
kazalarını yüzde 70 
oranında önleyen 
'Akıllı sürücü uyarı 
sistemleri' masaya 
yatırıldı. İçişleri 
Bakanlığı'nın gün
demine aldığı sis
tem, çalıştayın 
sonuç bildirgesinde 
de yer alacak. 
Türkiye Otobüs 
çüler Federasyonu 
(TOF) Başkanı

Mustafa Yıldırım, 
sistemin Avrupa ve 
Amerika'da 
kullanıldığını, 
kazaları ciddi 
oranda önlediğini 
söyledi. Sistemin 
sinyal vermeden 
şerit değiştirme, 
uyuklama, 
aşırı hız, öndeki 
araca fazla 
yaklaşma gibi 
durumlarda 
sürücüyü 
uyardığını aktaran 
Yıldırım, "Bu sis
temin Türkiye'de, 
ilk etapta ticari 
araçlarda özellikle 
de toplu taşıma 
araçlarında 
kullanılmasını ön
erdik. Bakanlık 
konuya sıcak 
yaklaştı. Eğer sis
temin kullanımı ka
nunen zorunlu hale

gelirse 3.5 milyon 
ticari araç bu sis
temi takacak" dedi. 
Sistemin bir araca 
maliyetinin 3 bin TL 
olduğunu aktaran 
Yıldırım, bunun 
finansmanı için 

sigortaşirketleri ile 
görüşme halinde 
olduklarını ifade 
etti. Yıldırım, 
"Sigorta şirketleri 
zorunlu sigorta 
primlerini artırarak 
trafik kazalarının 

önüne geçemez. 
Trafik kazalarının 
önüne geçecek bir 
sistem gerekiyor. 
Biz durumu sigorta 
şirketlerine anlattık. 
Maliyetleri ölçüyor
lar" diye konuştu.

SİSTEMİ
TAKANA SİGORTA 
İNDİRİMİ 
Türkiye Sigorta 
Birliği Genel 
Sekreteri Mehmet 
Akif Eroğlu da 
sigortacılık sek
törünün akıllı 
sürücü uyarı sis
temlerine sıcak 
yaklaştığını 
ancak bunun 
finansmanını 
sigorta şirketle 
rinin karşılama 
sının mümkün 
olamayacağını 
söyledi. Eroğlu, 
"Bizim maliyeti 
karşılamamız 
mümkün değil 
ancak bu sistemi 
aracına takan 
müşterilerimize 
trafik sigorta 
priminde indirim 
sunacağız" dedi.

sının KÜÇÜK KUMLA 
ÖZGÜZELYALI SİTESİNDE 

HAVUZLU 2+1 DAİRE 
ŞAHİDİNDEN SATILIK 
05353781800

Hamsi için Mi uyarı!

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KfiŞ€D€ B€Kl€M€K VOK
KALİTELİKAŞELERUYGUNFİYATLARLA

0 SAATTE TESLİM EDİLİR ■ XIJ
....._______ J_ -
GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No :5/A 
Tel: (0.224) 513 86 83 GENLİK

Piraziz Su Ürünleri 
Kooperatifi 
Başkanı Arslan, 
"Erken başlayan 
dönem, yine erken 
bitecektir. O ne
denle hamside 
zamanından önce 
sezon açılışını 
kesinlikle iste 
miyoruz" dedi. 
Piraziz Su Ürünleri 
Kooperatifi Baş 
kanı Hamdi Arslan, 
palamuttan 
umudunu kesen 
balıkçıların ham
siye yöneldiklerini 
belirterek, "Erken 
başlayan dönem, 
yine erken bitecek
tir. O nedenle ham
side zamanından 
önce sezon 
açılışını kesinlikle 
istemiyoruz." dedi. 
Arslan, yaptığı 
açıklamada, 1 
Eylül'de başlayan 
yeni av sezonunda 
geride kalan 2 
haftalık dönemde 
Doğu Karadenizli 
balıkçıların 
umduklarını

bulamadığını 
söyledi.
Palamut avının 
kötü başladığını 
dile getiren Arslan, 
"Sezon öncesi 
balık için işaretler 
,ivi rlpn.i.lrli. Palamut 
avının kötü 
başlayacağını tah
min ediyorduk ki 
beklentilerimiz 
doğru çıktı. Doğu 
Karadeniz'de bu 
balık av miktarda 
avlanıyor. Palamut 
bu sezon şimdilik 
yüz güldürmüyor." 
diye konuştu. 
Arslan, palamutta 
umduğunu bula
mayan balıkçının 
diğer türlere 
yöneldiğini

ifade ederek, 
şu anda özellikle 
istavrit avcılığının 
söz konusu 
olduğunu kaydetti. 
Avcıların yö 
neldiği bir diğer 
balığın ise 
hamsi olduğuna 
dikkati çeken 
Arslan, Kara 
deniz'in bazı 
bölgeleri ile 
Marmara'da 
hamsi avcılığı 
gerçekleştiril 
eliğini söyledi. 
Arslan, hamside 
sezonun 
erken açıldığını, 
bunu kesin 
likle isteme 
diklerini vur 
guladı.

Facebook sayfamız rGemlik Körfez -Güler Ajans
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Batan'flan uııanl Yapan fla yaptıran Ha ııandı
Bakan Ağbal, 
devletin sanal 
kumar parala 
rina el koymaya 
başladığını, bu 
konuyla ilgili cepten 
havale yöntemini de 
çözdüklerini ve 
ATM'lerin bile takibe 
alındığını belirtti 
Maliye Bakanı Naci 
Ağbal, sanal ku
marla mücadeleye 
ilişkin çalışmaları 
anlattı. Bakanlığının 
bu konuya özel 
önem verdiğini 
vurgulayan Ağbal, 
işin toplumsal boyu
tunun ekonomik 
boyutundan çok 
daha önemli 
olduğunu söyledi. 
Ağbal, bu sistemde 
para akışının 
bankalar üzerinden 
yürütüldüğünün 

anlaşıldığına işaret 
ederek, konuya 
ilişkin yaptıkları 
değişiklikle 
MASAK'ın sanal 
bahis paralarına el 
koyabildiğin! anlattı. 
Bakan Ağbal, 
bankaların da yoğun 
bir şekilde şüpheli 
işlem bildiriminde 
bulunduğunu 
bildirdi.
'PARALARA EL 
KOYMAYA 
BAŞLADIK* 
KHK düzen
lemesinin ardından 
hazırladıkları 
raporları savcılıklara 
gönderdiklerini be
lirten Ağbal, "Bu 
paralara el koymaya 
başladık. Bana 
gelen geri dönüşler 
den anlıyorum ki 
attığımız adımlardan

çok ciddi rahatsız 
olmuşlar. Bunu 
önümüzdeki dönem 
de daha da artıraca 
ğız. Gelir İdaresi 
Başkanlığımızı ve 
Vergi Denetim Kuru
lumuzu da devreye 
soktuk, onlar da 
özel denetim yap
maya başlayacaklar. 
İçişleri Bakanlığımız 
bu konuda mali 
şube bazında özel 
çalışmalar 

yürütüyor." diye 
konuştu.
Ağbal, sanal bahis 
oynatanlarla ilgili 3 
yıldan 5 yıla kadar 
hapis cezası 
olduğunu, oyna 
yanlar için de 
cezalar bulundu 
ğunu hatırlattı.
'YARIN 
ŞAŞIRMASIN*
Yasa dışı sanal ku
marla etkin mü
cadele için birtakım 

ilave düzenlemeler 
getirecekleri ifade 
eden Ağbal, şunları 
kaydetti: 
"internette sanal 
bahis oynayan 
vatandaşlarımıza, 
gençlerimize 
sesleniyorum; bu
rada yatırdıkları 
paraların hepsine 
bahsettiğim sis
temle el koyacağız. 
'Sanal bahis oynuy
orum, para yatırdım' 
diyenler yarın 
şaşırmasın. Devlet 
olarak biz sanal 
kumar parasına el 
koyma yetkisini 
aldık. Dolayısıyla 
'internetten sanal 
bahis oynuyorum' 
diye kimse parasını 
çarçur etmesin. Bir 
gence diyorlar ki 
'Sen git şu ATM ve 

bankalardan bu 
paraları çek'. Bu 
bankalardan ve AT- 
M'lerden kim bu 
paraları çekiyorsa, 
sanal bahis suçuna 
iştirak etmiş oluyor. 
Sanal bahis oynatan 
suç örgütünün 
işlerini takip eden 
ve bankadaki 
parasını çekenlere 
de hapis cezalan 
gelecek. Onun için 
gençlerimize 
sesleniyorum; asla 
bu sanal bahisçilere 
alet olmasınlar, bu 
işleri bıraksınlar. 
Önümüzdeki gün
lerde bankaların, 
ATM'lerin 
kameralarından 
görüntüleri ala 
cağız, savcılığa 
suç duyurusunda 
bulunacağız."

2018'Pen itibaren parayla alınacak
TESK Genel 
Başkanı Bendevi 
Palandöken, 
"2018’den itibaren 
naylon poşetler cüzi 
bir miktar parayla 
alınacak” dedi. 
Naylon poşet 
kullanımının artışına 
yönelik çözümler 
üretildiğini dile ge
tiren Türkiye Esnaf 
ve Sanatkarları Kon
federasyonu (TESK) 
Genel Başkanı Ben
devi Palandöken,

“Ülkemizde bir mar
ketin aylık ortalama 
poşet tüketimi 10 
ton civarında.
Yaklaşık 25 bin mar
ket olduğunu varsa
yarsak aylık naylon 
poşet tüketimini en 
az 250 bin ton 
civarında. Atık 
Yönetmeliği kapsa 
mında naylon poşet 
ler marketlerde ve 
mağazalarda 1 Ocak 
2018’den itibaren 25 
kuruş veya 50 kuruş

gibi cüzi bir miktar 
ile satılacak.
Gelişmiş ülkelerin

çoğunda da bu 
şekilde uygulama 
zaten mevcut.

Kullanımı azaltmaya 
yönelik başka bir 
çözüm de 
bakanlıkların kamu 
spotu gibi yayınlarla 
naylon poşetin 
insan sağlığına ve 
doğaya verdiği 
zararları halka aktar
mak olacaktır” 
diye konuştu. 
Naylon poşetlerin 
çevreye ve insan 
sağlığına zarar 
verdiğini vurgu
layan Palandöken,

“Naylon poşet ya da 
torbaların kansere 
neden olduğu uzun 
yıllardır biliniyor, 
fakat kullanımı son 
yıllarda arttı.
Ülkemiz Avrupa 
ülkeleri arasında 
kansere en çok har
cama yapan ilk 6 
ülke İçerisinde. Ülke 
çapında ciddi bir 
geri dönüşüm 
bilinci ve sistemi 
oluşturmak 
gerekiyor. “ dedi
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER
İtfaiye 110 Telefon Arıza 121
Polis İmdat 155 UEDAŞ ARIZA 186
Jandarma İmdat 156 UEDAŞ İşletme 513 45 03
Jandarma K. 513 10 55 Statyum 514 00 95
Polis Karakolu 513 18 79 Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Gar. Kom. 513 12 06 Milli Eğt Md. 513 11 74

KAYMAKAMLIK Halk Kütüphane 
Askerlik Şb.

513 13 53
513 10 57

Kaymakamlık 513 10 51 Karayolları 513 13 08
C.Savcılığı 513 10 53 Liman Baş. 513 11 33
C.Savcı Yrd. 513 29 54 Mal Müd. 513 10 95
Emniyet Müd. 513 10 28 Nüfus Md. 513 37 42

ULAŞIM özel İd. Md. 513 15 07
612 OO 26 Tapu Sicl. Müd. 513 14 14Pamuklu le

DENİZ UÇAÖI Müftülük 513 13 64
Pegaaua Atanla Seyahat 
METRO

614 63 62 Gümrük Md. 524 85 86
Aydın Turfam 613 20 77 Ver. Dairesi Md. 513 10 92sozar Turfam
Kanbarogiu-Eaadaş

612 1O 72 İlçe Tarım Müd. 513 10 45
Anıtur
Kamil Koç 612 O1 63 İlçe Seç. Md. 513 77 73

L 513 18 46Halk Eğitim Müd
HASTANELER İŞ-KUR 513 71 66

Devlet Hastanesi 517 34 00 REirnivE
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68 Santral 5134521-23Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 05 29
280 44 44 Başkanlık 513 4520

TAKSİLER BUSKİ 514 57 96

Körfez Taksi
Çınar Taksi

51318 21
513 24 67

İtfaiye 
Muhasebe Md.

513 23 25
513 45 21-182

Güven Taksi 513 32 40 Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Gemlik Taksi 513 23 24 Su Arıza Yalnız 185
Manastır Taksi 517 33 94

DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 1O 79
mar-pet 513 30 33
Tuncay Otogaz
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik K”rfez
, / GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK siyasi GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5881 

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@hotmaiLcom 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 

Matbaacılık-Yayıncıhk-Reklamcılık Tesisi 
İstikrar Cad? Bora Sök. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

1İİISİHİ1İ
VENÜS SİNEMASI 
ŞANSINI SEVEYİM 
12.00-14.15-16.15- 

18.15-20.15 
SİCCİN4 

12.00-14.00-16.00-
18.00.-20.00 

ÇILGIN HIRSIZ 3 
12.00-14.00-16.00-

18.00-20.00
5133321
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YAPI MALZeM€L€Rİ 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

İ

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

www.yigitinsaatgemlik.com

“AyoftC Ayakkabı
AYAKKABININ YENİ ADRESİ

►
No: 14/B GEMLİK 

■ gemlikfiyonkayakkabi@outlook.com

Sn 4rı

Daha iyiye 
A Mim Ati

BAY VE BAYAN AYAKKABI 
ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN 

KARAR VERMEYİN...

Mrk: Orhangazi Cd. Beşiktaşlılar 
Derneği karşısı GEMLİK 

Şb : Fiyonkland Orhangazi Cad.

http://www.yigitinsaatgemlik.com
mailto:gemlikfiyonkayakkabi@outlook.com


6-26 Eylül 2017 tarihleri arasında Özdilek kırtasiye - kitap reyonlarından tek seferde yapılacak 75 TL ve üzeri alışverişlere kırtasiye - kitap reyonlarında kullanılmak üzere 10 TL İNDİRİM KUPONU hediye 
verilecektir. Kazanılan indirim kuponları 30 Ekim 2017 tarihine kadar kullanılabilecektir. Kazanılan ayrı indirim kuponları birleştirilemez. İndirim kuponları para yerine geçmez. İade işlemlerinde kuponun 
nakit değen yoktur. Kupon karşılığı para iadesi yapılamaz. Bu kampanya diğer kampanyalarla birleştirilemez.

GemlikKsrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

19 Fylfil 7017 Suh___________________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

irfanunluemlak.sahibinden.com

2017-2018 eğitim ve öğretim yılı düzenlenen törenlerle başladı.

18 İlin öğrenci okullarına kavuştu
Kaymakam Gür
büz Karakuş 
öğretim yılının 
başlangıç töre 
ninde yaptığı 
konuşmada, 
öğretmenlerin 
kılık kıyafetlerine 
dikkat etmesini, 
yönetmeliklere 
uyulmasını ve 
derslerde müfre 
datın dışına 
çıkılmamasını 
istedi. İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran 
da konuşma

Odalarda seçim heyecanları başlıyor
Gemlik Ticaret Borsası’nda Meclis Seçimleri 7 Ekim 2017 günü, organ 
seçimleri ise 14 Ekim günü yapılacak... Haberi sayfa 4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Okullar açılırken... 
2017-2018 eğitim ve öğretim yılı başladı. 
Milyonlarca aile çocuklarını okula gönder

menin heyecanını yaşıyor.
Gemlik’te 28 ilkokul+ortaokul, 25 ortaöğretim 

ve 28 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 18 
bin öğrenci öğrenim görüyor.

Bu öğrencileri ise bin öğretmen eğitiyor. 
Türkiye nüfusu sürekli artan bir ülke. 
Genç nüfusu, batılı ülkelere göre çok fazla. 
Bu genç nüfusun eğitimi, ülkenin en önemli 

sorunu. Eğitimin kaliteli ve uluslararası standart
larda olması ise önemli.... Devamı sayfa 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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2017-2018 eğitim ve öğretim yılı düzenlenen törenlerle başladı.

18 Hin öğrenci okullarına kavuştu
Kaymakam Gürbüz Karakuş öğretim yılının başlangıç töreninde yaptığı konuşmada, öğretmenlerin kılık kıyafetlerine dikkat 

etmesini, yönetmeliklere uyulmasını ve derslerde müfredatın dışına çıkılmamasını istedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Duran 
da konuşmasında, geçtiğimiz yıl okullarda bin 300 öğrencinin mezun olduğunu, bin 400 yeni kayıt yapıldığını söyledi. Belediye 

Başkanı Refik Yılmaz ise, 2017-18 eğitim öğretim yılında yeni spor salonları ile 7 ayrı okulun temelinin atılacağını müjdeledi.

2017-2018 yılı 
eğitim ve öğretim 
dönemi düzenlenen 
törenle başladı. 
Kaymakamlık ve 
Milli Eğitim Müdür 
lüğü tarafından 
düzenlenen Milli 
Eğitim Haftası açılış 
töreni Cumhuriyet
Ikokulunda yapıldı. 

Törene, Gemlik 
Kaymakamı Gürbüz 
Karakuş, Garnizon 
Komutanı Dr. Vete 
riner Albay Ömer 
Çakmak, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avcı, Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran, 
Emniyet Müdürü 
Cenk Temizkan ve 

öğretmenler ile 
öğrenciler ve 
velileri katıldı. 
Saygı Duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla 
başlayan törenler, 
şiir dinletileri ve halk 
oyunları gösterimi 
ile renklendi. Milli 
Eğitim Haftası’nın 
açış konuşmasını 
Cumhuriyet İlkokulu 
Müdürü Adnan Uluğ 
yaptı. Daha sonra 
söz alan Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran, 1300 mezun 
verildiğini, bunlara 
1400 yeni öğrenci 
eklendiğini ifade 
ederek, 18 bin 
öğrenci ile eğitim 
ve öğretime başla 
dıklarım söyledi.

Duran, yeni müfre 
dat konusunda da 
bilgilendirmelerde 
bulundu.

KAYMAKAMDAN 
KILIK KIYAFET 
UYARISI
Törende konuşan 
Kaymakam Gürbüz 
Karakuş, eğitim ve 
öğretimin anlam ve 
önemine yönelik 

yaptığı konuşmada, 
öğretmenleri de kılık 
kıyafet konusuna 
uyararak, "Hiç kimse 
657 sayılı kanunun 
ve eğitim müfredatı 
nın dışına çıkmama 
lı. Yaptığım denetim
lerde buna dikkat 
edeceğim. Yeni 
eğitim ve öğretim 
yılımız hayırlı uğurlu 
olsun. Başarılar 

diliyorum" dedi. 
Törende 4. Sınıf 
öğrencileri, 1. Sınıf 
öğrencilerine 
hoş geldin çiçeği 
takdim etti.
Törenlerin ardından 
Gemlik Belediye- 
si’nin geleneksel 
hale getirdiği eğitim 
seti dağıtımı yapıldı. 
İlçedeki tüm 
ilkokulları kapsaya
cak eğitim setleri, 
okula yeni başlayan 
1. sınıf öğrencilerine 
hediye edildi.
Yeni eğitim yılının 
başlama töreninde 
konuşan Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’da eğitim 
ve öğretime 
yönelik Gemlik 
Belediyesi’nin 

yaptığı ve yapacağı 
yatırımları anlattı. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Cumhuriyet İlkoku
lunda bugün 4. 
sınıfa giden öğrenci 
velilerinin o dönemki 
endişeli hallerini 
hatırlatarak, "4 yıl 
önce depremsel yön
den tehlike arz eden 
bir okul vardı. Buna 
el attık. Cumhuriyet 
İlkokulu şu anda 
ilçemizin en büyük 
ve en modern 
okullarından birisi 
haline geldi.
Gemlik Belediyesi 
olarak bütün 
okullanmıza yönelik 
hizmet ve yatırımla 
nmızı devam 
ettireceğiz" dedi.

Gemici, “Gemlik’te eğitimin 
çıtası yükseliyor”

Eğitim Bir Sen Gem
lik Temsilci Halil 
Gemici, 2017-18 yılı 
eğitim ve öğretim 
yılının başlaması 
nedeniyle yayınla 
dığı mesajında 18 
bini aşkın öğrenciye, 
öğrencilere, veli 
lere binden fazla 
öğretmenler için 
hayırlı olmasını 
diledi. Gemici, Gem
lik’te öğretimin her 
geçen yıl hem fiziki 
hem de akademik 
olarak daha üst 
noktalara çıktığına 
işaret ederek, "Gem

lik ilçemizde eğiti 
min başarısı ve çok 
daha güzel mekan
larda öğrencileri 
mizin okullarına 
devam etmesi için 

caba harcayan 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran başta olmak 
üzere Şube müdür
lerimiz, okul idareci
lerimiz, öğretmen 
lerimiz ve bizlere 
desteklerini esirge
meyen velilerimize 
çok teşekkür ediyo 
ruz. Ayrıca Eğitime 
her türlü desteği 
veren başta Gemlik 
Belediyesi olmak 
üzere bütün gönüllü 
kuruluşlarımıza da 
şükranlarımızı 
sunuyoruz”, dedi.

Gemlikzeviinnsianburdaılataıııiıldı
Bu yıl 3.sü düzenle
nen Uluslararası 
Gemlik Zeytini Festi
vali Tanıtım çalışma 
lan kapsamında 
Gemlik Belediyesi 
Gemlik Kent Kon
seyi ve çok sayıda 
sponsor firma ile 
birlikte organize 
ettiği "Zeytinin 
Başkenti Gemlik” 
temalı Festivalin 
tanıtım çalışmaları 
Ankara’dan sonra 
İstanbul’da devam 
edildi.
İstanbul Eminönü ve 
Kadıköyde de stant- 
lar kuruldu. Standta 
Istabullulara zeytin, 
zeytin ezmesi ve 
zeytin yağı ikram

edildi. 22-23-24 Ey 
lül tarihinde yapıla 
cak olan 3. Uluslara 
rası Gemlik Zeytini 
Festivaline davet 
edilen vatandaşlara 
Festival programla 
rımn yer aldığı 
broşürler dağıtıldı. 
Gemlik Zeytinin 
coğrafi işareti konu 
sunda vatandaşları 
bilgilendiren Beledi 

ye Meclis üyesi 
Fehmi Arslan, 
"Tanıtım çalışmaları 
çok güzel bir atmos
ferde geçiyor. 
Festivalimizi ve 
Gemlik Zeytnimizin 
Coğrafi işaretini 
vatandaşlara 
tanıtma fırsatı bul
duk en iyi şekilde 
değerlendirmeye 
çalışıyoruz. ” dedi.
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Bnısala eylım haarlıjınılal» 3 lîlb'll yalalanılı
Bursa'da Terörle 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri 
IŞİD terör örgütüne 
yönelik operasyon 
düzenlendi. 3 kişi 
gözaltına alındı. 
DEAŞ terör 
örgütüne yönelik 
düzenlenen ope 
rasyonda eylem 
hazırlığında olan bir 
terörist Bursa'da 
yakalandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Terörle Mü
cadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri 
geçtiğimiz gece 
yarısı İnegöl

Bursa'ıla pûmiıalııfla dehşet saçtı
Bursa'nın Os- 
mangazi İlçesi'nde, 
gittiği berberde 
istediği tıraş maki
nesi verilmeyen bir 
kişi, daha sonra 
pompalı tüfekle 
tekrar gelip 
işyerine ateş açtı. 
Saldırıda berberde 
çalışan 2 kişi ile 1 
müşteri yaralandı. 
Olayı gerçekleş 
tiren ve kamera ile 
görüntülenen 
şüpheli ile 3 
arkadaşı aranıyor. 
Olay, merkez Os- 
mangazi İlçesi 
Darmstad Mahalle
sinde akşam saat
lerinde meydana 
geldi. İddiaya göre, 
berbere gelen bir 
kişi, işyeri sahibi

Bursa'da ihusmrucu Operasyonu
Bursa'da 
gerçekleştirilen 
uyuşturucu op
erasyonunda 7 
şüpheli yakalandı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğünün 
açıklamasına göre, 
uyuşturucu ve 
uyan madde 
ticareti yapanlara 
yönelik çalışmalar 
yürüten Narkotik 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri, merkez 
Osmangazi ilçesin

ilçesinde bir eve 
baskın düzenledi. 
Operasyonda bir 
erkek şahıs yakalan 
dı. Yakalanan 
şahsın verdiği ifade 
doğ rultusunda 
İnegöl ilçesinde

A.l.'den tıraş 
makinesini istedi.
A.l.'nin tıraş 
yaptığını, makineyi 
veremeyeceğini 
söylemesi üzerine, 
kimliği tespit 
edilemeyen bu kişi 
berber dükka 
nından uzaklaştı. 
Ancak yaklaşık 10

deki farklı adres 
lerde H.D, S.Y. ve 
A.K'yi yakaladı. 
Şüphelile rin üz
erinde yapılan ara
malarda değişik 

ormanlık alana 
saklamış olduğu bir 
adet av tüfeği ile 
çadır ve yaşam 
malzemeleri ele 
geçirildi. Ayrıca 
şahsın üzerinden 
çıkan dijital malze

dakika sonra 3 
arkadaşı ile birlikte 
tekrar berbere 
geldi. Elindeki 
pompalı tüfekle 
işyerine ve çev 
reye ateş açan 
şüpheli ile 3 
arakadaşı olay 
yerinden kaçtı. 
Saldırıda berber 

miktarlarda 
kannabinoid mad
deleri ele geçirildi. 
Zanlıların, em
niyetteki ifadele 
rinde uyuşturucu 

melerin incelenmesi 
sonucu sosyal 
medya hesapla 
rından yapmayı 
planladığı eylem 
hakkında 2 şahıs ile 
yazışma yaptığı 
tespit edildi.
Polis bu şahısları 
da Kütahya ve 
İnegöl'de yapılan eş 
zamanlı bas 
kınlarla yakaladı. 
Operasyonlar neti 
cesi yakalanan 3 
şahıs, "DEAŞ Silahlı 
Terör örgütü Üyesi 
Olmak" suçundan 
çıkarıldığı mahke
mece tutuklandı.

çalışanları Abdur- 
rahnman S. (15) ile 
Yusuf S. (18) ve 
tıraş olan 
Rıfat K. (34), 
vücutlarına 
isabet eden 
saçmalarla 
yaralandı. 3 yaralı 
ambulanslarla 
götürül dükleri 
hastanede te
daviye alındı. 
Bu arada, pompalı 
saldırı olayı 
berber dükkanı 
yakınındaki bir 
işyeri tarafından 
görüntülendi. 
Polis, kamerada 
görülen şüp 
heli ve 3 
arkadaşını 
yakalamak için 
çalışma başlattı.

maddeleri F.Y, 
H.Ç, Z.A. ve 
I.Ö'den aldıklarını 
belirtmesi üzerine 
ekipler bu 
şahıslan ikamet
lerinde gözal 
tına aldı. 
Şüphelilerin ev
lerinde ve üzer
lerinde yapılan 
aramalarda "çıkı" 
diye tabir edilen 
satışa hazır toplam 
37 paket sentetik 
kannabinoid mad
desi bulundu.

9 ayin hamile 
hırsız yahalanPı

Bursa'da hırsızlık 
suçundan 
hakkında yakalama 
kararı bulunan 9 
aylık hamile kadın, 
son işinde yakayı 
ele verdi 
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa'nın 
merkez Osmangazi 
ilçesinde bir evde 
ikamet eden U.B. 
isimli bir vatandaş, 
dış kapıdan gelen 
sesler üzerine 
güvenlik 
kameralarını in
celedi. U.B, iki 
bayan şahsın 
kapıyı açarak içeri 
girdiğini görmesi 
üzerine durumu 
polis ekiplerine 
bildirdi.
Olay yerine gelen 
ekipler, yaptıkları 
kimlik kontrolünde 
şahısların 9 aylık 
hamile Z.U. (23) ve 
G.B. (13) olduğunu 

KAYIP
ADIMA KAYITLI OLAN 

SERİ UD 621151-621200 SIRA 
NUMARAL11 CİLT FATURA CİLDİMİ 

KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR.
NURGÜL ÇEVİK

KAYIP
Gemlik Liman Başkanlığından almış 

olduğum TUNCA isimli 1717567 
Bağlama Kütüğü numaralı ruhsatımı 

kaybettim. Hükümsüzdür. 
İSMET TUNCA

KflŞ€D€ B€KL€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GON İÇİNDE TESLİM EDİLİR

tespit etti. 
Şahıslara yönelik 
yapılan in
celemede her iki 
şüphelinin de 31 
Temmuz 2017 tari
hinde Akçağlayan 
Mahallesi'nde 
gerçekleştirdikleri 
hırsızlık olayında 
E.K.'ye ait bir 
evden 7 bin 500 TL 
çaldıkları belir
lendi. Z.U'nun 
geçen ay da başka 
bir hırsızlık olayına 
karıştığı da tespit 
edildi. Yaşı küçük 
suç ortağı ile bir
likte yakalan Z.U, 
emniyette ifade 
sinin alınmasının 
ardından adliyeye 
sevk edildi. 13 
yaşındaki G.B. ise 
hakkında gerekli 
yasal işlemlerin 
yapılabilmesi için 
çocuk şubeye 
götürüldü.
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Gemlik Ticaret Borsası’nda Meclis Seçimleri 7 Ekim 2017 günü, 

organ seçimleri ise 14 Ekim günü yapılacak...

Malarda seçim kenecanlan haslnif
Okullar açılırken...

Türk milli eğitimin adında milli vardır. 
Oysa Cumhuriyet kurulduğundan beri 

belirlenen milli eğitim temel ilkeleri arasın 
da eğitimin ulusallığı çok önem taşıyordu.

Her gelen siyasi iktidar eğitim sistemi 
mizle oynadı.

Türk Milli Eğitimin en büyük özelliği 
eğitimin laik olmasıdır.

Dini baskı ve tahassubun, laik eğitimde 
yeri yoktur.

Eğitimin ilkeleri arasında bilim ön plan 
da tutulmaktadır.

Büyük kurtarıcı milli eğitimin temel 
direği olan cumhuriyet öğretmenlerine 

\ şöyle seslenir:
“Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, be

denen kuvvetli ve yüksek karakterli ko
ruyucular ister! Yeni nesli, bu özellik ve 
kabiliyette yetiştirmek sizin elinizde d ir... 
Sizin başarınız, Cumhuriyetin başarısı 
olacaktır.”

Başka bir konuşmasında ise, Milli Eğ i 
tim ile ilgili görüşleri şöyledir:

“Geleceğin güvencesi sağlam temellere 
dayalı bir eğitime, eğitim ise öğretmene 
dayalıdır.”

“ Hayata en gerçek yol gösterici bilim 
dir”

“Şimdiye kadar uygulanan eğitim ve 
öğretim yöntemlerinin milletimizin geri 
kalmasında en önemli etken olduğu 
kanısındayım. Onun için bir milli eğitim 
programından söz ederken, eski devrin 
boş inançlarından ve yaratılışımızla hiç il
gisi olmayan yabancı fikirlerden, doğudan 
ve batıdan gelebilen bütün etkilerden 
tamamen uzak, milli karakterimiz ve milli 
tarihimizle uyumlu bir kültür kastediyo
rum. Çünkü milli dehamızın gelişmesi 
ancak böyle bir kültür ile sağlanabilir. ”

15 yılda AKP iktidarı, okul sayılarını, 
derslik sayısını arttırdı. Ama eğitimin kal i 
tesini, öğretmenlerin kalitesini arttıramadı. 
Eğitim bina ile olmuyor. O binanın içindeki 
eğitmenlerin kalitesi öğrencinin kalitesini 
de arttırır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk eğitim 
sistemini değiştiriyor. Atatürk’ün yukarı 
daki sözleri çok yalındır. “Uygulanan 
eğitim sistemi ulusun geri kalmasında en 
büyük etkendir’ diyor. Bu gün bilmin yeri 
ne imam hatip okullarının sayısını arttıra 
rak, dindar bir nesil yetiştirme projesi 
yürütülüyor.

Yaz boz tahtasına döndürülen eğitim sis
temi, bilimsellikten uzaklaşıyor. Darvin 
teorilerini ders kitaplarından çıkardılar, 
Atatürk daha az tanıtılacak, sonraları hiç 
okutulmayacak, hurafelere daha çok yer 
veriliyor.

Cumhurbaşkanı önceki gün TEOG dan 
memnun olmadığını söyledi. Dün, Başba 
kan TEOG’u kaldırdıklarını açıkladı.

Milli eğitim bir adamın sözleriyle belirlen
mez. TEOG’u siz getirdiniz. Yapılan tüm 
yüksek okul sınavlarında yolsuzluklar 
yapıldı görmemezlikten geldiniz. Eğitim 
kurumlan tarikatların ve cemaatların eline 
geçiyor.

Aceleleri yok. Bilimin yerini din eksenli 
eğitim a’nyor, ’nunu ğörmetiyız.

Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’ne 
bağlı kuruluşlar 
dan olan Gemlik 
Ticaret Borsası ve 
Ticaret ve Sanayi 
Odalarında seçim 
heyecanı başlıyor. 
İlçe Seçim Ku- 
rulu’ndan yapılan 
açıklamaya göre 
Gemlik Ticaret 
Borsası Meclisi, 
Borsa Başkanı, 
yönetim kurulu, 
disiplin Kurulu, ve 
TOBB delegelikleri 
için seçim takvimi 
belirlendi.
İlçe Seçim Kurulu 
Başkanlığından 
yapılan duyuruya 
göre, Ticaret 
Borsası Meclisi 
için seçimler 7 
Ekim 2017 günü 
saat 8.oo ile 17.oo 
arasında İlçe Se 
/«■m IZııvınlnı yun nuıuıu ua^naıı 
lığı gözetiminde 
yapılacak.

GemlikTcaretBorsası, Antalya da açılan YörexTuarında katildi

Gemlilı zeytininin taııtınıı siirirıror
Gemlik Ticaret Bor 
sası her yıl Antalya 
Ticaret Borsası 
öncülüğünde An
talya’da geleneksel 
olarak düzenlenen 
Yörex fuarında 
stant açarak Gem
lik zeytinini ve 
Gemlik’in tanıtımını 
yaptı. Gemlik 
Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Özden 
Çakır, Meclis Baş 
kanı Mustafa Do 
ğan, Meclis Başkan 
Yardımcısı Erdinç 
Ersan, Meclis Üyesi 
Ali Öztürk ve Genel 
Sekreter Bahadır 
Selvi’nin katılım 
sağladığı fuarda 
borsa standına 
ilgi yoğun oldu. 
“Sizin Oraların 
Nesi Meşhur” 
sloganıyla ünlenen

Borsa Başkanı 
Yönetim kurulu 
üyeleri, disiplin 
kurulu üyelikleri ve 
Türkiye Odalar 
Borsalar Birliği 
delegelikleri için 
seçimler ise 14 
Ekim 2017 cumar 
tesi günü Ticaret 
Borsasında 
yapılacak.

LİSTELER ASKIYA 
ÇIKIYOR 
İlçe Seçim Kurulu 
Başkanlığı açıkla 

ve her yıl gelenek
sel olarak düzenle
nen fuarda Gemlik 
zeytinine olan ilgi 
yoğundu. Dış İşleri 
Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu, 
Kalkınma Bakanı 
Lütfü Elvan, An
talya Valisi Münir 
Karaloğlu ve CHP 
Antalya Milletvekili 
Deniz Baykal, 
TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, 

masında, Gemlik 
Ticaret Borsası 
seçimlerinde oy 
kullanacak üyele 
rin adlarının 
bulunduğu listeler 
Ticaret Borsası 
binasında bugün 
askıya çıkarılacak. 
Askı süresi 3 gün 
sürecek. Listelere 
süresinde itirazlar 
İlçe Seçim Kuru
luna askı süresin 
de yapılacak.

HEYECAN 

borsanın standını 
ziyaret ederek, 
Gemlik Zeytininin 
tadına baktılar. 
Fuarda konuşan 
Gemlik Ticaret Bor 
sası Yönetim Ku
rulu Başkanı Öz 
den Çakır, “Yörex 
fuarı ülkemizin 
Yöresel ürünlerinin 
vitrine çıktığı, tüketi 
çilere gerçek yöre
sel ürünlerin tattırıl 
dığı ve amacına

BAŞLIYOR 
Gemlik Ticaret 
Borsası’nda 
yapılacak seçimler 
nedeniyle üyeler 
arasında heyecan 
başladı.
Gemlik Ticaret 
Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Özden Çakır, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada bu 
yıl yapılacak olan 
seçimlerde yeni 
den aday olaca 
ğım söyledi.
Ticaret 
Borsası’nda 
yönetim kuruluna 
girebilmek için 
Borsa Meclisine 
seçilmek 
gerekiyor.
Meclise seçilenler 
arasından yönetim 
kurulu ve başkan 
ile disiplin kurulu 
üyeleri ile 
TOBB delegeleri 
seçiliyor.

tam anlamıyla 
ulaşmayı başaran 
bir fuardır. Biz de 
Gemlik Ticaret 
Borsası olarak 
bizim oraların 
Gemlik Zeytini 
meşhur dedik ve 
Gemlik Zeytinini 
tanıtmak amacıyla 
bu fuara katıldık ve 
Yöremizin zeytinin 
en iyi şekilde tanıt 
ma fırsatı bulduk.” 
dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Şampiyonaya Gemlik Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü adına katılan minik judocularımız, 3 altın ve 1 bronz madalya kazandı

Minili Judocularımız Tiirthıe Şampiyonu mm
Türkiye Judo Fe 
derasyonu 2017 yılı 
faaliyet progra 
mında yer alan 
Minikler Türkiye 
Şampiyonası 14-16 
Eylül 2017 tarihle 
rinde 65 ilden 873 
sporcunun katılımı 
ile Karaman’da 
yapıldı.
Minikler Türkiye 
Judo Şampiyona 
sına Gemlik Bele 
diyesi Gençlik ve 
Spor Kulübü adına 
katılan minik judo 
cularımız, 3 altın ve 
1 bronz madalya 
kazandılar. Katılım 
sayısı oldukça yük
sek olan minikler 
Türki ye şampiyona 
sında birbirinden 
zorlu rakiplerle 
oldukça çekişmeli 
müsabakalar yapan 
judocularımız 
şampiyona sonun 
da 3 altın ve 1 
bronz madalya 
kazanarak, iller

bazında yapılan 
sıralamada 65 il 
arasında Bursa’yı, 
Gemlik ekibi olarak 
3. lüğe taşıma 
başarısı gösterdiler. 
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü judo antre 
nörü Ahmet Kılınç 
yaptığı açıklamada, 
“Son birkaç yıldır 
bu kategorideki 
sporcularımız 
katıldıkları tüm 
ulusal ve ulus la ra 
rası müsabakalar
dan bireysel başa 

nlarla birlikte takım 
halinde de alınan 
şampiyonluk ku- 
pala rıyla başarı 
dan başarıya koş 
maktadırlar. Geçtiği 
miz yıl yapılan 
Minikler Türkiye 
Şampiyonasında da 
1 altın, 1 gümüş, bu 
sene içerisinde 
Nevşehir’ deyapılan 
okul sporları Türki 
ye Şampiyonasın 
da 2 altın, 2 bronz 
madalya kazanan 
minik judo cuları 
mız, başarılarını 

her geçen gün 
geliştirerek, gele
cek yıllarda Milli 
takımlar adına 
yurtdışındaki tur
nuva ve şampiyona 
lardan çok daha 
büyük başarılara 
imza atacaklarını 
kanıtlamışlardır. 
Daha 11-12 yaşında 
olan bu koca yürek 
li minik sporcula 
rımız, yaşıtları oyun 
salonlarında, bil
gisayar başında 
veya sokak ve park
larda oyunlar oy

narken, haftanın 6 
günü bıkmadan, us
anmadan kışın don
durucu soğuğunda, 
yazın bunaltıcı 
sıcaklarında antren
manlar yaparak bu 
başarılara ulaşmış 
lardır. Müsabakalar 
sonunda ise İllerin 
den birçok kulüp ve 
takımın madalya 
larının toplamı ile 
yapılan sıralamada 
kulübümüz sporcu 
lan 65 il içerisinde 
Bursa’yı 3.1 ük basa 
mağına taşımış 

lardır. Bu büyük 
başarılarından ve 
tarifsiz mücadelele 
rinden dolayı minik 
sporcularımı tebrik 
ediyor, gelecek 
yıllarda ülkemizi 
yurtdışında da 
aynı başarılarla 
temsil edecek 
lerine inanıyorum.” 
dedi.

Dereceye giren 
sporcular: 
Berfin Nur 
KARATAŞ 24 kg 
bayanlar Türkiye 
Şampiyonu 
İbrahim YILDIRIM 
30 kg erkekler 
Türkiye Şampiyonu 
M. Caner ÇETİN 
34 kg erkekler 
Türkiye Şampiyonu 
Enes AŞKIN 
42 kg ericekler 
Türkiye 3.sü 
Mert AYAN 
34 kg erkekler 
Türkiye 5.si

GEMLİK İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞININ 
GEMLİK TİCARET BORSASI fe®y)

ORGAN SEÇİMLERİNE İLİŞKİN DUYURUSU

5174 Sayılı Kanunun “oda , borsa ve birlik organlarının seçim usûlü’1 başlıklı 3 ncü bölümü ve organ 
seçimleri hâkkmdâki yönetmenlik hükümlerine göre yapılacak Gemlik Ticaret Borsası organ seçimlerine 

ilişkili hususlar aşağıda gösterilmiştir.
I

SEÇİM GÜNLERİ 
a) Gemlik Ticaret Borsası Meclis Üye Seçimi 07/Ekim/2017 Cumartesi günü Gemlik Ticaret Borsası, Dr. 

Ziya Kaya Mah. Cumhuriyet Cad. No:2 adresinde, oy verme işlenil 08.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır, 
b) Borsa Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Disiplin Kurulu Üyeleri ile Türkiye Odalar 
Borsalar Birliği Delegeleri seçimleri 14/Ekim/2017 Cumartesi günü, yukarıda belirtilen adresteki Borsa 

binasında 11.00-12.00 saatleri arasında yapılacaktır.
II

LİSTELERİN ASILMASI 
Gümrük ve Ticaref Bakanlığı ve TOBB tarafından düzenlenen ortak veri tabanından alınan seçme ve 

seçilme hakkına hâiz üyelerin listeleri 197Eylül/2017 Salı saat 08.30’deri itibaren borsa binası girişlerinde 
askıya çıkarılacaktır. UÇ TAM İŞ GÜNÜ süre ile askıda kalan listeler 21/Eylül/2017 Perşembe günü saat 

17.30 ‘de askıdan indirilecektir.
Üyeler,askı ve ilan süresi içinde ilçe seçim kurulu başkanlığının itirazda bulunabilirler.

III 
LİSTELERE İTİRAZ SÜRESİ 

Seçmen Listelerine itirazların, ÜÇ günlük askı ve ilan süresi içinde Gemlik ilçe Seçim Kurulu Başkanlığına 
yazılı olarak yapılması gerekmektedir, itiraz dilekçesinde İkamet adresinin gösterilmesi zorunludur. İtirazlar 
İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim tarafından incelenerek en geç İKİ GÜN içinde karara bağlanır. Bu karara 

tebliğ tarihinden itibaren ÜÇ gün içinde İl Seçim Kurulu nezdinde itiraz edilebilir.
İl seçim kurulunun ÜÇ gün içinde vereceği karar kesindir. 

İlgililere duyurulur.
Gemlik ilçe Seçim Kurulu Başkanlığı
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KENT İÇİ ULAŞIMDA ENGELLER KALKIYOR
Kent içi ulaşımda 
yaşanan sorunların 
kaldırılması hede
fiyle çıkmaz sokak 
sayısını da azaltan 
Büyükşehir 
Belediyesi, Maltepe 
Mahallesi’ndeki bir 
çıkmaz sokağı daha 
açtı. Yıldırım Mal
tepe Mahallesi’nde 
kamulaştırılan 
binanın yıkılması ile 
Şahin Sokak ile 
Çamlıca Sokak bir
birine bağlandı. 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
ulaşımda tıkanan 
tüm noktaların 
açılması için 
çalışmalarını 
aralıksız sürdür 
düklerini söyledi. 
Bursa’da ulaşım 
sorununu en aza 
irdirmek amacıyla 
raylı sistem, yeni 

yol ve yol 
genişletme, köprü 
ve kavşak düzen
lemeleriyle yatırım 
bütçesinin yüzde 
70’ine yakınını 
ulaşıma ayıran 
Büyükşehir 
Belediyesi, 
mahallelerde 
yoğun ve çarpık 
yapılaşmanın 
neden olduğu 
çıkmaz sokakları da 
bir bir açıyor. 
Sosyal donatı alanı 
açısından en 
sıkıntılı bölgelerden 
olan Yıldırım 
Maltepe Mahalle
si’ndeki Şahin 
Çıkmazında 
bulunan bir bina 
Büyükşehir Bele 
diyesi tarafından 
kamulaştrıldı. 
Büyükşehir 
Belediyesi ekipleri, 
Şahin Sokak ile

Çamlıca Sokak 
bağlantısı üzerinde 
bulunan tek 
katlı binanın 
yıkımına başladı. 
Görev ayrımı 
yapmıyoruz 
Yıkım çalışmaların 
yerinde inceleyen 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Bursa’nın daha 
sağlıklı, 

yaşanabilir ve 
ulaşılabilir bir 
kent olması için 
gerekli tüm 
çalışmaları 
yaptıklarını söyledi. 
Kent içi ulaşımda 
çıkmaz sokakların 
önemli bir sorun 
olduğunu hatırlatan 
Başkan Altepe, 
“Bu çalışmaları 
yaparken ‘bu iş 
Büyükşehir’in, 

bu iş ilçe 
belediyesinin’ 
diye ayrım 
yapmıyoruz. 
Bursa’mızda çok 
sayıda çıkmaz 
sokak var. Bu 
konuda Yıldı 
rım da en 
sıkıntılı bölge 
lerimizden. Sosyal 
donatı alanlarının 
yetersiz olduğu 
Maltepe Mahallem

izde Şahin 
çıkmazının 
açılması uzun 
zamandır iste 
niyordu. Bu 
konuda gerekli 
kamulaştırmayı 
yaptık ve şimdi de 
binayı kaldırıyoruz. 
Böylelikle Şahin 
Sokak ile Çamlıca 
Sokak birbirine 
bağlanmış olacak. 
Bursa’da ulaşımın 
tıkandığı tüm 
noktalarda bu 
çalışmaları sürdü 
rüyoruz” dedi. 
Maltepe Mahalle 
Muhtarı Erdinç 
Çevik de mahal 
lede uzun süredir 
sorun olan 
evin yıkılması 
konusunda 
verdikleri destek 
nedeniyle 
Başkan Altepe’ye 
teşekkür etti.

... --------------- KÜÇÜK KUMLA 
0ITII11/ ÖZGÜZELYAU SİTESİNDE 
\RIIIIK HAVUZLU 2+1 DAİRE 
VNI ILIR ŞAHİDİNDEN SATILIK 
............. 0 535 37818 00

Yıldız; “Oyuna gelen değil

Saadet Partisi 
Gemlik İlçe 
Başkanı Ahmet 
Vakkas Yıldız ilçe 
lokalinde düzenle
nen ilçe divan 
toplantısında 
Kuzey Irak'ta 
yapılacak olan 
referandumla ilgili 
olarak şunları 
söyledi.
"Güney sınırları 
mızda İsrail'in 
desteği ile bir kürt 
devleti kurulmak 
isteniyor. Terör 
devleti İsrail, kuru
lacak bir kürt de
vletinin İsrail'in 
çıkarına olduğunu 
ve bu oluşumu 
desteklediklerini 
açıkça dile ge
tirmekten çekin
miyor aksine, 
bölge üzerin 
de kurduğu 
oyunlarına devam 
edeceklerini böl
geyi kan gölüne 
çevireceklerini ilan

ediyor.
Bölgemiz, yeraltı 
ve yer üstü zengin
likleri açısından 
dünyada eşi ve 
benzeri olmayan 
bir konumda 
olduğu için Siy
onizm ve em
peryalizm ortak 
çalışarak bu 
zenginlikleri ele 
geçirmek için plan
lar yapmakta ve 
sahneye sürmekte
dirler. Bu planları 
yaparken ne ken 
di askerine ne de 
vatandaşına hiç 
bir şekilde zarar 
verdirmiyor müslü 
manı müslümana ’ 
kırdırarak emelle 

rine ulaşmaya 
çalışıyorlar. Maale
sef bu planlarını da 
başarıyla uygulu 
yorlar. Bizler, em
peryalizmin ve 
siyonizmin yaptığı 
bu planları boşa 
çıkartmanın 
tek yolunun 
komşularımızla iyi 
ilişkiler kurmak, 
en kısa zamanda 
DS'lerin faaliyet
lerini aktif hale 
getirmek ve İslam 
Birliğini kurmak 
ile mümkün 
olduğunu biliyoruz 
ve bunu da Al 
lah'ın izni ile en 
kısa zamanda ger 
çekleştireceğiz”

Facebook sayfamız ; Gemlîk k$rfez - Güler Ajans
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Okul şemslerin» özel ehliyet önerisi
İTO Yönetim Kurulu 
Üyesi Orduhan, 
ehliyetlerde okul 
servis sürücüsünün 
ayrı bir harf grubu 
ile tanımlanması 
gerektiğini söyledi. 
İstanbul Ticaret 
Odası (İTO) Yönetim 
Kurulu Üyesi Hakan 
Orduhan, okul 
servislerine özel 
ehliyet verilmesi 
gerektiğini be
lirterek, "Her 
ehliyeti olan bu işi 
yapabiliyor. Bu 
koşul değiştirilmeli. 
Önerimiz, ehliyet 
grubunda okul 
servis sürücüsünün 
ayn bir harf grubu 
ile tanımlanması." 
dedi.
Bir dönem İstanbul 
Taşımacılar Birliği 
Demeğinin 
başkanlığını da 

yürüten Orduhan, 
yaptığı açıklamada, 
okul servis 
yönetmeliğinin 
taşımacılar arasında 
haksız rekabete yol 
açtığını savundu. 
Orduhan, mevcut 
yönetmeliğe göre 
velilerin, okul aile 
birliğinin anlaştığı 
firma dışında başka 
bir servis şoförü ile 
anlaşarak taşıma 
yaptırabildiğini be
lirterek, "Bu 
mevzuatı yanlış an
layan bazı firmalar 
okul bahçesinde 
masa açarak, kam
panya yaparak 
öğrenci kapmaya 
çalışmakta. Bu da 
çatışmaya neden 
oluyor. Veliler buna 
izin vermesin. Oku
lun anlaştığı servis 
lerle çalışırlarsa

OKULg| I TAŞITI

bunun önüne geç 
miş olurlar." dedi 
Okul servislerine 
özel ehliyet önerisi 
Okul servislerinin 
özel bir ehliyet 
grubuna sahip 
olması gerektiği 
önerisinde bulunan 
Orduhan, şöyle 
devam etti:
"Her ehliyeti olan bu 
işi yapabiliyor. Bu 
koşul değiştirilmeli. 
Önerimiz, ehliyet 
grubunda okul 
servis sürücüsünün 
ayrı bir harf grubu 

ile tanımlanması. 
Okul servisi taşıma 
alığı yapacakların 
ehliyette ayrı bir 
harf grubu ile 
tanımlanması, bu 
mesleği hem itibarlı 
kılacak, hem de 
velilerin 'bu konu ile 
ilgili ehil olmuş kişi 
ile muhatap oluyo
rum, öğrencimi 
taşıttırıyorum' algı 
sına neden olacak." 
Orduhan, şu an E 
sınıfı ehliyeti olan 
sürücülerin okul 
servisi kullanabil 

diğini kaydederek, 
önerdikleri uygula 
manın hayata geç 
mesi durumunda, 
öğrenci taşıyan 
servis sürücülerinin 
belirli aralıklarla 
psikoloji, pedagoji, 
davranış, iletişimle 
ilgili eğitimlerden 
geçmesi gerektiğini 
ifade etti.
Okul servis araçla 
rının mevcut haliyle 
fark edilemediğini 
anlatan Orduhan, bu 
durumun araçlarda 
bazı değişiklikler 
yapılarak 
düzeltilebileceğini 
söyledi. Orduhan, 
"Okul servis 
araçlarının mevcut 
ışıklandırma sistem
inin yeniden 
yapılması, hemen 
tanınması lazım. 
Plakası tek harf 

grubunda olmalı ki 
emniyet kuvvetleri 
denetim yaptığında 
kolaylığa kavuş 
sun." değerlendir 
meşinde bulundu. 
Okul servis 
yönetmeliğine göre 
bu araçlardaki re
hberlerde, adli sicil 
kaydı bulunmaması 
ve lise mezuniyeti 
şartı dışında özellik 
aranmadığını be
lirten Orduhan, 
"Bizim ihtiyacımız 
olan şey sadece lise 
mezuniyeti değil, bu 
işin ehliyetine sahip 
olmasıdır. Rehberlik 
yapacak kişinin 
konuyla ilgili serti
fika programından 
geçmiş olması bu
radaki hizmetin 
doruğa çıkartılması 
için yeterli bir uygu
lama." dedi

Kurulan re kapanan sirtet samları açıklandı
Kurulan şirket 
sayısı ağustosta, 
bir önceki aya göre 
yüzde 26,91 arta 
rak 6 bin 593 oldu. 
Aynı dönemde ka
panan şirket sayısı 
yüzde 11,74 artışla 
bin 218 olarak 
kayıtlara geçti. 
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 
(TOBB), ağustos 
ayına ilişkin kuru- 
lan-kapanan şirket 
istatistiklerini

açıkladı. Buna göre, 
ağustosta kurulan 
şirket sayısı, bir 
önceki aya göre 
yüzde 26,91 artış 
gösterdi. Şirket 
sayısı bu dönemde 
5 bin 195'ten 6 bin 
593'e yükseldi. 
Bu dönemde ka
panan şirket sayısı 
ise yüzde 11,74 arttı 
ve bin 218 oldu.
Temmuzda kapanan 
şirket sayısı bin 
90 idi. Kurulan

şirket sayısı ağus 
tosta geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 47,46, kapa 
nan şirket sayısı 
yüzde 105,4 artış 
gösterdi. Kurulan 
şirket sayısı ocak- 
ağustos döneminde 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 8,43 artarak 
48 bin 87, kapanan 
şirket sayısı yüzde 
27,88 artarak 8 bin 
206 oldu.

G 
E

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

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
OımBöl.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
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

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

VAPÜR-FERİBOT
KAYMAKAMLIK

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

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcıhğı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 313 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28 OTOBÜSK ULAŞIM Şehirlerarası Oto- 261 54 00 

büs Terminali (18 Hat)R
Pamukkato S12 OO 26
DENİZ UÇAĞI 613 66 13
Pagaaua Atanla Sayahat 814 83 82
METRO 813 12 12
Aydın Turtam 813 20 77
8(taar Turtam 812 1O 72
Kanbarogiu-Esada* 814 48 48
Anıtur 814 47 71
Kamil Koç 812 0183

DAĞITICILAR

E 
H

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

HASTANELER

B
E

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 05 29
Acıbadem 280 44 44

BELEDİYE .
Santral 513 45 21-23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 2325
Muhasebe Md. 51345 21-182
Yazı İşi. Md. 51345 21-111
Su Anza Yalnız 185

E
R

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 07
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manaetır Taksi 517 33 84

1 Akcan Petrol a*i3 *1O 70
MAR-PET 013 30 33
Tuncay Otogaz sis 16 45
Beyza Petrol 813 01 qş_

Gemlik KErfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5882 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar gönleri yayınlanmaz)

GEAİiM
VENÜS SİNEMASI 
ŞANSINI SEVEYİM 
12.00-14.15-16.15- 

18.15-20.15 
SİCCİN4

12.00-14.00-16.00- 
18.00.-20.00

ÇILGINHIRSIZI 
12.00-14.00-16.00- 

18.00-20.00 
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikKSrfez
OEMLİK'İN İLK OONLOKSİYASİ OAZETIIİ

AyMahv
AYAKKABININ YtNİ ADRESİ

- *

BAY VE BAYAN AYAKKABI 
ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN 

KARAR VERMEYİN...

Mrk: Orhangazi Cd. Beşiktaşlılar 
Derneği karşısı GEMLİK 

Şb : Fiyonkland Orhangazi Cad. 
g—I No: 14/B GEMLİK

gemlikfiyonkayakkabi@outlook.com

mailto:gemlikfiyonkayakkabi@outlook.com


XAVLA}C
PanZ B 444 68 80

www.kavlak.com.tr

SIZMA

Baskı
TÜRKİYENİN EN BÜYÜK TAŞ BASKI ZEYTİNYAĞI FABRİKASI GEMLİK'TE...

GemlikKsrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

20 Eylül 2017 Çarşamba 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
irfanunluemlak.sahibinden.com

Gaziler Günü
Dün Atatürk Heykeli önünde Gaziler Günü kutla 

ması yapıldı. Bu kutlamalar genelde formaliteden 
öteye gitmiyor.

Yinede Resmi bayramlar ve anma günleri 
programlan kapsamında olduğu için kutlanıyor.

Bu tür kutlamalar resmi törenden öteye gitmiyor.
Dünkü törende 100 kişi yoktu.
Gazilerimiz gazi kıyafetlerini giyinmiş yerlerini 

almışlardı.
Ayrıca Şehit Aileleri de vardı törende. Bir tabur 

asker her zamanki yerinde idi. Devamı 4’de

Gemlik Mal Müdür 
lüğü ilçemiz Kur 
şunlu, Hisar Ma
halleleri ile Kireç 
ocağı Mevkinde 
üç kıymetli zeytin
lik ve arsayı satışa 
çıkardı.
Hâzineye ait arazi
lerin satışını 
sürdüren Milli 
Emlak Müdürlüğü, 
26 Eylül 2017 Sah 
günü Kurşunlu 
Mahallesinde imar 
planlarında konut, 
park ve yeşil alan 
olarak görülen 
6625 metre kare

zeytinlik alan, 
1 milyon 775 bin 
lira tahmini bedel 
ile satışa çıkardı. 
Bu mülkün

satışına girmek 
isteyenler ihale 
saatine kadar 
geçici teminat 
bede li olan 439

bin 250 lirayı 
maliye 
veznesine yatır 
ması gerekiyor. 
Haberi sayfa 2’de

(Manı temizlik isini 
yanacak elemaii aramvı

İŞKUR’un okulların temizlik ve bakımına 
yönelik düzenlemiş olduğu programa 
başvurular 20-24 Eylül 2017 günlerinde yapı 
lacak. Programa katılacakların noter kura 
sıyla belirleneceğini söyledi. Haberi 4’de

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
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Gaziler Günü kutlamasında 100 kişi bile yoktu |

Gazileı Günü nde buruk kutlama
Atatürk’e Mareşal rütbesi ve Gazi ünvanın verildiği gün olan 19 Eylül gününün Gaziler Günü kabul edilmesi 

nedeniyle, bu yıl da Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törende konuşan Gemlik Muharip Gaziler 
Derneği Başkanı Kadir Tan günümüzde gazilere karşı gösterilen ilgisizlikten yakındı.

Gaziler Günü 
düzenlenen tören 
le kutlandı.
Başkomutan 
Mustafa Kemal 
Atatürk'e Mareşal 
rütbesi ve Gazi 
ünvanının veril 
mesi nedeniyle, 
her yıl 19 Eylül'de 
kutlanan Gaziler 
Günü nedeniyle 
Atatürk Anıtı 
önünde dün tören 
düzenlendi.
Saat 11.00 de 
başlayan törene 
Kaymakam Gürbüz 
Karakuş, Garnizon 
Kom. Dr. Vet. Alb. 
Ömer Çakmak, 
Belediye Başk.
Yrd. Vedat

Büyükgölcigezli, 
Cumhuriyet Baş 
savcısı Ali Ülger, 
Jandarma Komuta 
m Yüzbaşı Barış 
Bozkurt, Emniyet 
Müdürü Cenk 
Temizaltın, siyasi 
parti temsilcileri, 
gaziler, daire 
müdürleri ve 
çok az sayıda 
halk katıldı.
Anıta çelenk kon 
masının ardından 
günün anlam ve 
önemini belirten 
bir konuşma 
yapan Gaziler 
Derneği Gemlik 
Şube Başkanı 
Kadri Tan, ‘‘Bu gün 
19 Eylül Gaziler

Günü, bilindiği 
gibi Muharip Gazi, 
harbe katılıp da, 
harpten sağ ola 
rak dönen savaş 
mış kahramanlar 
dır. Gazilik unvanı 
devlet tarafından 
verilir. En büyük 
Gazi, bu unvanı 
19 Eylül 1921 tari
hinde Türkiye Bü 
yük Millet Mecli 

si’nin kararı ile 
alan vatanın 
kurtarıcısı ve 
kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal 
Atatürk’tür.
2002 senesinde 
çıkartılan yasa ile 
19 Eylül günü 
Gaziler günü ola 
rak kabul edilmiş 
tir. Dün olduğu gibi 
bugünde düşman 

tarımız gerek içten 
gerekse dıştan 
aziz vatanımızı 
parçalamaya, 
bağımsızlığımızı 
yok etmek iste
mektedirler. Dış 
düşmanlara ve 
onların içteki işbir 
likçilerine karşı 
şerefle vatanını 
korumuş, mü
cadele etmiş ve 
Gazi olmuş tüm 
gazilerimizin 
gaziler gününü 
kutluyor, onlara 
saygı ve selamları 
mızı sunuyoruz” 
dedi. Kadri Tan, 
konuşmasının 
sonunda gazilere 
yönelik ilginin

yetersizliğinden 
yakındı.
Törenler Şehit 
Ömer Halisdemir 
Bölge Parkı Sos 
yal Tesislerin 
de de devam etti. 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik Yıl 
maz, Gazilere, 
Şehit Ailelerine ve 
protokole günün 
anlam ve önemi 
adına öğlen 
yemeği ikra 
mında bulundu. 
Protokol üyeleri 
yemeğin ardından 
Muharip Gaziler 
Derneğini ziyaret 
ederek, coşkulu 
kutlamalara 
devam ettiler.

Hâzineye ait kıymetli araziler açık arttırma ile satışa çıkıyor
Gemlik Mal Müdür 
lüğü ilçemiz 
Kurşunlu, Hisar Ma
halleleri ile Kireç 
ocağı Mevkinde üç 
kıymetli zeytinlik ve 
arsayı satışa çıkardı. 
Hâzineye ait arazi
lerin satışını sürdü 
ren Milli Emlak 
Müdürlüğü, 26 Eylül 
2017 Salı günü 
Kurşunlu Mahalle 
sinde imar planla 
nnda konut, park ve 
yeşil alan olarak 
görülen 6625 metre 
kare zeytinlik alan, 
1 milyon 775 bin lira 
tahmini bedel ile 
satışa çıkardı. Bu 
mülkün satışına

girmek isteyenler 
ihale saatine kadar 
geçici teminat 
bede li olan 439 bin 
250 lirayı maliye 
veznesine yatır 
ması gerekiyor. 
TERSANE 
BAYIRINDA 
KIYMETLİ 
KONUT ALANI 
Aynı gün saat 15.oo

Mevkii Cinsi Pafta Ada Panel Yüzölçümü (m2) imar 
Durumu

Hazine Hissesi / 
yüzölçümü

Tahmini Bedel Geçiri Teminat

Kanarya Zeytinlik 5 0 1900 6.625.00 Konut, Park, 
Yeşil Alan, 

Yol

Tam 1.757.000,00 TL 439.250,00 TL

Tersane
Bayın

Arsa H22A08C2B 1326 3 3.078,63 Konut Alanı Tam 2.156.000,00 TL 539.000,00 IL

de ilçemiz Hisartepe 
Mahallesi Tersane 
Bayırı mevkiinde 
konutları arasında 
imara açık 3.078,63 
metrekarelik zeytin
lik alan, Açık Teklif 
Usulü ile satılacak. 
Bu konut alanının 
tahmini bedeli 
2 milyon 156 lira, 
geçici teminatı

ise 539 bin lira 
5 Ekim 2017 
Perşembe günü ise 
ilçemiz Osmaniye 
Mahallesi Kireçocağı 
mevkiinde, imar 
planında konut alanı 
ve yol olarak belir
lenen bin 824 metre 
kare zeytinlik alan 
228 bin lira tahmini 
bedelle satışa

çıkarıldı.
Bu satışa girmek 
isteyenler 57 bin lira 
geçici teminat 
yatırmak zorundalar. 
İhale, Gemlik Mal 
Müdürlüğü’nde 
saat 11.oo de 
yapılacak.
öte yandan, Gemlik 
Mal Müdürlüğü 17 
Ağustos 2017 tari

hinde Küçük Kumla 
Mahallesi sahil 
Büyük Kumla 
yolunda bulunan 
Yüksel Kardeşler 
Sitesi önündeki 
Güler Aile Çay 
Bahçesi’nin 
ihale yoluyla 
1 milyon 500 bin 
liraya satıldığı 
öğrenildi.
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Iralilttt acı laMû: 8 anla 2 iiı 353 tisi ıltli
Emniyet Genel 
Müdürlüğü Trafik 
Eğitim ve Araştırma 
Dairesi Başkanlığı, 
yılın Ocak-Ağustos 
döneminde mey
dana gelen 270 bin 
183 kazada 2 bin 
353 bin kişinin olay 
yerinde hayatını 
kaybettiğini 
duyurdu.
Başkanlık, yarala 
nan 201 bin 323 
kişinin de hastanel
erde tedavi altına 
alındığını bildirdi. 
Resmi verilerin 
sadece kaza yerin 
deki can kayıplarını 
kapsadığına dikkat 
çeken Trafik Eğitim 
ve Araştırma 
Dairesi Başkanlığı, 
hastanelerdeki 
ölümlerle birlikte 
tablonun daha da 
karardığını bildirdi. 
Yapılan tüm uyarılar 
ve artırılan denetim
lere rağmen kural 
tanımayan sürücü 
ler dehşet saçmayı 
sürdürüyor. Em
niyet Genel 
Müdürlüğü Trafik 
Eğitim ve Araştırma

Bursa'ıla ılıtslararası lıhus Dneras>onıı
Bursa'da, uluslara 
rası fuhuş sitesi 
üzerinden müşteri 
bulan 3 UkraynalI 
ve 1 Rus hayat 
kadını yakalandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Türkiye'ye 
Ukrayna ve 
Rusya'dan gelen 
hayat kadınlarının 
uluslararası bir 
fuhuş sitesi 
üzerinden Bur
sa'da müşteri 
buldukları belir
lendi. Bursa

hıan1SMıimıiCTtM
Fetullahçı Terör 
Örgütüne yönelik 
soruşturmalar 
kapsamında 15 
ilde operasyon 
düzenlendi. 52 kişi 
gözaltına alınırken, 
19 kişinin de

Dairesi Başkanlığı 
verilerine göre, 
Ocak - Ağustos 
döneminin trafik bi
lançosu kamuoyu 
ile paylaşıldı. Buna 
göre; Ağustos 
ayında ülke 
genelinde meydana 
gelen 39 bin 99 
kazada 32 bin 482 
kişi yaralanırken 
412 kişi de hayatını 
kaybetti. Yılın Ocak- 
Ağustos döne
minde ise meydana 
gelen 270 bin 183 
kazada 2 bin 353 
kişi hayatını 
kaybederken 201 
bin 323 kişi 
yaralandı. Sekiz 
aylık dönemdeki 56 
bin 735 kazaya tek 
araç, 56 bin 309 

Emniyet Müdürlü 
ğü Asayiş Şube 
Ahlak Büro 
Amirli ği ekipleri 
yaptıkları inceleme

de, hayat kadınları 
nın site üzerinden 
ilan vererek Bur
sa'da müşteri 
buldukları ve

arandığı belirtildi. 
Bursa, İsparta, 
Ordu, Balıkesir, 
Trabzon, İstanbul, 
Ankara, Samsun, 
Rize, Kırşehir, 
İzmir, Denizli, 
Kayseri, Çankırı 

kazaya ise iki araç 
karıştı. Kazalardan 
20 bin 468'i yayaya 
çarpma, 13 bin 14O'ı 
kaza arkadan 
çarpma ve 17 bin 
893'ü araçların 
yoldan çıkmasıyla 
vuku buldu. 125 bin 
819 kazaya sürücü, 
11 bin 712 kazaya 
yaya, bin 50 kazaya 
yol ve 536 kazaya 
yolcu sebebiyet 
verdi. Kırmızı ışıkta 
durmayan sürü 
cüler dehşet saçtı 
Trafik Eğitim ve 
Araştırma Dairesi 
Başkanlığı, 
"Tarafların 
anlaşarak kendi 
aralarında tutanak 
tanzim ettiği maddi 
hasarlı trafik kaza 

ve Malatya 
düzenlenen 
operasyonlarda 52 
kişi gözaltına 
alındı ve 19 
şüphelinin ise 
arandığı belirtildi. 
Gözaltına alınan 

sayıları dahil 
edilmemiştir. Bu 
kapsamdaki bil
gilere www.tra
mer.org.tr internet 
adresinden 
ulaşılabilecektir. 
Veriler trafik kazası 
sonucunda kaza 
yerinde meydana 
gelen ölü sayılarını 
içermektedir" no
tuyla paylaştığı 
rakamlarla acı 
tabloyu gözler 
önüne serdi. Yılın 
ilk 8 ayındaki 3 bin 
731 kazaya kırmızı 
ışık veya görevlinin 
'dur' işaretinde dur
mayan sürücüler 
sebebiyet verirken 
alkol alıp direksiy
ona geçen 2 bin 131 
sürücü ise ölümlü 
ve yaralamalı 
kazaya karıştı. 
Sekiz aylık 
dönemdeki 5 bin 
392 ölümlü ve 
yaralamalı kazaya 
bisiklet, 27 bin 779 
kazaya motosiklet, 
232 kazaya ambu
lans ve 39 kazaya 
da at arabası 
karıştı.

müşterilerle 
VVhatsapp isimli 
uygulama ile 
iletişime geçtik
lerini belirledi. 
Ekipler yaptıkları 
çalışma sonucu 1 
Rus, 3 Ukrayna 
uyruklu hayat 
kadınını yakaladı. 
Yakalanan 
hayat kadınları 
gözaltına alınarak 
emniyete 
götürüldü. Olayla 
ilgili tahkikat 
sürüyor.

kişilerin örgütün 
şifreli haberleş 
me programı By- 
Lock'u kullandığı 
içlerinde kamu 
görevlilerinin de 
bulunduğu 
kaydedildi.

Faciadan 
dönüldü

Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde hatalı 
sollama yapan bir 
araçla karşı 
şeritten gelen bir 
başka aracın bu 
run buruna gelme 
si araç kamerası 
tarafından saniye 
saniye kaydedildi. 
Faciadan dönülen 
görüntülerde araç 
sürücüsünün 
olaydan sonra 
uzun süre kendine 
gelemediği 
görüldü.
Olay, pazar günü 
yol genişletme 
çalışmaları devam 
eden Orhaneli 
yolunda meydana 
geldi. Bursa is
tikametine gelen 
Onur Battal yöneti
mindeki araç 
virajlı yolda seyir 
halindeyken karşı 
yönden hatalı 
sollayan aracın 
üzerine geldiğini 
gördü. Tekrar 
şeridine geçece 
ğini düşündüğü 
araç üzerine doğru 
ilerlemeye devam 
ederken, hızını 

yavaşlatan 
Battal'ın kullandığı 
aracın sağından 
geçerek yoluna 
devam etti. Olay, 
aracın güvenlik 
kamerasına 
yansıdı.
Olay anını anlatan 
Battal, "Beni 
görerek çıktı.
Gözümün içine 
bakıyordu hatta 
gelirken. Ne 
amaçladı 
anlamadım. Ne 
yapacağını ke
stirmeye çalıştığım 
için de durmadım. 
Durmadım çünkü 
kaçma manevrası 
yapacaktım. Ama 
karşı taraf kaç
maya başlayınca 
ben de yerimi 
değiştirmedim, 
ikimiz de aynı 
tarafa kaçma 
manevrası yapa
bilirdik. Bu 
sebeple onun 
bir şeyler 
yapmasını bek
ledim. Verilmiş 
sadakamız varmış. 
Gerekli yerlere 
şikayette buluna 
cağım" dedi.

http://www.tramer.org.tr
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Gaziler Günü...

Okulların temizlik isini 
yapacak eleman aranıyor

Kaymakam, Garnizon komutanı, 
Belediye Başkanvekili, Cumhuriyet 
başsavcısı yanında devletin resmi 
kurumlarının müdürleri de törende 
bulunuyorlardı. Aslında bulunmak 
zorundaydı.
Sevgili Gemlik halkımız neredeydi? 
Yoklardı.
Haberleri bile olmamıştı onların dün 

Gaziler Günü olduğundan.
11 Eylül Gemlik’in Kurtuluş günüydü. 
Saygıdeğer halkımız o günü de 

unuttu.
Oysa o gün, ülkeyi işgal etmiş olan 

düşman şehitlerimiz ve gazilerimizin 
çabaları sonucu canlarını vererek 
kurtarmışlardı ilçemizi.
Bunu da geçtim.
30 Ağustos Zafer bayramı İskele 

meydanında yapıldı.
Yine saygın Gemlik halkı Mustafa 

Kemal komutasındaki Türk Askerinin 
işgal ettiği yurdu yine canlarını ortaya 
koyarak kurtardığı büyük zaferin 
kutlanmasıydı o gün.
Halkımız yine yoktu meydanlarda.
Oysa bu törenlere, ilçemizdeki sivil 

toplum kuruluşlarının yönetim kurulu 
üyeleri, belediye meclis üyeleri, siyasi 
Partilerin yöneticileri, gençlik ve kadın 
kolları üyeleri gelmiş olsalar, inanın 
kutlamalar daha görkemli olurdu.

Gemlik’in Düşman İşgalindan 
kurtuluş günü akşamı İskele meydanın 
da düzenlenen konser doluydu.
Demek vatandaşı ulusal kutlamalar 

değil, popülist eğlenceler il
gilendiriyor.

Cumhuriyet döneminde Kurtuluş 
Savaşımız, Kore Savaşı ve Kıbrıs 
savaşı ile uzun yıllardır Güneydoğu 
Anadolu bölgemizde süren PKK sıcak 
savaş yaşanıyor. Buna Suriye ye 
soktuğumuz zırhlı birliklerimizi de 
katmalıyız.
Bu savaşlarda canlarını kaybedenlere 

ŞEHİT, savaşa katılıp yaralanmış dö
nenlere ise GAZİ unvanı veriliyor.

Yani sonuçta ülkenin kurtuluşu ve 
müdafaası için savaşan insanlardı 
GAZİlerimiz.
Bugün bu topraklar üzerinde yaşıyor 

sak, Gazilerimize ve şehitlerimize en 
azından şükür duymak zorundayız.
Ama görülen o ki Gaziler Günü gibi, 

diğer ulusal günlerde sayın halkımız 
törenlere katılmadığı gibi, sivil toplum 
kuruluşları, siyasi partiler, seçilmiş 
belediyeciler de ilgi göstermiyor.

Gaziler Derneği Gemlik Şube Başkanı 
Kadir Tan, dünkü konuşmasında buna 
değinerek Gazileri yeterli değerin 
verilmediğini söyledi. Doğru değil mi?

IŞKUR’un okulların 
temizlik ve 
bakımına yönelik 
düzenlemiş olduğu 
programa 
başvurular 20-24 
Eylül 2017 gün
lerinde yapılacak. 
Program süresince 
okulların temizliğin 
den sorumlu olacak 
kişiler, kısa süreli de 
olsa iş imkânına 
sahip olacaklar. 
Bu kapsamda 
kişilerin maaş 
lan İşsizlik Sigortası 
Fonundan karşı 
lanacağı açıklandı. 
TYP’ye katılım 
şartları;
•Kuruma kayıtlı işsiz 
olmak ve SGK

üzerinden yapılacak 
sorgulamada 
çalışıyor kaydının 
olmaması
•18 yaşını tamamla 
mış olmak
•Emekli ve malul 
aylığı almamak

•Öğrenci olmamak 
(açık lise, açık 
öğre tim öğrencileri 
hariç).
TYP kapsamında 
yapılacak program
lar hakkında gazete 
mize bilgi veren

Gemlik İŞKUR 
Müdürü ünver 
Ünver, Gemlik böl
gesindeki okullara 
10 kişilik kontenjan 
ayrıldığını ve bu 
kontenjanlara işsiz 
olan vatandaş 
larımızın başvuru 
yapabileceğini, 
programın 30 Hazi
ran 2018’e kadar 
devam edece 
ğini belirtti.
Gemlik’te işsizliğin 
azaltılması yönünde 
kurumca var güç
leriyle çalıştıklarının 
altını çizen Ünver, 
programa katılacak 
îarın noter kurasıyla 
belirleneceğini 
söyledi.

Yeni Emniyet Müdürümüz 
Cenk Temizaltın

Gemlik İlçe Emniyet 
Müdürlüğü görevine, 
Emniyet Müdürü 
Cenk Temizaltın 
atandı.
Gemlik Emniyet 
Müdürü Cafer 
Gündoğdu’nun İne 
göl Emniyet 
Müdürlüğüne 
atamasının yapıldığı, 
İnegöl Emniyet 
Müdürü Şükrü Kap 
lan ise Gemlik 
Emniyet 
Müdürlüğüne 
görevlendirildiği 
bilgileri Bursa 
Emniyet 
Müdürlüğünce basın 
ile paylaşılmıştı. 
Şükrü Kaplan’ın 
Gemlik’teki görevine 
başlamaması 
ardından merkeze 
alındığı öğrenildi.

Gemlik eski Emniyet 
müdürü Cafer 
Gündoğdu ise 
Bursa Emniyet 
Müdür Yardıımcı 
lığına getirildi.

Gemlik’te boşalan 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğüne ise 
15 yıldır ilçemizde 
çeşitli görevlerde 
çalışan 4. derece

Emniyet müdürü 
Cenk Temizaltın 
getirildi.
Temizaltın bir süre 
önce vekaleten 
yürüttüğü İlçe 
Emniyet 
Müdürlüğündeki 
görevine başladı. 
Cenk Temizaltın dün 
kutlanan Gaziler 
Gününe Gemlik 
Emniyet Müdürü 
olarak katıldı. 
Cenk Temizaltın bir 
süredir Bursa Bursa 
Narkotik Şube 
Müdürlüğünde 
geçici olarak 
görevlendirilmişti. 
Gemliklilerin 
yakından tanıdığı bir 
polisin ilçemize Em
niyet müdürü olarak 
atanması sevinç 
yarattı.

KAŞEDE BEKLEMEK 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
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Tank TANIŞ 
AY DOĞAR....

gün verdiklerini geri alınca 
başlar kuşların senfonisi 
cıvıl bir hüzün kaplar 
yüzünü astığın dört duvarı

ay doğar da göğsüne
son yıldız değiştirirken 
yörüngesini
yitip giden cana takılır gözlerin

her köşesi yalnız
her köşesi loş sağırlık

ibresi tufan pusulalar vururken 
çivisi çıkmış tekneleri
kati! mavilere sarılır yeke

nereye savrulursan 
kim nasıl üflerse

efelenirken bir tutam poyrazın 
ilk nefesine
hani o sonbaharın
hani o son asi yaprağı misali, 
düşmeden
kıvılcım gürültülerine

misal, 
yanmadan hayal 
dönmeden tüm renkler 
gül kurusuna

Gemlik Yerel Hay
van Koruma 
Görevlisi Hülya 
Özarslanoğlu, 
“Gemlik sokak 
hayvanlarının en 
rahat yaşadığı, aç, 
susuz kalma 
dığı, gerekli 
bakımlarının 
yapıldığı sayılı 
ilçelerden biridir. 
İlçemizde çok 
sayıda hayvan- 
sever sokak 
canlarının beslen
melerine yardımcı 
oluyor. Esnafımız 
uygun yerlere su 
kapları yerleştin 
yor. İskele 
meydanında 
martılar, kumrular 
rahatça dolaşıyor, 
onlar için konul 
muş su kapların 
dan sularını içiyor, 
insanların 
verdiği yemlerle 
besleniyor. İlçe 
mizin bu hale 
gelmesinde hay- 
vanseverlerin

emekleri kadar 
Gemlik Belediyesi 
nin de kanunların 
uygulanmasında 
titiz davranmasının 
rolü bulunuyor. 
Gemlik Belediyesi 
Sağlık İşleri Müdür 
lüğü ile hayvan- 
severlerin işbirliği 
hayvanların 
yaşamlarını 
kolaylaştırıyor” 
dedi.
Gemlikli Hayvan 
severler olarak 
Belediyenin 
yaptığı birçok 
çaiışma ve hizmet 
âdına teşekkürü 
bir borç bildiklerini 
ifade eden Hülya

Özarslanoğlu, 
“Özellikle bu yaz 
başında 
belediyenin 
herkesin kolayca 
göreceği ana cad
delere astığı 
“Onlar İçin Bir Kap 
Su Bir Kap Mama” 
afişleri farkındalık 
yaratmak açısın 
dan çok faydalı 
oldu. Otomatik su 
kaplarının 
bakımları yapıldı, 
yüzlerce belediye 
logolu su kabı 
hayvanseverlere 
dağıtıldı. Gemlik 
Belediyesi yaralı, 
hasta ve küpesiz 
hayvanlar 

konusunda da 
en ciddi çalışan 
belediyelerden biri 
oldu. Deneyimli 
ve işini severek 
yapan Veteriner 
Hekimleri ve 
Bakımevi çalışan 
lan aşılama ve 
kısırlaştırma 
konusunda üstün 
çaba gösteriyor. 
Her türlü hasta ve 
yaralı ihbarlarına 
en kısa sürede mü
dahale ediliyor. 
Bakımevinde 
mama ve ilaç 
sıkıntısı yok. Yeni 
düzenlemelerle 
daha korunaklı 
hale getirildi. Buna 
rağmen yaşanan 
olumsuzluklar 
konusunda 
hayvanseverler 
olarak belediye 
yetkilileriyle 
görüşüyor ve 
sorunların 
çözülmesini 
sağlıyoruz 
diye konuştu.

ÜRETİM ELEMANI
ÜRETİM BÖLÜMÜNDE 

ÇALIŞACAK 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

25-40 YAŞ ARASI 
BAY ELEMAN 

ALINACAKTIR.
MÜRACAATLARIN 

ŞİRKETİMİZE ŞAHSEN 
YAPILMASI 

GEREKMEKTEDİR. 

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

Tel: 0 224 586 00 05

Bursa Paris'te Tekstil
Sektöründe söz sahibi
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası'nın 
(BTSO) Küresel 
Fuar Acentesi pro
jesi ile tekstil sek
töründe faaliyet 
gösteren yaklaşık 
90 kişilik işadamı 
heyeti Premiere 
Vision ve Tex- 
world fuarlarında 
sektörün yeni 
trendlerini 
belirliyor. 
Üyelerinin ihraca 
tını artırmaya 
yönelik önemli 
adımlar atan BT 
SO, Küresel Fuar 
Acentesi Projesi 
kapsamında 
üyelerini dünyanın 
önde gelen fuar 
organizasyonla 
rıyla buluşturmayı 
sürdürüyor. 3 , 
yılda BTSO orga
nizasyonuyla 115 
ayrı fuar organi 
zasyonunda zi
yaretçi ve katılımcı 
olarak yer alan

BTSO üyeleri 
dünyanın moda 
başkenti Paris'te 
düzenlenen Pre
miere Vision ve 
Texworld Fuarla 
rina çıkarma yaptı. 
Kapılarını açan 
Texworld Fuan'n 
da BTSO üyesi 40 
kişilik heyet in
celemelerde bu
lundu. Türkiye'den 
90 firmanın stant 
açtığını fuarda 35 
BursalI firma da 
ürünlerini zi
yaretçilere sundu. 
Ayrıca Avrupa 
Komisyonu işbirli 
ği ile fuar alanında

düzenlenen ve 
yaklaşık 200 
yabancı firmanın 
katılım sağ 
ladığı ikili iş 
görüşmelerinde 
yerini alan BTSO 
üyesi firmalar, 
yeni işbirliklerinin 
de yollarını aradı. 
4 yılda çok önemli 
fuar organizas 
yonları düzenlendi 
Texworld Fuarı 
BTSO Heyet 
Başkanı Bayram 
Uçkun düzenlenen 
iş gezisinin fir
malar adına olduk 
ça faydalı oldu 
ğunu ifade etti.



20 Eylül 2017 Çarşamba Gemlik Körfez Sayfa 6

Oış Ticaret »e üenizcilik Sektönı anlatıldı
2010 yılında Uludağ 
Üniversitesi Gemlik 
Asım Kocabıyık 
MYO Deniz ve 
Liman İşletmeciliği 
Programı 
öğrencilerinin 
Deniz ve Liman 
işletmeciliği Pro
gram Başkanı 
Oğr. Gör. E. Murat 
TACAR 
danışmanlığında 
kurmuş olduğu 
Gemlik Denizcilik 
Topluluğu Uludağ 
Üniversitesi 
bünyesinde içinde 
“Gemlik” ismini 
barındıran tek 
topluluk olarak 
faaliyet göster
mekte olup; 2010 
yılından itibaren 
Gemlik’te bir 
çok faaliyet 
gerçekleştirerek 
gerek Gemlik

Basınında gerekse 
Ulusal basında 
adından sıklıkla 
bahsettirmiştir. 
Tamamen Uludağ 
Üniversitesi Gemlik 
Asım Kocabıyık- 
Sunğipek 
Yerleşkesinde bulu
nan öğrenciler or
ganizasyonunda 
yapılan faaliyetler 
Gemlik Halkının da 
katılımına açık 
olarak düzenlen
mektedir.
2017-2018 Eğitim- 
Öğretim yılının 
başlamasıyla 
faaliyetlerine 
yeni gelen öğren 
çiler ile yapılan 
Tanışma Toplantısı 
ile başlanmıştır. 
Tanışma 
Toplantısın da 
MAVITEC B.V.
Satiş ve Lojistik

Sorumlusu Esma 
Deniz ZSOBRAK ve 
Gemlik Asım 
Kocabıyık MYO 
Deniz ve Liman 
İşletmeciliği 
Programı mezunu 
MSC Gemi 
Acenteliği Gemi 
Kontrol Memuru 
Necati ÖZÜAYDIN 
“Dış Ticaret,

Denizcilik Sektörü 
ve Kariyer” 
konusunda 
sunumlarını 
gerçekleştirerek 
öğrencilerden 
gelen soruları 
yanıtladır.
Seminere Dış 
Ticaret Programı 
öğrencileri ve Pro
gram Başkanı Ebru

Kapdan, Deniz ve 
Liman İşletmeciliği 
Programı 
Öğrencileri ve 
Program Başkanı 
Öğr. Gör. E. Murat 
TACAR, Öğr. 
Gör. Yusuf
Sarı kaya ve 
İbrahim SAPMAZ 
katıldı.
Gemlik Denizcilik

Topluluğu Başkanı 
Enes CEYLAN bu 
yıl için geçmişten 
gelen birikimle bir 
çok faaliyet 
planladıklarını ve 
ilk haftadan bu 
planları harekete 
geçirerek öğrenci 
arkadaşları 
mızın kariyer 
gelişimlerine 
katkı sunmak iste
diklerini belirtti. 
Her Salı ve 
Çarşamba günü 
öğrencilerin 
İngilizce Dil 
yeteneklerini 
desteklemek 
amacıyla 
dilbilgisi ve 
konuşma 
kulübü oluşturduk 
larını ve herke 
sin katılması 
gerektiğini 
belirtti.

KÜÇÜK KÛMLA 
ÖZGÜZELYAU SİTESİNDE 

HAVUZLU 2+1 DAİRE 
SANİDİNDEN SATILIK 
05353781800

Gemlik Zeytini Baskeibol 
Turnuvası başlıyor

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAlİTtlİKAŞElERUYGUNFİYATURL* 
OSAATTETESIİMEDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

Gemlik Belediyesi 
ve Gemlik Kent 
Konseyi 
tarafından bu yıl 
üçüncüsü organize 
edilecek olan 
uluslararası 
Gemlik Zeytin 
Festivali programı 
kapmasında 
22-23-24 Eylül 
2017 tarihinde 
Gemlik Belediyesi,

Gemlik Kent 
Konseyi, Gemlik 
Gençlik Hizmetleri 
ve Spor ilçe 
Müdürlüğü ve 
Gemlik Basketbol 
Kulübü katkıları 
ile 2.GEMLİK 
ZEYTİNİ 
BASKETBOL 
TURNUVASI 
başlıyor.
Türkiye Basketbol

2.lig takımlardan 
Bilecik Bele 
diyesi, Erzurum 
Büyükşehir 
Belediyesi, 
Mersin Büyükşehir 
belediyesi ve 
Gemlik Basket
bolün katılımı ile 
3.gün boyunca 
Gemlik halkına 
Basketbol ziyafeti 
verecekler.

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

Bu gazete
Anadolu'nunSesi 
iPad-iPhone 
uygulamasında 
yayımlanmaktadır-

Facebook sayfamız : Gemlîk Iffirfez - GüleBAjans
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'3 milyar dolarlık ihracat hedefini yakalanacağız'
MOBSAD Başkan 
Vekili Yanıkçıoğlu, 
ilk yarıda mobilya 
ihracatının 1,5 mil
yar dolara ulaştığını 
belirterek, 3 milyar 
dolar olan 2017 
hedefine dair açık 
lamada bulundu. 
Mobilya Sanayi İş 
Adamları Derneği 
(MOBSAD) Başkan 
Vekili Cüneyt 
Yanıkçıoğlu, yılın ilk 
yansında mobilya 
ihracatının yüzde 36 
artışla 1,5 milyar 
dolara ulaştığını be
lirterek, "Bu durum, 
3 milyar dolar olan 
2017 ihracat hede
fimizi rahatlıkla ya 
kalayabileceğimizi 
gösteriyor." dedi. 
Yanıkçıoğlu, geçen 
yıl 204 gümrük 
noktası aracılığıyla 
170'ten fazla ülkeye 
Türk mobilyası ihraç 

edildiğini kayde 
derek, yurt dışına 
2,5 milyar dolarlık 
mobilya satıldığını, 
Türkiye'nin 
dünyanın en büyük 
12. mobilya üreticisi 
olduğunu söyledi. 
Mobilya sektörünün 
son 20 yılda 20,9 
milyar dolar ihracat 
ve 10 milyar dolar 
ithalatla 10,9 milyar 
dolar dış ticaret 
fazlası verdiğini dile 
getiren Yanıkçıoğlu, 
ticaretin büyük 
kısmının Orta Doğu 
ve Körfez ülkelerine 
yapıldığını aktardı. 
Yanıkçıoğlu, Orta 
Doğu'daki karışıklık 
nedeniyle sektörün 
ABD, Çin, Hindistan, 
Nijerya gibi uzak 
pazarlara da 
yöneldiğini ifade 
ederek, bu anlamda 
Avrupa ülkelerinin

de ihracatta önemli 
bir rol üstlendiğini 
vurguladı.
Geçen yıl İngiltere, 
Hollanda, İtalya, Ro
manya, Belçika ve 
İspanya gibi ülkele 
re ihracatın yüzde 
40'a varan oranlarda 
arttığını anımsatan 
Yanıkçıoğlu, bu yılın 
ilk yarısında ise 
dünyada mobilya 
denilince akla ilk 
gelen İtalya da dahil 
olmak üzere Avru
pa'ya ihracatın 
yüzde 20 yükseliş 

gösterdiğini aktardı. 
'Hedefin neredeyse 
iki katı üzerindeyiz' 
Yanıkçıoğlu, bu yıl 
şubat ayının ilk gün
lerinde başlayan 
KDV indirimi saye 
sinde artan iç satış 
larla birlikte ihra
catta da yükseliş 
görüldüğünü, 
sektörün iç ve dış 
satışlarını artırdığını 
söyledi. Yılın ilk 
yarısında mobilya 
ihracatının yüzde 36 
artışla 1,5 milyar 
dolara yükseldiğini 

dile getiren 
Yanıkçıoğlu, "Bu 
durum, 3 milyar 
dolar olan 2017 ihra
cat hedefimizi 
rahatlıkla yakalaya 
bileceğimizi gös
teriyor. Yıl başında 
2016'da yaptığımız 
2,5 milyar dolarlık 
ihracatı yüzde 20 
artırarak 3 milyar 
dolara ulaşmayı 
hedefle miştik. İlk 
yarıda bu rakam 
yüzde 36'ya çıktı. 
Hedefimizin 
neredeyse iki katı 
üzerindeyiz." dedi 
Yanıkçıoğlu, sadece 
Orta Doğu pazarla 
rında değil, Avrupa 
pazarlarında da 
hakim bir konumda 
olduklarını kayde 
derek, bu bölgeye 
yüksek nitelikli mo
bilya ihracatı 
yaptıklarını aktardı.

Yanıkçıoğlu, Türk 
mobilyasının klasik 
ve altın varaklı mo
bilya üretimi ne
deniyle, Arap 
ülkelerinden daha 
çok talep aldığına 
dair bir algı bulun 
duğunu anımsata 
rak, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 
"Ancak son 
birkaç senedir 
meslek liseleriyle 
yapılan iş 
birlikleri, 
tasarımcılara 
değer verilmesi, 
her işletmenin 
bünyesine 
birkaç tasarımcı 
alması nedeniyle 
Türk mobil yası, 
tasarım odaklı 
olmaya başladı 
ve bu da Avrupa 
kapısını aralama 
miza imkan 
sağladı”

Ekonomi Bakanlığından ihracatçına destek
Ekonomi Bakanlığı, 
ihracatçıya destek 
olmak amacıyla bir 
çok etkinlik düzen
ledi. İhracatçının 
desteklenmesi 
kapsamında 
Ekonomi Bakanlığı 
koordinasyonu ve 
desteğiyle "Hindis
tan Hazır Giyim Sek- 
törel Ticaret Heyeti", 
"İsrail Mobilya Sek- 
törel Ticaret Heyeti" 
ve '"'İstanbul Moda 
Haftası Hazır Giyim 
Alım Heyeti” etkin
likleri düzenlendi.

Bakanlıktan yapılan 
yazılı açıklamada, 
hazır giyim sek
töründe dünya 
çapında bilinen 
markalara ev 
sahipliği yapması 
nedeniyle 
önemli bir alter 
natif pazar 
olarak görülen 
Hindistan'ın, 
küresel ekono
mideki ve siyasi 
konjonktürdeki 
gelişmeler 
çerçevesinde 
Bakanlıkça 2016-

2017 dönemi için ülkeden biri olduğu bağlamda Türkiye
belirlenen 15 hedef ifade edildi. Bu hazır giyim sek

törünün önemli 
merkezlerinden İs
tanbul’da yerleşik 9 
firmanın katılımıyla, 
Ekonomi Bakanlığı 
koordinasyonunda 
ve İstanbul 
Hazır Giyim ve 
Konfeksiyon 
İhracatçılar 
Birliğinin (İHKİB) 
organizasyonunda 
Hindistan'ın Mumbai 
şehrinde “Hindistan 
Hazır Giyim Sektörel 
Ticaret Heyeti” 
düzenlendiği 
bildirildi.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
OımBöl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
/tekerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
MalMüd. 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 7166

Bursa 256 77 64
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) en 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

OTOBÜS
ULAŞIM

Pamukksle 612 OO 2®
DENİZ UÇAÖI »13M13
Fegasu* Akınla Seyahat <14 e 2
METRO ®13 12 13
Aydın Turlun ®1 3 20 77
SOser Turizm 312 10 72
Kanbarofilu-esadaş 514 43 43
Anrtur »14 47 71
Kamil Koç 312 0133

HASTANELER

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

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

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. HasL 513 23 20
Mer.SaO.Ocaûı 513 10 08
Tomokay Tomografi 513 65 29
Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Tsksl 513 32 40
Gemlik Tsksl 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 04

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 51345 20

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

Akcan Petrol _13 1O 7O
MAR-PET S13 so 33
Tuncay Otogaz 013 1® 4®
Boyza Petrol S13 O1 03

Gemlik Körfez
OEMLik'İM |LK GÛNLOK SİYASİ OAZETISİ .

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 5883 
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)

GEllilSİUhİ
VENÜS SİNEMASI 
ŞANSINI SEVEYİM 
12.00-14.15-16.15- 

18.15-20.15 
SİCCİN4

12.00-14.00-16.00- 
18.00.-20.00

ÇILGIN HIRSIZ 3 
12.00-14.00-16.00- 

18.00-20.00 
5133321

j

mailto:korfezofset@hotmail.com
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YİĞİT inşaat
YAPI MALZGMGLGRİ LTD. ŞTİ.

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

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

Mrk: Orhangazi Cd. Beşiktaşlılar 
Derneği karşısı GEMLİK

Şb : Fiyonkland Orhangazi Cad. < 
No: 14/B GEMLİK

gemlikfiyonkayakkabi@outlook.com

AYAKKABININ YENİ ADRESİ

BAY VE BAYAN AYAKKABI
ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN

KARAR VERMEYİN... ,

http://www.yigitinsaatgemlik.com
mailto:gemlikfiyonkayakkabi@outlook.com
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21 Eylül 2017 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

İrfan Ünlü0 535 285 42 69
Merkez: Çarşı Meydanı - UMURBEY 

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

k GEMLİK
irfanunluemlak.sahibinden.com

Zeytin Festivali için Navodarı’den gelen heyete Balıkçı Rıza’da 
yemek verilmek istenmesine Başkan yardımcısı izin vermedi.

lli)tlft‘llaftmMifaiBM!iı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

“Alem yaptırmam!”
Bizim Belediyenin siyasal İslamcı Belediye Baş 

kan Yardımcısı Kadir Erol, ilçemize Zeytin Festi
vali için gelen kardeş şehir Romanya Navodari 
Belediye meclisi üyelerine, Balıkçı Rıza da yemek 
verilmesini isteyen CHP ve MHP’li meclis üyeleri 
ne, “Size alem yaptırmam” diye yanıt vermiş.

Gemlik Belediye meclis üyeleri, bir süre önce 
Navodari Belediyesi’nin Kültür Günleri nedeniyle 
davet üzerine Romanya’ya gitmişlerdi. Birçok 
meclis üyesi, ilk kez gittiği kardeş belediyenin 
kendilerine karşı gösterdikleri misafirperverlik
ten etkilendiklerini açıklamışlardı. Devamı 4’de *

Gemlik Belediye Meclisi’nin Eylül ayı ikin 
ci toplantısı önceki gün yapıldı. Gemlik 
Belediyesi Ömer Kahraman Ek Hizmet 
binasındaki Meclis salonunda Belediye 
başkanı Refik Yılmaz Başkanlığında 
toplanan belediye meclisi, gündeminde 
kalan konuları görüşürken, gündeme 
Zeytin Festivali için Romanya’dan gelen 
Kardeş Şehir Navodari Belediye Meclis 
üyelerine verilmek istenen yemek konu 
su damgasını vurdu. Haberi sayfa 4’de

Ziraat Odası Başkanı 
Ali Çelik “Tarıma önem veren 

ülkeler ayakta kalır” dedi.

Belediyeden 
Zeytin İsleme 

Merkezi hamlesi

Gemlik Belediyesi tarafından yaptırılan 
Ziraat Odası inşaatında sona gelindi. 
Dışı boyanan binanın Aralık ayında hiz 
mete açılması bekleniyor. Ziraat Odası 
binasını AK Parti Bursa Milletvekili İs
mail Aydın ziyaret etti. Haberi 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Ziraat Odası Başkanı arıma önem vereıi ülkeler ayakta kalır”

Beleüiyeılen Zeytin İşleme Merkezi tıamlesi
Gemlik Belediyesi tarafından yaptırılan Ziraat Odası inşaatında sona gelindi. 
Dışı boyanan binanın Aralık ayında hizmete açılması bekleniyor. Ziraat Odası 

binasını AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın ziyaret etti.
Gemlik Belediyesi 
tarafından 
yaptırılan ve temeli 
Mayıs ayında 
atılan Ziraat Odası 
binasının Aralık 
ayında hizmete 
gireceği açıklandı. 
Ak Parti Bursa 
Milletvekili İsmail 
Aydın ve Ziraat 
Odası Başkanı Ali 
Çelik ile birlikte 
inşaat alanında in
celemelerde bulu
nan Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, bölgenin 
tamamen zeytin ve 
zeytin ürünleriyle 
ilgili bir merkez 
olacağını söyledi. 
Gemlik Belediyesi 
olarak Tarıma ve 
üreticiye yönelik 
hizmet ve yatırım 
ların artarak 
devam edeceğini 
müjdeleyen Refik 
Yılmaz, “Mayıs 
ayında temelini 
attığımız yeni 
Ziraat Odası bina 
mızı en geç Aralık 
ayında hizmete 
açacağız. Devamın 
da da 80 dönümlük 
bir alanda zeytin 
i şleme Merkezi için

plan çalışması 
yapıyoruz. Ayrıca 
10 dönümlük bir 
alanı da Marmara 
birlik’e verdik. 
Orada da nitelikli 
bir depolama alanı 
yapılacak. Gemlik 
Zeytininin dünya 
piyasalarına açıl 
masında bu bölge 
bundan sonra 
daha farklı olacak" 
dedi.
Ak Parti Bursa 
Milletvekili İsmail 
Aydın ve Ziraat 
Odası Başkanı Ali 
Çelik ile birlikte 
inşaat alanında 
incelemelerde bu
lunup, bilgiler alan 
Refik Yılmaz, Tarım 

bölgesinde üretici
lerin artık kapı kapı 
dolaşmayacağını 
belirterek, zeytin 
depolama merkezi, 
ziraat odası, zeytin 
işleme merkezi ile 
ilgili işlemlerin 
tamamının bu 
bölgede yapılaca 
ğım açıkladı.
Ak Parti Bursa 
Milletvekili İsmail 
Aydın’da, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’a bu 
anlamlı yatırım 
adına teşekkür 
ederek, tüm kamu 
kurum ve kuruluş 
binalarının 
yenilenmesi için 
çalışmaların 

devam ettiğini 
vurguladı.
Gemlik Belediye 
si’nin depremsel 
risklere karşı 
1400 konutlu toplu 
konut inşaatı da 
yaptığına dikkat 
çeken İsmail 
Aydın, "Gemlikli 
hemşerilerimizin 
deprem riskine 
karşı can güven 
ligini sağlamak 
adına önemli 
proeler yaşama 
geçiyor. Modern 
konutlar üreti liyor. 
Bir yandan da 
kamu binaları, okul 
lar, sağlık ocakları, 
camiler yenileni 
yor. Vatandaşların 

yaşam kalitesini 
artıracak yatırımlar 
devam edecek" 
diye konuştu.

ÇELİK 
TARIM DÜNYA 
İÇİN ÖNEMLİ 
Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çe- 
lik’te, tarıma 
yönelik yatırımlar 
ve hizmetler 
adına İsmail Aydın 
ve Refik Yılmaz’a 
teşekkür etti. 
Tarımın sadece 
Türkiye için değil 
dünya için çok 
önemli olduğunun 
belirten Ali Çelik, 
“Tarıma önem 
veren toplumlar

ayakta kalırlar. 
Türkiye için tarım 
demek, başka bir 
açıdan bütçe 
açıklarının da 
kapatılması 
demektir. Belediye 
Başkan imiz Sayın 
Refik Yılmaz’ın 
büyük katkıla 
rıyla tarım 
konusundaki 
kamu yatırımları 
bu bölgede toplan 
dı. Başkanımızın 
da dediği gibi 
Gemlik Zeytini ve 
Gemlik Zeytin 
ürünleri bundan 
sonra bu bölge 
den dünya 
pazarlarına 
açılacak” dedi.

Gemlik Belediyesi ’rıin Hizmet İçi Eğitim Seminerleri devam ediyor.

Belediye personeline etik değerler anlatıldı
Gemlik Belediyesi 
’nin 2017 yılı Hizmet 
İçi Eğitim Seminer
leri devam ediyor. 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Toplantı Sa- 
lonu’nda organize 
edilen hizmet içi 
eğitim seminerinde 
Prof. Dr. Mustafa 
Lütfi Şen konuştu. 
“Yerel Yönetimlerde 
Etik” konulu konfe 
ransa, Belediye Baş 
kan Yardımcısı Kadir 
Erol, Belediye daire 
müdür ve amirlerinin 
yanı sıra, birimlere 
bağlı personel 
katıldı. “Kamu yöne
timinde etiğin önemi, 
Etiğe ilişkin temel 
kavramlar ve örnek
lerle etik davranış 

ilkeleri” konusunda 
önemli bilgiler veren 
Prof. Dr. Mustafa 
Lütfi Şen, “Sorun 
sadece kamu 
görevlilerin de değil; 
Hizmetten yarar
lananlar da kamu 
yönetimi etiği konu 
sunda bilgi sahibi 
değil ve kamu görev 
İllerini etik dışı 
davranışlara teşvik 
ediyorlar. Hizmetten 
yararlananların 
çoğu, mevzuata 
ve etiğe uygun 
olmayan konularda, 
bilerek veya bil 
meyerek kendi 
çıkarlarına olan 
kararların alın masını 
ve uygula maların 
yapılmasını kamu

görevlilerinden 
talep etmektedirler.

* Ahlak, insanların 
gerek birbirlerine, 
gerekse topluma 
karşı ödevlerini be
lirleyen insan 
davranışları İle bir 
arada yaşama 

kurallarının, standart 
larının bir 
bütünüdür” dedi.
Personelin konu ile 
ilgili sorularını da 
yanıtlayan Prof. Dr. 
Mustafa Lütfi Şen, 
“Etik İse, insanların 
kurduğu bireysel ve 

toplumsal ilişkilerin 
temeli ni oluşturan 
değerleri, normları, 
kuralları, doğru- 
yanlış ya da iyi-kötü 
gibi ahlaksal açıdan 
araştıran bir felsefe 
disiplinidir. Günlük 
anlamda kullanılan 
anlamıyla etik, 
kişinin davranışla 
nna temel olan 
ahlak ilkelerinin 
tümüdür, örneğin 
bir memurun, 
fakirlere dağıtmak 
amacıyla zengin 
iş sahiplerin den ' 
rüşvet alması ahlaki 
açıdan iyi bir 
eylem değildir.
O halde, iyi niyetle 
İstenen bir eylemde, 
amaca ulaşmak 

için kullanılan araç 
ve yöntemlerin 
sadece “iyi" ya da 
“iyiliğe yönelmesi 
yetme mekte, aynı 
zaman da “doğru" 
olması da gerek 
mektedir.
İnsan eylemlerine, 
düşünce ve karar 
lanna yön veren 
manevi unsurlardan 
biri de, hak, 
hukuk ve adalet 
duygusudur. Hukuk 
düzeninin iyi 
işleyebilmesi için 
ahlaki açıdan eşitlik 
ve adalet ilkelerinin 
toplumsal yaşan 
tıda etkin olarak 
bulunması gerekir" 
diye konuştu.
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Bursa'da bir lise 
öğrencisi, üzerine 
temizleyici sprey 
sıkılması sonucu 
alev aldı. Edinilen 
bilgiye göre, Bursa 
Yeniceabat Mahalle
sinde bulunan 
BTSO 15 Temmuz 
Şehitleri Mesleki 
Eğitim ve öğretim 
Külliyesi 10. sınıf 
öğrencisi R.K.'nin 
(15) üzerine ayran 
döküldü.
M.P. (15) isimli 
öğrenci de ayran 
dökülen R.K.'nin 
üzerine genel 
temizleme spreyi

Bıırsa'ıla iraaılarufla 5 tisine umul oldu
Bursa'da, beyin 
kanaması sebe
biyle hayatını 
kaybeden yaşlı 
adam, 5 kişiye 
umut oldu.
Bursa'da 10 gün 
önce beyin 
kanaması 
teşhisiyle Yüksek 
İhtisas Eğitim 
Araştırma Has
tanesine gelen 
M.Tnin beyin 
ölümü gerçek 
leşti. Aile ile 
görüştüklerini be
lirten Yüksek 
İhtisas Eğitim 
Araştırma Has

sıkarak boyayı 
çıkartmak istediği 
esnada B.T. (15) de 
elindeki çakmağı 
çaktı. Spreydeki gaz 
üstüne gelen R.K. 
birden alev aldı.
Paniğe kapılan 

tanesi Organ Nakli 
Koordinatörü Dr.
Yavuz Selim 
Çınar, "Aileye 
şükranlarımızı 
sunuyor, merhuma 
da Allah'tan rah
met diliyorum.

arkadaşları R.K.'yi 
söndürerek, üstünü 
değiştirdi. Olay yer
ine çağıran 112 acil 
servis ekipleri mü
dahalenin ardından, 
yaralanan öğrenciyi 
Uludağ Üniversitesi

Gerçekleştirilen 
başarılı operas 
yonla hastanın 
bir böbreği ve 
karaciğeri Bur
sa'da özel bir has
taneye, diğer 
böbrek ise

Tıp Fakültesine 
kaldırdı. Hastanede 
tedavisi süren 
öğrencinin göğüs 
kafesinde, ellerinde 
ve yüzünde birinci 
derece yanıklar 
oluştuğu öğrenildi. 
Polis olayla ilgili 
tahkikat başlattı. 
Ayrıca Nilüfer 
ilçesi Canaydın 
İlkokulu'ndaki 
2-D sınıfında bir 
öğrencinin 
üzerinde dün 
dolap devrilmiş, 
öğrenci yoğun 
bakıma kaldı 
rılmıştı.

Çanakkale'de bir 
hastamıza umut 
oldu. Kornealar ise 
bizim hastanemize 
kabul edildi" 
dedi.
Organ bağışının 
çok önemli 
olduğunu 
hatırlatan Çınar, 
"Bir insan hayatını 
kaybetti, ama onun 
organlarıyla kaç 
insan yeniden 
hayata tutundu. 
Dolayısıyla bütün 
halkımızı bu konu 
da hassasiyete 
davet ediyoruz" 
ifadelerini kullandı.

Sahte bilezik 
dolandırıcıları 

yakalandı

Bursa'da kuyum
culara altın görü 
nümlü metal bile 
zikleri satarak 
dolandırıcılık 
yaptıkları öğreni 
len 4 kişi, polis 
ekiplerinin sıkı 
takibi sonucu 
yakalandı.
Olay, Bursa'nın 
merkez Osmangazi 
ilçesi Gülbahçe 
Mahallesi'nde 
F.K'ye (35) ait bir 
kuyumcuda mey
dana geldi.
Edinilen bilgiye 
göre, dün saat 
10.20 sıralarında 
kuyumcu dükkanı 
na giren B.Ç. (29) 
isimli bir şahıs, 
elindeki bileziği 
satmak istediğini 
söyledi. Bileziği 
kontrol eden F.K., 
dolandırıcıya 2 bin 
345 TL ödeme 
yaptı. Parayı alan 
B.Ç.'nin dükkan
dan ayrılmasının 
ardından bileziği 
kesen F.K., bilezi 
ğin içinin metal 
olduğunu görünce 
dolandırıldığını an
layarak polis ekip
lerine durumu 
bildirdi.

Ekiplerin kuyumcu 
dükkanına ait 
güvenlik 
kameralarını in
celemesinin 
ardından şüpheli 
şahsın 34 BN 
plakalı bir araç ile 
olay yerinden 
uzaklaştığı tespit 
edildi. Aracı takibe 
alan ekipler, saat 
13.30 sıralarında 
Nilüfer ilçesi 23 
Nisan Mahallesi'n- 
deki bir 
sokak üzerinde 
dolandırıcıyı 
beraberindeki 3 
şahıs ile birlikte 
yakaladı. 
Sahte bilezik 
dolandırıcılığını 
gerçekleştiren 
B.Ç. isimli 
dolandırıcının 
yanı sıra başka 
şehirlerde de 
benzer olaylara 
karıştıkları tespit 
edilen A.K. (54), 
A.K. (34) ve Y.Y. 
(34) isimli şahıslar 
da gözaltına alındı. 
Araç içerisinde 
yapılan arama 
da 8 adet altın 
görünümlü 
bilezik de ele 
geçirildi.

Bursa'da hırsızlar, 
çaldı klan 100 litre 
mazotu yaya 
olarak götürmeye 
çalıştı. Ancak 
taşıyamayınca yol 
ortasına bırakıp 
kayıplara karıştı. 
Bursa'nın İznik 
ilçesinde hırsız 
yada hırsızlar, 
100 litre mazotu 
çalmak istedi. 
Olay sabaha 
karşı Selçuk Ma
hallesi Süreyya 
sokakta meydana 
geldi. Hafriyat işi 
yapan Ilhan 
Delikanlı, önceki 
gün 60'ar litrelik 4 
bidon mazot alarak

16 H 2446 plakalı 
kam yonetine 
yükledi. 
Hırsız yada 
hırsızlar, bu sabah 
evinin önünde 
park halindeki 
kamyonetin 
brandasını 
kaldırarak, biri 

dolu diğeri yanm 
toplam 100 litre 
mazotu çaldı. 
Mazot dolu bidon
larla yaya olarak 
uzaklaşmak 
isteyen zanlılar, 
Kule sokakta bir 
vatandaşın far- 
ketmesi üzerine 

paniğe kapılarak, 
dolu bidonları 
bırakıp kaçtılar. 
Mazotun sahibine 
haber verildi. Ilhan 
Delikanlı, komyene 
tinin başına geldi 
ginde gözlerine 
inanamadı.
Delikanlı, "bu 
ağırlıkta ki bidon 
lan yaya nasıl 
götürebildiler. 
Hafriyat işi yapıyo 
rum. Mazotu Kep 
çeye yakıt için 
almıştım" dedi. 
Bidonlar da 
parmak izi 
alan polis 
hırsızların 
peşine düştü.

KAŞ€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
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Zeytin Festivali için Navodarı’den gelen heyete Balıkçı Rıza’da 
yemek verilmek istenmesine Başkan Yardımcısı izin vermedi.

fcliS'18 HiBiM »B
“Alem yaptırmam!”

İki gün önce Festival için ilçemize 
gelen konuklar her zamanki gibi Atamer 
Tesisleri’nde barındırılıyor.

Kent dışında olan bu tesisten ancak 
resmi ziyaretler için dışarıya çıkıyor.

Yıllardır gelen Navodari Heyetlerine 
farklı bir mekanda yemek yedirme 
düşüncesinde olan CHP ve MHP li meclis 
üyeleri, aralarında yaptıkları görüşmede, 
Gemlik’in Kurşunlu’da bulunan ünlü 
Balıkçı Rıza Restorant’ta yemek verilme 
sini düşünerek, konuyu Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’a götürüyorlar.

Kendileri ön görüşme yaptıkları Balıkçı 
Rıza ile içki dışında balık yemeği için 85 
lira fiyat alıyorlar. Başkan Yılmaz, ise bu 
yerde içki satıldığı için pek razı gelmiyor 
ve Atatepe’deki ve Narh’daki Büyükşehir 
Belediyesi’nin içkisiz Sosyal Tesislerini 
öneriyor ve topu Başkan Yardımcısı Kadir 
Erol’a atıyor.

Danışıklı dövüş tabii...
Kadir Erol, CHP ve MHP’li meclis 

üyelerinin önerisini red ediyor ve onlara 
“Alem.vpptırmam” divpr.

Olay belli. Sanki dışarıdan gelen 
konuklar ile meclis üyeleri içki için kadın 
oynatacak.

Alem yapmak ne demek?
Ekşi Sözlükte Alem yapmak bakın 

nasıl açıklanıyor:
"Bir mekanda gerçekleştirilmesi 

makbul karı-kızlı, sazlı-sözlü eğlence 
çeşidi” veya" yemeli içmeli alkollü bol 
karılı kızlı ortam., mekanına göre dan
söz de oynatılır.”

Bu nasıl bir mantık?
Bu nasıl bir Ahlak?
Misafirimiz olan konuklar inançları 

bakımından bizler gibi değiller. İçkiyi 
severler ve her zaman içerler. Biz de 
inançlı kişiler içki içmez, bu sorun 
onların sorudur.

Böyle bir davette, zemzem suyu mu 
ikram edecekler konuklara.

Tabii ki isteyen balığın yanında içki
lerini içecek, istemeyen içmeyecek.

İçenlerin parasını ise belediye? öde
meyecek.

Ama zatı muhteremlerin zikirleri 
başka.

Belediye, Meclis üyesi konuklara 
içki içirttiler dedirtmeyecekler. 
Müslümanlıklarına sonra helal gelir ne 
melazım.

Maalesef bizi bu tür kafalılar 
yönetiyor.

Nasıl bir dünyada yaşadıkları belli.
Dünyaya at gözlüğü ile bakıyorlar. 

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, bu 
kişilere yıllarca ev sahipliği yaptı. 
Sofralarına oturdu, evlerinde konuk 
oldu. Onlar içti ama Mehmet Turgut 
içmedi.

Gemlik bu kafilelerden kurtulmalı.
Bizi çağdaş kafalı belediye başkanı 

ve yardımcıları gerek, dinciler değil.

Gemlik Belediye 
Meclisi’nin Eylül ayı 
ikinci toplantısı 
önceki gün yapıldı. 
Gemlik Belediyesi 
Ömer Kahraman Ek 
Hizmet binasındaki 
Meclis salonunda 
Belediye başkanı 
Refik Yılmaz 
Başkanlığında 
toplanan belediye 
meclisi, gündeminde 
kalan konuları görü 
şürken, gündeme 
Zeytin Festivali için 
Romanya’dan gelen 
Kardeş Şehir Navo
dari Belediye Meclis 
üyelerine verilmek 
istenen yemek 
konusu damgasını 
vurdu 
“ALEM 
YAPTIRDI 
DEDİRTMEM” 
Gemlik Belediye 
Meclisinde söz alan 
CHP’H Galip Gür, 
Zeytin Festivaline 
davet edilen Kardeş 
şehir Navodari 
Belediye Meclis 
üyelerinin ilçemize 
geldiklerini, kendi
lerine Navodari zi
yaretinde büyük ilgi 
gösterildiğini, bu 
nedenle ilçemizde 
konuklara farklı bir 
lezzet tattırmak için 
Kurşunlu da bulu-^n 
nan tanınmış Balık 
Lokantası “Balıkçı 
Rıza”da yemek ver
meyi düşündüklerini 
bu konuda belediye 
başkanıyla yaptıkları 
görüşmelerde kendi
lerine Büyükşehir 
Belediyesinin Gem
lik ve Narlı Tesis
lerinin önerildiğini 
ve konunun Başkan 
Yardımcısı Kadir 
Erol ile görüşülme 
sini istediğini, 
Kadir Erol’u ziyaret
lerinde ise içkili bir 
mekanda kimseye 
alem yaptırma 
yacaklarını 
söylemelerinin etik 
olmadığını belirtti. 
Gür, konuşmasında 
Başkan Yılmaz’a 
“Yoksa bu sözleri, 
siz mi söylettiniz” 
demesi üzerine 
söz alan Belediye 
Başkanı Yılmaz 
Kadir Erol’u savu

narak, “Ben kendim 
Balıkçı Rıza da 
yemeğini yapılma 
sini istemedim” 
dedi.
CHP’li Emir Birgün 
ise “Gemlik’te 
Başkan Yardımcılığı 
görevini yapacak 
insan yokmuş gibi 
dışarıdan getirdiği 
niz özel görevlen 
dirilmiş belediye 
çalışanı karar verme 
yetkisine sahip mi? 
diye sordu.
Tartışmaya MHP’liler 
de katıldı.
Balıkçı Rıza’yı 
seçmelerinin nedeni 
içkili olması olmadı 
ğını, bu restaurantın 
balık ve mezeleriyle 
farklı bir tadı ortaya 
koyduklarını, 
belediyeden gelen 
konukların içecekleri 
içki konusunda bir 
talepleri olmadıkla 
rım, bunların CHP ve 
MHP grubu tarafın 
dan karşılanacağını 
söylediler.
Sert tartışmalardan 
sonra meclis sona 
erdi.

CİHATLI 
MAHALLESİNDE 
100 DÖNÜM İMARA 
AÇILIYOR 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, toplu 
konutların yapıldığı 
Cihattı Mahallesi’nde 
bulunan hâzineye ait 
100 dönüm rezerve 
alanların belediyeye 
devredilerek, 
buranın toplu konut 
alanına çevrilmesini 
istedi. CHP li meclis 
ve imar komisyonu 
üyesi Mert Dimili, bu 
konuda Gemlik 
Kaymakamlığı ve

Mal Müdürlüğü’nün 
olurunun olmadığını, 
devir işlemine karşı 
çıktığını, böyle bir 
durumda yönetmelik 
gereği bu yerin toplu 
konut alanı olarak 
açılamayacağını 
belirtti.
Belediye Başkanı 
Yılmaz bunun 
üzerine, “Siz bu 
konuda olumsuz oy 
kullanırsınız” 
şeklinde yanıt verdi. 
Görüşülen konular 
arasında 3. etap 
kuzey planları 
kapsamı bölümünde 
bulunan plan 
uygulamalarına 
yapılan itirazlar 
sırasında MHP li 
meclis üyesi ve aile
sine ve kardeşlerine 
ait bir alanın yeşil 
saha olarak planda 
belirlenmesi üzerine, 
farklı bir alanda aynı 
emsalde yer veril 
mesi konusu da 
tartışmalara 
neden oldu.
Mecliste yapılan 
konuşmalarda yeşil 
alan değişikliklerinin 
sorun yaratabilece 
ğini, bu konuda 
meclis üyelerinin 
sorumlu duruma 
düşebilecekleri 
hatırlatıldı.
Ancak, yapılan 
oylamada yeşil alan 
olarak planda 
değiştirilen yerin 
yeniden konut alana 
çevrilerek, yeşil 
alanın başka bir 
alana kaydırılması 
meclisçe kabul 
edildi.
Belediye Meclisinde, 
Büyükşehir belediye 
meclisinin 
vatandaşlardan 

toplamakta olduktan 
hizmet karşılığı 
yüzde 2 katılım 
bedellerinin yüksek 
olduğunu belirten 
CHP meclis üyesi 
Galip Gür, bunun 
kaldırılmasını veya 
yasada belirtilen en 
üst limit erine 0,5 
gibi bir uygulamaya 
gidilmesini, bu ko
nunun Büyükşehir 
Meclisinde ele 
alınmasını istedi. 
Bu konuda da 
açıklama yapan 
Başkan Yılmaz, 
Büyükşehir 
hesaplannı in
celeyen Sayıştayın 
bu konuda yasanın 
belirttiği katılım 
bedellerinin 
alınmasını eleştir 
diği, bunun üzerine 
Büyükşehir’in 
BUSKİ aracılığıyla 
halktan bu paraları 
talep ettiğini 
belirtti.
Muhalefet üyeleri 
bu paraların bir 
çok Büyükşehirde 
alınmadığını 
hatırlattı.
CHP li üyeler 
Hasanağa koyunda 
bulunan dere 
yatağının 
kaybolduğunu, bu 
konuda belediyenin 
ne gibi işlem 
yaptığı sorusuna 
verilen yanıtta, 
planlarda dere 
gözükmüyor. 
Dere bulunduğu 
yer yol görünüyor 
yanıtı verildi. 
Belediye Meclisin
deki diğer 
gündem maddeleri 
de görüşülerek, 
meclis toplantısı 
sona erdi.
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Çınar llkokulıı'na Şehitler Köşesi
Gemlik Çınar 
İlkokulu Müdiresi 
İlkay Erdem, okula 
Gemlik Şehitleri 
Köşesi hazırla 
dıklarım açıkladı. 
Gemlik’in Düşman 
İşgalinden Kurtulu 
şunun 95. Yıldönü 
münde hizmete 
giren köşede, 
Kurtuluş Savaşı 
Sırasında şehit 
düşen Yüzbaşı 
Cemal ve iki silah 
arkadaşının yanı 
sıra, Cumhuriyet 
Dönemi 16 Gemlik 
şehidinin resimleri 
ve özgeçmişleri 
yer aldı.
Çınar ilkokulu 
Müdiresi İlkay 
Erdem, Gemlik 
Şehitleri Köşesi 
nin hazırlan 
masında emeği 
geçen Gemlik 
Belediyesi Muhtar 
tıklar, Halkla 
İlişkiler ve Basın 
Yayın Müdürlüğü 
biriminin yanı 
sıra Gemlik Şehit 
Aileleri Derneği

Başkanı Hüseyin 
Bıçakçı ve yöne
tim kurulu üye 
lerine teşekkür 
ederek, "Örnek 
bir çalışma yaptık. 
Projemize Şehit 
Aileleri Derneği ve 
Gemlik Belediyesi 
büyük ilgi gös
terdi. Gelecek 
nesillere ilçe 
mizin şehitlerini 
tanıtmak istedik. 
Bu köşe 
sayesinde hem

isimleri sonsuza 
kadar yaşayacak 
hem de her 
gün dua etmiş 
olacağız. Gemlik 
Şehitlerinin 
isimlerini ve 
özgeçmişlerini 
ilçemiz oku 
kında yaşatmak 
tan onur ve 
gurur duyuyoruz. 
Allah bütün 
şehitlerimize 
rahmet eylesin” 
dedi.

ÜRETİM ELEMANI
ÜRETİM BÖLÜMÜNDE 

ÇALIŞACAK 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

25-40 YAŞ ARASI 
BAY ELEMAN 

ALINACAKTIR.
MÜRACAATLARIN 

ŞİRKETİMİZE ŞAHSEN 
YAPILMASI 

GEREKMEKTEDİR.

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

Tel: 0224 586 00 05
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Okul öncesi llKadım Anaokulu hizmete girdi
Ece Gündoğdu 
Solaksubaşı ve 
Kübra Selçuk'un 
ortak girişimleri ile 
açılan Özel ilkadım 
Anaokulu eğitime 
start verdi.
Gemlik'in tanınmış 
ailelerinden Gün 
doğdu ve Solak 
subaşı Ailelerinin 
kızları Ece Gün 
doğdu Solaksubaşı 
ve Marmara Kimya 
Fabrikasında Kimya 
Mühendisi Recep 
Selçuk'un kızı 
Kübra Selçuk'un 
ortak girişimleri ile 
Hisartepe Mahallesi 
Baytaş Kristal Park 
Evleri'nde açılan 
Özel Gemlik İlk 
Adım Anaokulu 
eğitime coşkulu bir 
törenle başlangıç 
yaptı.
Gemlik iş ve 
siyaset dünyasının

yoğun katılım 
gösterdiği açılış 
programına Gemlik 
Belediye Başkan 
Yardımcıları Vedat 
Büyükgölcigezli ve 
Ahmet Avcı, Gemlik 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran, Ak Parti ilçe 
Başkanı Zafer Işık, 
MHP ilçe Başkanı 
Mehmet Emin Öz- 
canbaz, Gemlik 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi 
Başhekimi Şahme 
ran Çelenkoğlu,

Yıldırım Holding 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet 
Yıldırım, Orhangazi 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Ergün Efendioğlu, 
Belediye Meclis 
Üyesi Mahmut 
Solaksubaşı, 
Belediye Meclis 
Üyesi Cemal Kurt, 
Gemlik Basketbol 
Kulübü Başkanı 
Berkay Bulut, Esnaf 
ve Sanatkârlar 
Odası Başkanı İs
mail Beki, Baytaş

İnşaat Firmasının 
sahibi Yaşar 
Bektaş, veliler ve 
öğrenciler katıldı. 
Açılış programında 
konuşan ilçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran, 
"Çocuklarımızın 
zorunlu eğitim 
öğretim hayatına 
başlamadan önce 
atacakları ilk adım 
Özel Gemlik 
İlkadım Anaoku 
lunda olacak. 
Oldukça güzel, 
modern ve geniş 

bir anaokulu olmuş. 
Ece ve Küb ra 
Hanım'ı tebrik 
ediyor, başarılarının 
devamlarını diliyo
rum." ifadelerine 
yer verdi.
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Vedat Büyükgöl
cigezli ise; ''Gem
lik'in bu güzel 
eğitimin kurumu- 
nun ilçemize hayırlı 
olmasını diliyorum. 
Gemlik her gün 
gelişen ve 
büyüyen bir ilçe, 

çocuklarımızın ve 
velilerimizin 
böyle eğitim 
kuramlarına ihtiyacı 
var. Bu ihtiyacı 
gideren kadın 
girişimcilerimize 
teşekkür ediyoruz." 
diye konuştu.
Açılış sonrası okulu 
gezen protokol ve 
misafirlere çeşitli 
ikramlarda bu
lunulurken, okulun 
minik öğrencileri 
ise eğitim görecek
leri yeni sınıflarında 
arkadaşlarıyla 
tanışma fırsatı 
bulup oyunlar 
oynadı. Veliler ise 
iç mimarisi Baytaş 
İnşaat Yüksek 
Mimarı Engin 
Bektaş tarafından 
yapılan okulu 
oldukça güzel 
bulduklarını 
ifade ettiler.

KUÇUK KUMLA 
ÖZGÜZELYA11 SİTESİNDE 

HAVUZLU 2+1 DAİRE 
SAHİBİNDEN SATILIK 
05353781800

Uludağ'a çıtaca Har 
dikkat-Yeni dönem uelîyor

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Milli Parklar 
girişindeki araç 
kuyruğu son bula
cak. Uludağ Milli 
Parklar Gişesine 
Hızlı Geçiş Sistemi 
(HGS) kurulumuna 
başlandı. Bu kap
samda Uludağ'ın 
girişinde bulunan 
iki gişeden biri 
HGS olan araçlar 
için tahsis edildi. 
Diğer gişe ise HGS 
olmayan araçlara 
hizmet verecek. 
Doğa Korama ve 
Milli Parklar 2. 
Bölge Müdürlü 
ğü'nden yapılan 
açıklamada 
şöyle denildi: 
"Doğa Koruma ve 
Milli Parklar Genel 
Müdürlüğümüz ile 
Posta ve Telgraf 
Teşkilatı Anonim 
Şirketi (PTT) 
arasında imza
lanan 'Korunan 
Alanların HGS, 
Kredi Kartı ve 
Nakit Geçiş Ücret

leri Tahsilatı ile 
Bakım ve Destek 
Hizmet Alımı İşine 
Ait Protokol' 
kapsamında; 
Uludağ Milli Parkı 
giriş kapısında 
HGS kurulumu 
çalışmalarına 
PTT’nin yüklenici 
firması tarafından 
başlanmıştır. 
Böylece HGS 
sistemi kurulan 
kapıya gelen araç
taki HGS kartının 
sistem tarafından 
okunması ve bu zi
yaretçinin bakiye 
sinde meblağ 
bulunması halinde 
sistemin kapıyı 
otomatik olarak 1 
açarak geçişe 

müsaade etmesi, 
ziyaretçinin HGS 
kartında bakiye 
bulunmaması du
rumunda da HGS 
sistemi olmayan 
ancak nakit ve 
kredi kartı ile geçiş 
sağlayan diğer 
kapıdan girişi 
sağlanacaktır. 
Özellikle bayram 
tatillerinde, yarıyıl 
tatilinde ve kimi 
zamanda hafta 
sonlarında 
yaşanan araç 
yoğunluğu ne
deniyle gün içeri. 
sinde oluşan 
kısa araç 
kuyrukları da 
böylelikle bertaraf 
edilmiş olacaktır."

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Türkiye Bankalar Birliği'nden güvenlik uyarısı
TBB, son dönemde 
müşteri mağduriyet 
lerine neden olan, 
telefon, e-posta, 
sosyal medya gibi 
iletişim araçları 
yoluyla yapılan 
dolandırıcılık 
girişimleri üzerine 
açıklama yaptı. 
Türkiye Bankalar 
Birliği, "Banka 
müşterileri kişisel 
bilgilerini, 
parolalarını, banka 
tarafından telefon 
lanna gönderilen 
şifreleri; telefonda 
sözlü olarak, tele
fonda tuşlayarak 
veya kısa mesaj, 
sosyal medya 
mesajları ile asla 
paylaşmamalı, yön
lendirildikleri inter
net sitelerinin 
bankalarına ait 
olduğunu kontrol et

melidirler" 
açıklamasını yaptı. 
Türkiye Bankalar 
Birliği (TBB), son 
dönemde müşteri 
mağduriyetlerine 
neden olan, telefon, 
kısa mesaj, e-posta, 
sosyal medya gibi 
iletişim araçları 
yoluyla yapılan 
dolandırıcılık giri 
şimleri konu sunda 
dikkatli olun ması 
uyarısında bulundu. 
TBB'den yapılan 
açıklamada, 
müşterilerin, kendi
lerini banka yetkilisi 
olarak tanıtan 
kişilerce arandıkları, 
çeşitli vaatlerle ikna 
edildikten sonra 
kimlik ve kart bilgi
leriyle birlikte 
şifrelerin doğrudan 
veya tuşlama 
yoluyla istendiği be

lirtildi.
Benzer bilgilerin 
bankalara ait telefon 
numaralarını taklit 
eden numaralardan 
gönderilen kısa 
mesaj (SMS), e- 
posta ve sosyal 
medya mesajla 
rıyla da talep 
edildiği ve 
müşterilerin 
bu şekilde 
dolandırıldığının 
tespit edildiğinin 
bildirildiği 
açıklamada, 
müşterileri ikna 

etmek için pro
mosyon verileceği, 
para iadesi 
yapılacağı, banka 
hesaplarında 
sorun olduğu, 
bu sorunların 
giderileceği ve 
bilgilerinin 
güncelleneceği 
gibi söylemler 
kullanıldığı belirtildi. 
Açıklamada 
dolandırıcıların 
yaptığı aramaların 
ve işlemlerin 
bankaların kurumsal 
sistemleri üzerinden 

gerçekleştirildiği 
izlenimi verildiği, 
müşterilerin 
bankalara ait ol
mayan sahte inter
net sitelerine 
veya bilgi işlem 
sistemlerine 
yönlendirildiği bilgi
sine yer verilirken, 
banka 
müşterilerinin 
kişisel bilgilerini, 
parolalarını, banka 
tarafından 
telefonlarına gön
derilen şifrelerini 
telefonda sözlü 
olarak, telefonda 
tuşlayarak ya da 
farklı bir yolla asla 
paylaşmaması 
uyarısında bu
lunuldu.
Müşterilerin yön
lendirildikleri inter
net sitelerinin 
bankalarına ait 

olduğunu kontrol 
etmesi uyarısı 
da yapılan 
açıklamada, şu 
ifadeler kullanıldı: 
"Yapılan görüşme 
ve yazışmalarda 
herhangi bir şüphe 
oluşması duru
munda görüşmenin 
sonlandırılarak 
hızla ilgili ban 
kaya bilgi verilmesi 
gerekmektedir. 
Kişisel bilgiler, 
parolalar ve 
işleme özel 
olarak cep telefo
nuna gönderilen 
şifrelerin 
paylaşılmaması, 
olası bir 
dolandırıcılık 
olayına maruz 
kalınmaması 
bakımından 
büyük önem 
taşımaktadır."

Müze «e örenleri nişeleri tirana verilecek
Kültür ve Turizm 
Bakanlığınca, müze 
ve örenyeri gişeleri 
ihaleyle kiraya 
verilecek.
Müze ve Örenyerleri 
Gişelerinin Kiraya 
Verilmesi İşi
İhalesi ilanı, 
Resmi Gazete'de 
yayımlandı.
Buna göre, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı 
Döner Sermaye 
İşletmesi Merkez 
Müdürlüğünce 
(DÖSİMM) ihale, 24 
Ekim Salı günü saat

10.00'da, DÖSİMM 
Mehmet Yurtseven 
Toplantı Salonu'nda, 
pazarlık usulü ile 
yapılacak.
İhalenin tahmin 
edilen bedeli yıllık 
153 milyon 501 bin 
338 lira, geçici temi
nat tutarı ise 20 
milyon lira olarak 
belirlendi.
Kiralama, 1 Ocak 
2018 ile 31 Aralık 
2026 tarihlerini 
kapsıyor.
İsteklilerin tek
liflerini ihale günü

Türkiye Radyo Tele
vizyon Kurumunun 
(TRT) saat ayarına 
göre, 08.30 ile 09.55

saatleri arasında, 
ihalenin yapılacağı 
adrese teslim et
meleri gerekiyor.

Posta ile yapılan 
müracaatlar kabul 
edilmeyecek ve tek
lif şartları ihale tari

hini takip eden 90 
gün süreyle sabit 
kalacak.
İhale dokümanlan, 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı 
DÖSİMM'den 
temin edile 
bilecek. Ayrıca 
"www.dosim.gov.tr" 
veya "www.kultur- 
turizm.gov.tr" inter
net adresinden 
görülebilecek.
Söz konusu ihale 
dokümanının bedeli 
5 bin lira olarak 
belirlendi.

G 
E 
M 
L 
I 
K 
R 
E 
H
B 
E 
R 
İ

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
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcıllğl 513 10 53
C.Saveı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 188
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm-Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğLMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 88
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

VAPUR - FEBİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhlsar (262) 650 60 31

OTOBÜS
ULAŞIM

Pamukksls »12 OO 23
DENİZ UÇAÖI »13 »8 13
Psçasus Akmls Ssyshat »14 ®3 32
METRO »13 *12 *12
Aydın Turizm 513 20 77
SOzar Turizm 012 1O 72
KanberoOlu-Eaaday 514 46 4»
Anrtur »14 47 71
Kamil Koç 512 0153

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
Mllahgaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yani Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514-59 81
Bütünler Llkltgaz S13 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

Devlet Hastanesi 017 34 00
Sahil Dev. Ha®t 013 23 29
Mer.SaO.Ocağı 013 10 08
Tomokey Tomografi 013 00 29
Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Takal 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Takal 517 33 94

BELEDİYE
Santral 51345 21-23
Başkanlık 513 45 20

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

Akoan Petrol B13 r0
MAR-PET 013 30 33
Tuncay Otogaz 013 13 40
Beyza Petrol 013 O1 os

Gemlik KSrfez
lu’Akrtildli ll-t'4t)NLÛ^,Ültkİ||j^tkf

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5884 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

GEUSİUH
VENÜS SİNEMASI 
ŞANSINI SEVEYİM 
12.00-14.15-16.15- 

18.15-20.15 
SİCCİN4

12.00-14.00-16.00- 
18.00.-20.00

ÇILGIN HIRSIZ 3 
12.00-14.00-16.00- 

18.00-20.00 
5133321

http://www.dosim.gov.tr
http://www.kultur-turizm.gov.tr
mailto:korfezofset@hotmail.com
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Bugün başlayacak olan festival pazar günü Gökçe konseri ile son bulacak

3.Uluslararası Gemlik Zeytini Festiııali haslı w
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Gemlik Festivalleri
Gemlik Körfez Gazetesi'ni ilk yayınladığımız 

yıldı.
Sosyal bir kişi olan Gemlik Kaymakamı Talat 

Sungur ile Gemlik Turizm ve Kültür Derneği 
ilçemizde kez festival düzenlenmesi kararı 
almışlardı. Gazetemizin çıktığı günlerde 2. 
Gemlik Festivali yapılıyordu.

6-7-8 Temmuz günleri Bursa Festivali düzen
leniyordu. Bu festival hala devam ediyor. 
Bursa Festivaline gelen folklor ekipleri bizim 
yapacağımız festivale davet edilerek, değişik 
ulusların folklor gösterilerini Gemlikliler zevkle 
izliyorduk. Devamı sayfa 4'de

Gemlik Belediye si’nin Gemlik 
Kent Konseyi ve çok sayıda 
sponsor firma ile birlikte düzen 
lediği ve bu yıl üçüncüsü yapıla 
cak olan Uluslararası Gemlik 
Zeytini Festivali bugün başlıyor. 
Festival, 24 Eylül Pazar akşamı 
kapanış şöleni ile sona erecek. 
Bu yıl 3. sü düzenlenen Gemlik 
zeytin Festivali bugün Festival 
yürüyüşü ile başlıyor. Festivalin 
onur konuğu Bosna Hersek’in 
Zavidovici Kenti olacak. Festiva 
le ayrıca Romanya, Yunanistan, 
Kosova Gürcistan ve Ispanya’
dan ekipler katılacak. Sayfa 2’de

Borcu olanlara kritik uyarı!
GİB, 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan 
borçların 2. taksit ödemelerinin 2 Ekim akşamına kadar yapılacak. Gelir İdaresi Başkanlığının internet 
sitesinde yer alan duyuruda, 7020 sayılı kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmaya devam 
edilebilmesi için ilk iki taksidin süresinde ödenmesinin şart olduğu hatırlatıldı. Haberi sayfa 7’de

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Uluslararası Gemlilı Zeytini Festiııali tıaşlıynr
Bu yıl 3. si düzenlenen Gemlik zeytin Festivali bugün Festival yürüyüşü ile başlıyor. 

Festivalin onur konuğu Bosna Hersek’in Zavidovici Kenti olacak. Festivale ayrıca Romanya, 
Yunanistan, Kosova Gürcistan ve Ispanya’dan ekipler katılacak.

Gemlik Belediye 
si’nin Gemlik Kent 
Konseyi ve çok 
sayıda sponsor 
firma ile birlikte 
düzenlediği ve 
bu yıl üçüncüsü 
yapılacak olan 
Uluslararası Gem
lik Zeytini Festivali 
bugün başlıyor. 
Festival, 24 Eylül 
Pazar akşamı 
kapanış şöleni 
ile sona erecek. 
"Zeytinin Başkenti 
Gemlik" tema sıyla 
bir kez daha ulusal 
ve uluslararası 
kamuoyunun 
karşısına çıkacak 
olan festivaliçin 
Kent Konseyi 
Toplantı Salonun 
da dün düzenlenen 
toplantıda, Kent 
Konseyi Yürütme 
Kurulu üyelerinin 
yanı sıra, sponsor 
fir ma temsilcileri 
ve sivil toplum 
örgü tü yöneticileri 
program çalışma sı 
detayları üzerinde 
son düzenle 
meleri yaptılar. 
Bosna Hersek’in 
Zavidovici Ken

ti’nin onur konuğu 
olarak ağırlanacağı 
festivale ayrıca 
Romanya, Yunanis 
tan, Kosova 
Gürcistan ve İs
panyadan ekipler 
ve özel heyetler 
davet edildi.

FESTİVAL 
YÜRÜYÜŞ İLE 
BAŞLAYACAK

Festival yürüyüşü 
bugün saat 
16.00’da İstiklal 
Caddesi’nden 
başlayıp Atatürk 
anıtında son 
bulacak.
Uluslararası Halk 
Dansları gösteri
leriyle devam 
edecek olan 
Festivalde, ünlü 
Boş nak Böreği 
Gemlik Zeytini ve 
Gemlik Zeytinyağı 
eşliğinde vatan 
daşlarla paylaşı 
lacak.
Zeytin ve Zeytin 
yağı tanıtımı ile il
gili organizasyon
lar festivalin ana 
teması olacak.

SON GECE 
GÖKÇE SAHNE 
ALACAK

22 Eylül Cumartesi 
ve 24 Eylül Pazar 
günü de devam 
edecek olan Gem
lik Zeytini Festivali 
kapsamında, ûnfü 
sunucu ve yemek 
programcısı 
Nursel Ergin 
“Nursel'in Mutfağı” 
program çekim
lerini Atatepe Sos 
yal Tesislerinde 
gerçekleştirecek. 
Festival programı 
Gökçe’nin sahne 
alacağı konser ile 

son Pazar günü 
akşamı bulucak.

RESİM SERGİSİ VE 
ÖDÜL TÖRENİ

Okullar arası şiir, 
kompozisyon, 
resim ve fotoğraf 
yarışması sergisi 
ve ödül törenini, 
Uluslararası ve 
Okullar arası 
Satranç Şampiyo 
naşı izleyecek. 
Festival program 
lan boyunca Zeytin 
konulu paneller, 
Zeytin hasat şenlik 
leri, Halk oyunları 
gösterileri, çocuk 

şenlikleri, yelken 
gösterileri, basket
bol turnuvası ve 
diğer etkinlikler 
görsel şölenler ile 
program 
devam edecek.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, "Bu 
yıi üçüncüsünü 
düzenleyeceğimiz 
Festivalimiz için 
çok fazla mesai 
harcadık. Her 
geçen yıl bi önceki 
yıla nazaran 
daha güzel işler 
yapıyoruz. Bu yılda 
toplumun her ke 
simine hitap ede
cek programlar ve 

organizasyonlar 
yapılacak.
Gemlik'imizi, Zey
tinimizi tanıtmak 
ve uluslararası 
kamuoyunda 
hakettiği konuma 
getirmek için 
gereken bütün 
fedakarlıkları 
yaptık ve yapmaya 
devam edeceğiz." 
dedi.
Öte yandan, 
Kent Konseyi 
başkanlğı ile sivil 
topulkuruuluşları 
ve sponsor firma 
temsilcileri bir 
araya gelerek son 
durumu gözden 
geçirdi.
Konsey Başkanı 
Mukaddes serim, 
"Zeytinin 
Başkenti Gem
lik’te, herkesin 
beğeneceği, zey
tinimizin tanıtımına 
ve coğrafi işa 
retine uluslararası 
düzeyde katkı 
sağlayacağı bir 
program için 
çalışıyoruz.
Emeği geçen 
herkese teşekkür 
ediyoruz” dedi.

Belediye Meclisinde konuşan CHP’li Songül Şanlı, Cemevlerinin Alevilerinin ibadethanesi olmadığı sözüne tepkisiz kalanları kınadı

“Cemevlerl alevilerînln ibadethanesidir
Cumhuriyet Halk Par
tisi Belediye Meclis 
üyesi Songül Şanlı, 
önceki gün yapılan 
Belediye Meclis toplan 
tısında gündem dışı 
yaptığı konuşmada, 
Cemevlerinin Alevi 
yurttaş lann ibadetha 
nesi olmadığını söyle 
yen Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanvekili 
Abdullah Karadağ’a, 
Gemlik Cemevinin 
Gemlik Belediyesi ve 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Meclisi karan 
ile ibadethane kabul 
edildiğini Diyarba 
kır’dan sonra ilk kara 
nnı alan belediyelerin 
Bursa ve Gemlik 
olduğunun unuttuğu 
nu, buna ise Gemlik’te 
temel atma töreninde 
dile getirdiğini yanlışa 

Gemlik Belediye 
Başkanının ve meclis 
üyelerinin tepki göster 
mediklerini söyledi. 
Songül Şanlı’nın 
açıklaması şöyle: 
“Sayın başkan değerli 
üyeler, Alevilik Türki 
ye’de Sünnilikten 
sonra belki en Fazla 
mensuba sahip olan 
İslam! bir itikadi mez 
heptir, ülkemizde mil 
yonlarca alevi yaşa 
maktadır ve Alevilerin 
talepleri çok nettir 
buda eşitlik adalet ve 
özgürlüktür. Yüz yıllar 
boyunca Selçuklu ve 
OsmanlI da dahil 
olmak üzere baskı ve 
karalamalardan dolayı 
Aleviler İbadetlerini 
gizli yapmakta idi, 
günümüz de ise Alevi 
ler aynı tarz baskı ve 

karalamalara maruz 
kalarak ibadet yer
lerinin meşruluğu hak 
kında kendine vazife 
çıkaran kendini bilmez 
ler tarafından olur 
olmadık yerlerde 
açıklamalarda bulun 
maktadır. Her inanan 
insan yada inanç 
grubu kendi ibadet 
şekillerini ve mekanı 
nı belirlemekte hürdür, 
bundan da doğal bir 
olay söz konusu ola
maz olmamalı, bu 
bakış açısıyla Aleviler 
kent yaşamıyla birlikte 
yaşadıkları şehirlerde 
ibadet yerleri oluş tur- 
mak için Yasalar çerçe 
vesi içinde Dernek 
tüzükleri oluşturarak 
ibadet yapacakları 
mekanlar oluşturdular, 
Gemlik’te de Hünkar

Hacı Bektaşi Veli Der 
neği olarak açılan 
Alevilerin ibadet yeri 
olan Cem Evi (dua evi) 
Gemlik belediye si ve 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Meclisinin 
Diyarbakır Büyükşehir 
Belediyesinden sonra 
Cem evini İbadet yer
leri kapsamına alan ilk 
belediyelerdendir. Bu 
durum Alevi yurttaşlar 
tarafından hoş karşıla 
nan bir tutum olarak 
takdir edilmektedir. 
Aleviliğin tarihini bil 
meyen insanlar kendi
lerince yorumlar ya
parak Aleviliği yok - 
etme adına farklı kar
alamalarda bulunmak 
tadır. Dönemsel olarak 
baktığımızda geçtiği 
miz günlerde Suni 
ipek camii yenileme 

töreninde Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanvekili Abdullah 
Karadağ’ın Cem evleri 
ile hiç alakası olmayan 
bu açılışta Aleviler! 
yok sayarak, Tekçi, 
Ayrıştırıcı ve Meşru 
görmeme korosunun 
borazanlığını yaparak 
Alevi yurttaşlarımızı 
incittiğine şahit olduk. 
Ne yazık ki Gemlik’te 
cem evlerini ibadetha 
ne olarak gören Gem
lik Belediye Başkanı 
Sayın Refik Yılmaz ve 
meclis üyeleri, Gemlik 
kaymakamı Gürbüz 
Karakuş, Ak Parti 
Bursa milletvekilleri 
bazı STK örgütleri 
yetkililerinin de bulun 
duğu bu açılışta bulun 
malan ve duruma ses
siz kalmaları da bizleri 
üzmüştür. Bu tür acık 
lamalar daha öncede 
Aleviliği ve Alevilerin 
ibadetlerini yeniden 
şekillendirmeye çalı 

şacak kadar cahilce 
açıklamalardan farklı 
değildir. Gemlik Beledi 
yesi ve meclisinin 
Cem eviyle olan 
diyaloglarını bilmek
teyiz, belediyemiz ve 
meclisimizin Bursa 
büyükşehir belediye 
başkan vekilinin 
açıklamasıyla ilgili ne 
düşündüğünü merak 
etmekteyiz. 
Kamuoyununda bu 
konuda bir açıklama 
beklentisi olduğunu 
düşünmekteyiz. 
Bizler incinsen de 
incitme sözü ile 
yetişmiş bir nesiliz 
ama görüyoruz ki 
yıllarca hep incinen 
biz olduk, hiç olmadık 
yerde konuyla alakası 
olmadığı halde böyle 
bir açıklamayı 
kendinde hak gören 
Abdullah Karadağ’ı 
sahsım, partim ve 
insanlık adına 
kınıyorum.”
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Kadın hırstzJar Bursada yakalandı
Antalya'da çaldığı 
sahte kimlikle il II 
gezerek hırsızlık 
yapan ve 9 yıl 
kesinleşmiş hapis 
cezası bulunan 
kadın hırsız ve iki 
suç arkadaşı 
Bursa'da yaka 
yı ele verdi. 
Şehir şehir gezerek 
sahte kimlikle 
hırsızlık yapan 3 
kadın hırsız Bur
sa'da yakayı ele 
verdi. Hırsız 
kadınlardan birinin 
9 yıl kesinleşmiş

Iknıara cama» araç Bartalandı
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesi 
Çekirge ma
hallesinde mey
dana gelen kazada 
Şahin model araç 
hurdaya dönerken, 
içinde bulunan iki 
kişi yaralı olarak 
hastaneye 
kaldırıldı.
Edinilen bilgiye 
göre, kaza, gece 
saat 04.00 
sıralannda mey
dana geldi. 
Altıparmak Cad-

■ Vı II II

Bursa Iznik- 
Yenişehir karayolu 
Derbent mevkiinde 
meydana gelen 
kazada iki kişinin 
ölümüne sebep 
olduğu iddia 
edilen ve kaçan 
TIR sürücüsü 
yakalandı.
Biri DSP Yenişehir 
İlçe Başkanı olmak 
üzere 2 kişinin 
öldüğü Motorsiklet 
kazasına sebep 
olduğu ve kaçtığı 
iddia edilen tır 
şoförü Mehmet 
Kırca (48) 41 BU 
462 kullandığı 
tırında Bursa'nın

si'nde girdikleri 3 
ayrı evden bilezik 
ve para çalan hır 
sızlar polis tarafın 
dan yakalandı

hapis cezası 
olduğu, Antalya'da 
çaldığı bir kimliğin 
üzerine kendi 
fotoğrafını yapış

tırıp 2 arkadaşıyla 
birlikte il il gezerek 
hırsızlık yaptığı be
lirlendi. Osmanga 
zi'nin Emek Mahalle

desinden aşın 
süratli bir şekilde 
Çekirge caddesine 
geçen ve burada 
zikzaklar çizerek 
giden araç kont

Karacabey 
ilçesinde bir ben
zin istasyonunda 
gözaltına alındı. 
İznik-Yenişehir 
karayolu Derbent 
mevkiinde mey
dana gelen kazada 
Yenişehir'e giden 

rolden çıktı ve bir 
binaya ait bahçe 
duvanna çarptı. 
Kaza sonrası 
Şahin model araç 
kağıt gibi

47 yaşındaki Ab
dullah Durmuş 
yönetimindeki 16 
UV124 plakalı mo
tosiklete, arkadan 
çarparak Durmuş 
ile arkasındaki 
arkadaşı DSP İlçe 
Başkanı 44 

katlanırken içinde 
bulunan iki yaralı 
olay yerine gelen 
ambulanslarla 
Çekirge Devlet 
Hastanesine 
kaldırıldı.
Kazanın ardından 
hurdaya dönen 
araç çekici ile 
olay yerinden 
kaldırıldı.Bursa'da 
aşırı hız yapan bir 
araç bahçe 
duvanna çarptı. 
Araçta bulunan iki 
kişi yaralandı.

yaşındaki Erdal 
Yılmaz'ın hayatla 
nnı kaybetmesine 
sebep olan 41 BU 
462 plakalı tırın 
sürücüsü şüpheli 
Mehmet Kırca (48) 
Bursa'nın Kara
cabey ilçesinde bir 
benzin istasyo 
nunda gözaltına 
alındı.
Jandarma tarafın 
dan gözaltına 
alınan Kırca'nın 
Bursa'nın 
Yenişehir ilçe 
sine getirilerek 
adliyeye sevk 
edilmesi bek
leniyor.

Bursa'da
akılalmaz kaza!

Bursa'da teneffüs 
sırasında eğitim 
gördüğü sınıfta 
üzerine 1 metre 85 
santimetrelik 
dolap devrilen 7 
yaşındaki Yusuf 
Ertaş yoğun 
bakımda gözlerini 
açtı. Solunum 
cihazından çıkarı 
lan minik Yusuf 
yemek yemeye 
başladı.
Nilüfer ilçesinde 
Canaydın ilkoku- 
lu'ndaki 2-D 
sınıfında dün 
14.30'da meydana 
gelen olayda, 
sınıfta akıllı 
tahtanın hemen 
yanında bulunan 1 
metre 85 santim 
yüksekliğindeki 
dolap tam olarak 
sabitlenmediği için 
teneffüs sırasında 
arkadaşları ile bir
likte oynayan 7 
yaşındaki Y'usuf 
Ertaş'ın üzerine 
devrilmiş, dolabın 
altında başına 
aldığı darbeyle bir
likte burnundan 
kan gelen çocuk 
olay yerine gelen 
112 ekipleri 
tarafından Uludağ

’ • ■ ■■ Bu gazete •'
Anadolu'nun Sesi 
iPad-iPhone
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Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastane
sine kaldırılmıştı. 
Kafatasında 2 ayrı 
bölgede kırık 
olduğu tespit 
edilen Yusuf Ertaş 
beyninde meydana 
gelen ödem ve 
kanama nedeniyle 
gece yarısı ameliy
ata alındı.
2 gündür Beyin 
Cerrahi Yoğun 
Bakım Ünitesinde 
yaşam savaşı 
veren Yusuf 
Ertaş'tan bugün 
sevindirici haber 
geldi. Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Has
tanesi Başhekimi 
Yakup Camtez İHA 
muhabirine yaptığı 
açıklamada çocu 
ğun hayati tehlike 
yi atlattığını, ameli 
yattan sonra yo 
ğun bakım ünite 
sinde solunum 
cihazına bağlı 
olarak uyutulan 
Ertaş'ın uyandırılıp 
solunum cihazın 
dan çıkartıldığını 
ve kendi kendine 
yemek yemeye 
başladığını söyledi

Gemlik K^fez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Oda yönetimi, okul yöneticileri ve öğrencilerin yeni eğitim ve öğretim yılını kutladı

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

EsMfMasıGTMM'nizlwretetti
Gemlik Festivalleri

Gazetemizin ilk sayısında 2. Gemlik 
Festivali ile ilginç bir röportaj yapılmış.

Kaymakam Talat Sungur, Festivali 
anlatmış. 2 -6 Temmuz günleri yapılan 
festival, Sunğuipek Fabrikası Çamlı 
ğı’nda düzenlenen kapanış balosuyla 
son bulmuş.

Gemlik Körfez’in bu konudaki 
haberinden bir pasaj sunmak istiyo
rum:

"Bursa Valisi Festivalin kapanış 
balosuna gelmiştir. Metronomlar 
orkestrasının süslediği gecede, bu yıl 
geleneksel Gemlik turizmine hizmet 
edenler ödüllerini törenle şoför Lütfü 
Kırdar’a, Manastır Gazinosu işleticisi 
Necati Aygen’e ve bakkal Ahmet 
Çeterez’e verilmiştir. Daha sonra folk
lor gösterileri gecenin geç saatlerine 
dek ilgiyle izlenmiş, çeşitli firmaların 
festival piyango çekilişine gönderdiği 
eşyalar sahiplerine teslim edilmiştir.

Gecenin sonunda Gemlik 
Kaymakamı Talat Sungur’a Vali Sedat 
Tolga tarafından "Turizme hizmet şilti” 
verilmiştir.

Festival, Kaymakamın kapanış 
konuşmasıyla son bulmuştur."

Bu festival yıllarca devam etti.
O yıllarda sigara karaborsası olduğu 

için Festival Komitesi, Tekel Genel Mü 
düdüğüne özel Gemlik Festivali siga 
raları yaptırıyor, gelir elde ediliyordu.

1990 lı yıllarda Gemlik Festivalleri 
Belediye Başkanı Nurettin Avcı ile 
yeniden canlandı.

Gemlik’te gençlere folklörümüzü 
sevdiren rahmetli Ahmet Süren, yerli 
ve yabancı folklörcüleri organize ede 
rek Gemlik’te festivale renk katılıyordu.

O yıllarda "Kara inci Gemlik Zeytin 
Festivali" düzenlendi.

Daha sonra bu festivalinin adı Gem
lik Halk Dansları ve Folklor Festivali’ne 
dönüştü.

Mehmet Turgut döneminde Festi
valler yeniden başladı.

Bu kez Gemlik Zeytin Festivali adı 
altında festivaller düzenlendi. Gemlik 
zeytini için paneller düzenlendi, ama 
beklenen ilgi görülmedi.

Zeytin üreticiler ve tüccarlar festi
vale ilgisiz kaldı.

Fatih Mehmet Güler, Zeytin Festival
lerini sürdürdü.

Yerine geçen Refik Yılmaz ise, 2015 
yılında bugün kutlayacağımız Uluslara 
rast Gemlik Zeytini Festivali’ni düzen
ledi.

Son yıllarda, Gemlik hakinin festi
vale etkinliklerine ilgisiz kaldı. Düzenle
nen panellere katılım yine çok azdı. 
Festival sonunda yapılan konserlere 
hep ilgi büyük oldu. Zeytinin tanıtıla 
cağı festivalde ise çağrılan birkaç ya 
bancıdan başka uluslararası bir tanıtım 
yapılmıyor. Festivalin uluslararası yüzü 
ise katılan folklor ekipleri oluyor.

Sonuç olarak festivaller ile zeytini
miz tanıtılamıyor.

Gemlik’e festival için gelen giden ol
muyor, ekonomik bir hareketlilik yaşan 
mıyor. Kendimiz çalıp, kendimizi 
oynuyoruz.

Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
yönetimi, yeni eğitim 
öğretim yılının 
başlaması nedeniyle 
Gemlik Mesleki ve 
Teknik Anadolu 
Lisesi’ne yaptığı zi
yarette yeni eğitim 
ylının başarılı 
geçmesini diledi. 
2017-2018 Eğitim- 
Öğretim yılının 
hayırlı, başarı dolu 
bir yıl olması dileyen 
Oda Başkanı İsmail 
Beki, okul yöne 
ficilerine iyi dilek
lerini sundu.
İsmail Beki ve yöne
tim kurulu, gelişen 
dünyada Mesleki

Gemlik Mesleki ve 
Teknik Anadolu 
Lisesi yöneticilerine 
teşekkür etti.
Gemlik Mesleki ve

Eğitime büyük 
ihtiyaç duyulduğunu 
belirtirken, ihtiyacı 
özverili olarak 
karşılamaya çalışan

Teknik Anadolu 
Lisesi Müdürü 
Hüseyin Er;
“Mesleki ve Teknik 
Anadolu Liselerinin 
misyonu disiplinli, 
süreklilik sahibi ele
manlar yetiştirmek, 
vizyonunu ise; boş 
ve kadro doldurmak 
için ara eleman 
yetiştirmek yerine 
nitelikli ve üreten 
ara eleman ihtiyacını 
karşılayarak tekno 
loji 5.0 kapsamında 
teknolojiyi doğru 
yönetecek akıllı 
toplum felsefesi 
oluşturmayı 
hedefliyoruz” dedi

Mevtana Kültürünü Yaşatma Derneği Gemlik temsilcileri gençlere
sema, ney, bendie ve ilahi kurslarını ücretsiz veriyor

Meırtana tutkunlan çoğalıyor
Gemlikli Mevlana 
tutkunu Semazenler 
ve ilahi ekibi halka 
ücretsiz Sema gös
terileri düzenliyor. 
Gemlik Belediye 
sinin yaptırdığı 
Çevre yolu İtfaiye 
binası arkasındaki 
Mehmet Akif 
Ersoy Kültür 
Merkezinde her 
cuma günü 
akşamı saat 
21.30 da yapılan 
Sema gösterileri 
halka açık olarak 
yapılıyor.
Belediye Kültür 
Müdürlüğü ile 
ortaklaşa düzenelen 
sema, ney, bandie 
ve ilahi kurslarının 
ücretsiz verildiğini 
söyleyen Mevlana 
Kültürünü Yaşatma 
Derneği Gemlik

Temsilcisi Harun 
özkaya, semazen 
kursuna katılan 
çocukların en küçü 
ğünün 5 yaşında 
Hamza Tellier 
olduğunu söyledi, 
özkaya, "Gemlik’te 
Türk tasavvuf 
dünyasının büyük

ismi Mevlana Hz.nin 
dünyaca ünlü 
sema gösterilerini 
Gemlik’te de yay
maya çalışıyoruz. 
Belediye bize 
Mehmet Akif 
Ersoy Kültür 
Merkezini tahsis 
etti. Biz de burada

ücretsiz ney, sema, 
bendie ve ilahi 
kursları veriyoruz.
Aynca her cuma 
günü de halkı 
miza sema 
gösterileri ile 
kursta öğrendikleri 
m izi sunuyoruz." 
dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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GEMLİKTEN MfilfltflİYE CMSUYU
Cansuyu Derneği 
Gemlik Şube Baş 
kanı Ekrem Acar 
ve arkadaşlarının 
hayırsever vatan 
daşlardan topladık 
lan 1050 adet kur
ban vekalet yolu 
ile kesilerek Gü 
ney Afrika ülkesi 
Malavvi’de ihtiyaç 
sahiplerine 
dağıtıldı 
Ülkemize yaklaşık 
olarak on bin kilo
metre mesafede 
bulunan ve bir 
çoğumuzun, is
mini MİLLİ GÖ 
RÜŞ’ün kuruluşu 
olan Cansuyu 
Derneği sayesinde 
öğrendiği Mala 
wi’de mazlumları 
sevindirmenin 
haklı gururunu 
yaşayan Ekrem 
Acar ve arkadaş 
lan yorucu bir 
yolculuğun ardın 
dan Gemlik’e 
döndü. Ayağının 
tozu ile gazetem
ize açıklamalarda 
bulunan Ekrem 
Acar şunları

söyledi; “Önce
likle, hayırsever 
vatandaşlarımıza 
çok teşekkür 
ediyoruz. Onların 
bağışları ile 
kesmiş olduğu 
muz 1050 adet 
kurban, ihtiyaç 
sahiplerine zorlu 
ve meşakkatli bir 
çalışmanın sonu
cunda dağıtılmış 
tır. Emperyalist
lerin kurduğu 
sömürü düzenini 
dünyanın her 
yerinde olduğu 
gibi Afrika’da da 
görmek mümkün. 
Zaten en büyük 
sömürü ve zulüm 
burada yapılmış 
ve yapılmaya

devam ediyor. Yer 
altı zenginlik kay 
nakları ellerinden 
alınmış yokluğa 
yoksulluğa 
itilmişler. Aylık 
olarak 3-5 dolar 
civarında bir para 
kazanarak 
hayatlarını idame 
etmeye çalışıyor 
lar. Ziyaret 
ettiğimiz yerlerde 
anlatılmaz yaşanır 
denilen cinsten 
görüntülerle 
karşılaştık. Müslü
man kardeşlerimi 
zin yanı sıra, batıl 
dinlere mensup 
insanların da açlık 
ve sefalet içerisin 
de olduğunu 
gördük.’’

ÜRETİM ELEMANI
ÜRETİM BÖLÜMÜNDE 

ÇALIŞACAK 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

25-40 YAŞ ARASI 
BAY ELEMAN 

ALINACAKTIR.
MÜRACAATLARIN 

ŞİRKETİMİZE ŞAHSEN 
YAPILMASI 

GEREKMEKTEDİR.

EFENDİOGLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek -Orhangazi I BURSA 

Tel: 0224 586 00 05
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BursalI firmalar gövde gösterisi yaptı
Fransa'nın moda 
başkenti Paris'te 
düzenlenen 
Premiere Vision 
Fuarı'na katılan 
Bursalı firmalar, 
yeni iş birliklerinin 
yollarını aradı. 
Bursalı firmalar, 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası Küre
sel Fuar Acentesi 
Projesi 
çerçevesinde 
dünyanın önde 
gelen fuar 
organizasyonları ile 
buluşmaya devam 
ediyor. Tekstil sek
töründe dünyanın 
en önemli 
fuarlarından birisi 
olarak gösterilen 
Premiere Vision 
Fuarı'na, BTSO 
üyesi 50 kişilik 
heyet çıkarma 
yaptı. Kumaş ve ev 
tekstili ürünlerinin

sergilendiği fuar, 
dünyanın en önemli 
firmalarıyla alıcıları 
buluşturdu. Tekstil 
sektöründe önemli 
bir üretim altyapısı 
ve tecrübesi bulu
nan Bursalı fir
malar, Premiere 
Vision Fuarı'na 
damga vurdu.
Türkiye'den 70 
firmanın katıldığı 
fuarda 34 Bursa 

firması stant açtı. 
2018 sonbahar-kış 
sezonu ürünlerinin 
sergilendiği fuarda, 
Bursalı firmalar bir
birinden çeşitli ve 
inovatif ürünlerini 
alıcılara sundu.
Tekstil sektöründe 
Türk ürünlerinin 
vazgeçilmez bir 
hale yükseldiğini 
belirten heyet 
başkanı Mustafa

Taşdelen, "Yıllar 
önce bu fuara 
bırakın katılmayı, 
ziyaretçi olarak bile 
geldiğimizde 
kapıdan çevriliyor
duk. Bizim Türk 
olduğumuzu 
öğrendiklerinde 
'Özür dileriz.
Türkleri fuara 
almıyoruz' diyerek 
bizleri fuara 
almıyorlardı. Ancak 
bugün geldiğimiz 
noktada bu fuarın 
ana oyuncuları artık 
Türkler oldu. Sektör 
olarak bu başarının 
yeterli olmadığını 
düşüyoruz. Sek
törümüzün gelişimi 
için ilerleme kay
detmeye devam et
meliyiz" dedi. 
Sektörde özellikle 
Uzak Doğu ülkeleri 
ile ciddi bir rekabet 
yaşandığını dile ge

tiren Taşdelen, 
"1995 yılında Çin, 
Dünya Ticaret 
Örgütü'ne 
katıldıktan sonra 
önündeki engeller 
kalktı. Bu da Çin'in 
batıdaki etkisin 
artırmasına neden 
oldu. Bu dönemde 
sektörümüzde bir 
gerileme oldu. 
Ancak zamanla 
Avrupa Türk ürün
lerinin kalitesinden 
vazgeçemediğini 
fark etti. Türkiye, 
bu gelişmelerin 
ardından daha 
kaliteli ve daha 
güvenilir bir 
sevkiyatçı olarak 
kendisini kanıtlaya 
rak sektörde 
yeniden yükselişe 
geçti. Tüm bu 
gelişmeler 
sayesinde 
firmalarımız, bugün 

bu fuarın ana 
katılımcılarından 
birisi haline geldi" 
şeklinde konuştu. 
Aynı zamanda 
BTSO Tekstil Kon
seyi Başkanı 
görevini yürüten 
Mustafa Taşdelen, 
sektörde farklı 
olmak ve trendleri 
belirlemek için 
Türkiye'nin katma 
değeri daha yüksek 
olan teknik tek
stillere yönelik 
çalışmalarına 
devam etmesi 
gerektiğini dile ge
tirdi.
Toplantının 
ardından BTSO ve 
Paris Türk Ticaret 
Odası üyeleri, 
düzenlenen ikili iş 
görüşmelerinde bir 
araya gelerek yeni 
iş birliklerinin 
yollarını aradı.

KUÇUKKUMLA 
ÖZGÜZELYA1I SİTESİNDE 

HAVUZLU 2+1 DAİRE 
SANİDİNDEN SATILIK 
0 535 37818 00

Gemlik Kfrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

■■W 
mlTİUMŞEBUYtllimiTURU 

QjllniTESÜIIEÜ

GÜLER AJANS
5 h

Mal Caddesi Bora Sokak No:5/A
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK Tel: (0,224)513 86 83 GEMLİK

'Süslü kadınlar' caddeleri 
çiçeğe çevirecek

Bursa'da bisiklete 
olan farkındahğın 
arttırılması amacıy 
la bir araya gelen 
"Süslü kadınlar" 
24 Eylül Pazar 
günü bisiklet turu 
gerçekleşecek. 
Bursa'da İkincisi 
düzenlenen ve 
Dünya Otomobilsiz 
Kentler Günü'nde 
eş zamanlı olarak 
Türkiye'deki 50 
şehirde 
gerçekleşecek 
bisiklet turu, saat 
17.00'de Fatih 
Sultan Mehmet 
Bulvarı Hastanesi 
alanından 
başlayacak. İlk 
kez 2013 yılında 
İzmir'de başlayan 
Süslü Kadınlar 
Bisiklet Turu 
etkinliği, yoğun ilgi 
görünce süreç 
içinde birçok şehre 
yayılarak bu yıl 50 
merkeze ulaştı. 
Etkinlikle ilgili • 
oluşturulan sosyal

medya sayfasında, 
bisiklet turunun 
herhangi bir 
kuruluş, kurum, 
parti, şirket 
tarafından 
düzenlenmediği 
vurgulanarak, kar 
amacı güdülme 
diğinin ve hiçbir 
ücret alınmaya 
cağının altı çizildi. 
Süslü Kadınlar 
Bisiklet Turu'nun, 
gönüllü kadınların 
yaptığı farkındalık 
etkinliği olduğu 
belirtilen açıkla 
mada, "Amaç daha 
çok kadın bisik
letçinin yollarda

olmasına dikkat 
çekmektir. 
Farkındalık 
oluşturmaktır. 
Kadın sokağa 
çıkarsa dünya 
değişir. Ayrıca tüm 
dünyada bilinen 
Otomobilsiz 
Kentler Gününe de 
dikkat çekmek is
tiyoruz. Tur için 
kayıt gerekmiyor, 
bisikletinizi ve 
kendinizi süsleyip 
gelin. Tur yavaş ve 
kısa mesafedir. 
Tur için bisiklet 
getirmek kişilerin 
sorumluluğudur" 
denildi.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez ■ Güler Ajans
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Köprü re otoyollar para Hastı
Köprü ve otoyollar
dan elde edilen 
gelir, ocak-ağustos 
döneminde 963 
milyon 941 bin 938 
lira oldu
Köprü ve otoyollar
dan elde edilen 
gelir, ocak-ağustos 
döneminde 963 
milyon 941 bin 938 
liraya ulaştı.
Karayolları Genel 
Müdürlüğü veriler

ine göre, ağustosta 
köprü ve otoyollar
dan 41 milyon 609 
bin 950 araç geçti. 
Söz konusu 
geçişlerden elde 
edilen gelir, 132 
milyon 453 bin 780 
lirayı buldu.
Araçların 30 milyon 
236bin676'sı 
otoyolları kullandı 
ve bu araçlardan 
103 milyon 573 bin

676 lira gelir ve Fatih Sultan 
sağlandı. Mehmet köprü-
15 Temmuz Şehitler lerinden söz konusu

ayda geçen 11 mi
lyon 373 bin 274 
araçtan da 28 mi
lyon 880 bin 104 lira 
ücret alındı.
Bu yılın ocak- 
ağustos döneminde 
ise köprü ve otoyol
lardan geçen 278 
milyon 751 bin 135 
araçtan 963 milyon 
941 bin 938 lira gelir 
elde edildi. Bu 
gelirin 727 milyon

750 bin 346 lirası 
otoyollardan, 236 
milyon 191 bin 
592 lirası ise 
köprülerden 
geçen araç 
lardan geldi. 
Bu dönemde 
otoyolları 192 
milyon 357 bin 
439, köprüleri 
de 86 milyon 393 
bin 696 araç 
kullandı.

Borcu olanlara kritik uyarı!
GİB, 7020 sayılı Bazı 
Alacakların Yeniden 
Yapılandırılmasına 
Dair Kanun kapsa 
mında yapılandırılan 
borçların 2. taksit 
ödemelerinin 2 Ekim 
akşamına kadar 
yapılacak.
Gelir İdaresi Başkan 
lığınca (GİB), 7020 
sayılı Bazı Alacakla

nn Yeniden Yapılan 
dırılmasına Dair 
Kanun kapsamında 
yapılandırılan 
borçların 2. taksit 
ödemelerinin 2 Ekim 
akşamına kadar 
yapılacağı bildirildi. 
Gelir İdaresi 
Başkanlığının inter
net sitesinde yer 
alan duyuruda, 7020

sayılı kanunun 
getirdiği imkanlar
dan yararlanmaya 
devam edilebil 
mesi için ilk iki 
taksidin süresinde 
ödenmesinin şart 
olduğu hatırlatıldı. 
Duyuruda, "Bu ne
denle, yapılandır 
dığınız borçların 
2. taksit ödemele

rini 2 Ekim 
akşamına kadar 
yapmayı unut 
mayın.
Ödemeleri 
nizi, GİB internet 
sayfamızdan, 
anlaş malı ban 
katardan, vergi 
dairelerinden 
yapabilirsiniz" 
ifadeleri kullanıldı.

Tüketici giiMen endeksi verileri açıklandı
Tüketici güven en
deksi açıklandı. 
Endeks eylül eyında 
68.7 oldu.
Türkiye İstatistik 
Kurumu ve Türkiye 
Cumhuriyet 
Merkez Bankası 
işbirliği ile 
yürütülen tüketici 
eğilim anketi 
sonuçlarından 
hesaplanan 

tüketici güven 
endeksi, Eylül 
ayında bir önceki 
aya göre %3,4 
oranında azaldı 
Ağustos ayında 71,1 
olan
endeks Eylül 
ayında 68,7 oldu. 
HANENİN 
MADDİ DURUM 
BEKLENTİSİ 89,6 
OLDU

Hanenin maddi 
durum beklentisi 
endeksi bir önceki 
aya göre %2,5 
oranında azalarak 
Eylül ayında 89,6 
oldu. Bu azalış, 
gelecek 12 aylık 
dönemde hanenin 
maddi durumunun 
daha iyi olacağını 
bekleyenlerin 
azalmasından 

kaynaklandı. 
GENEL EKONOMİK 
DURUM BEKLEN
TİSİ ENDEKSİ 94,7 
OLDU
Genel ekonomik 
durum beklentisi 
endeksi Ağustos 
ayında 97,9 iken, 
Eylül ayında %3,3 
oranında azalarak 
94,7 değerine düştü. 
Bu azalış, gelecek 

12 aylık dönemde 
genel ekonomik 
durumun daha iyi 
olacağı yönünde 
beklentisi olan 
tüketicilerin bir 
önceki aya göre 
azaldığını 
göstermektedir. 
İŞSİZ SAYISI 
BEKLENTİSİ 
ENDEKSİ 70,5 
OLDU

İşsiz sayısı beklen
tisi endeksi bir 
önceki aya göre 
%2,7 oranında 
azalarak Eylül 
ayında 70,5 oldu. 
Bu azalış, 
gelecek 12 aylık 
dönemde işsiz 
sayısında düşüş 
bekleyenlerin 
azalmasından 
kaynaklandı.
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GEREKLİ TELEFONLAR
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK

ULAŞIM

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Saveı Yrd. 513 29 54
Emniyet MOd. 513 10 28

METRO 613 12 12

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast 513 23 29
Mer.8ağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi S13 05 29
Acıbadem 280 44 44

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

RESMİ DAİR ELE?

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

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73
513 18 46
513 71 66

BELEDİYE
Santral 513 45 21-23
Başkanlık 513 45 20

BUSKl 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazılşl.Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

DENİZ OTOBÜSÜ
Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 51e 12 12
Yalova (226) 811 13 23
i DO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

OTOBÜS
Şehirlerarası Oto- 261 54 00
büsTerminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

Gemlik Karfez
GEMLİK'İH İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

ilsiiıiii

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

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5885 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI 
ŞANSINI SEVEYİM 
12.00-14.15-16.15- 

18.15-20.15 
SİCCİN4

12.00-14.00-16.00- 
18.00,20.00

ÇILGIN HIRSIZ 3f 
12.00-14.00-16.00- 

18.00-20.00 
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Festival izlenimleri
Bu yıl 3. sü düzenlenen Gemlik Zeytini Festi

vali dün açılış yürüyüşü ile başladı.
Saat 16.oo da Uludağ Üniversitesi Sunğipek 

Yerleşkesi önünden İskele Meydanı’na kadar 
gerçekleşen yürüyüş kortejinin başında her 
zaman olduğu gibi mehter takımı vardı.

Her zaman bunun yanlış bir seçenek 
olduğunu, mehterin OsmanlInın savaşta orduyu 
coşturmak, cesaret vermek için kurulmuş bir 
müzik grubu olduğunu yazarım.

Allah aşkına Zeytin Festivali ile Mehterin ne 
türlü bir ilişkisi olabilir.

Belediyenin bando takımı yok mu? 4’de

Gemlik Belediyesi ve 
Kent Konseyi ile İlçe 
Kaymakamlığı ve 
sivil toplum kuruluş 
lannın ortaklaşa 
düzenlediği 3. 
Uluslararası Gemlik 
zeytini Festivali dün 
saat 16.oo da düzen
lenen Festival Yürü 
yüşü ve folklor gös
terileri ile başladı. 
Festival pazar 
akşamı final konseri 
ile sona erecek.
Haberi sayfa 4’de

4ültebeleılBecileriyemeMelıaııle$liğipeti$iir^
3. Gemlik Zeytini Festivaline katıl mak için ilçemize gelen, Yunanistan Argos ve Nea Kios heyeti, 
Romanya heyeti ve Bosna heyeti, Kurşunlu'da Balıkçı Rıza’da MHP, CHP meclisi üyeleri ile bazı 
AKP’li meclis üyeleri ve AKP, MHP ve CHP ilçe başkanlar/ tarafından ağırlandı. Sayfa 2’de

http://www.kavlak.com.tr
irfanunluemlak.sahibinden.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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4 iilie lıeleıliyecileri »emekte tanlesliği oelıisiinlil»

GECEYE 
DAMGASINI
VURDU

A jftiİS»!

Belediye Başkanı ve Yardımcısının “ Alem yaptırdılar dedirtmen “ dediği 3 ülkenin 
konukları Balıkçı Rıza'da muhteşem bir yemekte ağırlandı

3. Gemlik Zeytini 
Festivaline katıl 
mak için ilçemize 
gelen, Yunanistan 
Argos ve Nea Kios 
heyeti, Romanya 
heyeti ve Bosna 
heyeti, Kurşun 
lu’da Balıkçı Rı 
za’da MHP, CHP 
meclisi üyeleri ile 
bazı AKP’li meclis 
üyeleri ve AKP, 
MHP ve CHP ilçe 
başkanları tarafın 
dan ağırlandı. 
Eski belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut un da 
katıldığı gecenin 
düzenlenmesine

“Alem yaptırdılar 
Dedirtmem” 
diyen Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz ve 
Belediye Başkan 
yardımcıları 
katılmadı.
Yemeye katılan 
konukları MHP, 
CHP ve AKP’li 
belediye meclis 
üyeleri karşıladılar. 
Gece boyunca 
doyasıya eğlenen 
ekipler, Gemlik 
halkına da 
teşekkür etti.

KARDEŞLİK 
SÖYLEMLERİ

Yemekte konuşan 
Argos Belediye 
Başkanı, “Bizler 
Ege’nin iki yaka 
sında kardeş iki 
ülkeyiz. Aramızda 
bir zamanlar 
yaşanmış düşman 
lıklara bizlerin payı 
yoktur. Bu güzel 
kardeşliğin sürme 
sini ve dostlukla 
rımızın devamını 
diliyorum.” dedi. 
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Uğur Sert 
aslan konuşma

sında, “Umuyoruz 
ki, bugün bizim 
gösterdiğimiz 
kardeşlik duygu 
sunu gösterebilen 
çok insan olur. 
Bütün milletler, 
bunu önemser, 
tüm insanlar huzur 
içinde yaşarlar. 
Bugün, burada 
olmanız bizim için 
çok önemli. Hoş 
geldiniz” dedi.

HALAY ÇEKTİLER

Ak Parti İlçe Baş 
kanı Zafer Işık ise; 
“Ak Parti, MHP ve 
CHP ilçe başkan 

lan ve teşkilatım 
adına hoş geldiniz 
diyorum. Böyle bir 
festivalde, kardeş 
şehirlerimizi de 
aramızda görmek, 
bizleri son derece 
memnun etti’ 
şeklinde konuştu. 
MHP İlçe Başkanı 
Mehmet Emin Öz- 
canbaz ise; “Gönül 
den gönüle bir yol 
vardı. Gönül köprü 
teri kurmak bizler 
için önemlidir.
Gönül köprüleri, 
festivaller ve ben
zer programlarla 
pekişecek. Bizler, 
sizleri ağırlamak 

tan son derece 
mutluyuz” 
şeklinde konuştu. 
Gece süresince 
de doyasıya eğle 
nen konuklar, saz 
heyeti eşliğinde, 
Türkçe ve 
Yunanca şarkılar 
söylediler.
Yağan yağmur ile 
ıslanan katılım 
cılar, kapalı mekan 
da da coşkularını 
devam ettirdiler. 
Gecenin sonunda 
davetli belediye 
başkanlar! ile MHP 
ve CHP yönetici
leri, kardeşlik 
halayı çekti.
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Dclu zeytin re iiziim bahçelerini wırıhı
Marmara'da etkili 
olacağını belirttiği 
dolu yağışı, Bur- 
sa'da zeytin bahçe 
leri ve üzüm bağla 
rina zarar verdi. 
Bursa'nın İznik ilçe
sine bağlı Orhaneli 
köyünde yaklaşık 
10 dakika boyunca 
etkili olan dolu, 
zeytin ağaçları ve 
üzüm bağlarına 
zarar verdi. 
Marmara Birlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, dolunun 
verdiği zararı 
sosyal medya 
hesabından 
paylaşarak, 
"İkamet etmiş 
olduğum İznik 
Orhaniye kö 
yünde yaklaşık 
on dakika yoğun bir 
dolu yağışı olmuş

Hailin reli Mreimeıi kcaMadı
Bursa'da ilkokulda 
öğretmen, kadın 
öğrenci velisi 
tarafından sınıfta 
bıçaklandı.
Edinilen bilgiye 
göre olay, Yıldırım 
ilçesi Namazgah 
Mahallesindeki 
İhsan Dikmen 
İlköğretim Oku- 
lu'nda yaşandı. 
İddiaya göre 4. 
sınıf öğretmeni T. 
D. (36), daha önce 
tartıştığı öğrenci 
velisi Necla K. 
tarafından sınıfta 
öğrencilerin gözü 
önünde bacağın 
dan ve sırtından 
bıçaklandı.
Öğretmen ve diğer 
veliler tarafından 
etkisiz hale geti 
rilen Necla K. ihbar 
üzerine olay yerine 
gelen polis ekiple 
rine teslim edildi. 
Yaralı öğretmen

KftŞCDC B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİKMATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

tur. Yağıştan etkile
nen alanın geniş bir 
alan olduğu bilgisi 
alınmaktadır. Dolu 
yağışı sebebiyle 
zeytin bahçelerinde

112 ambulansıyla 
Muradiye Devlet 
Hastanesine 
kaldırılırken, kadın 
veli ise ifadesi 
alınmak üzere 
polis merkezine 
götürüldü. 
Ote yandan, polis 
olayın yaşandığı 
sınıfta inceleme 
başlatırken sınıfta 
şok yaşayan öğren 
çilerin velileri de 
çocuklarını almak 
için okula akın etti. 
Birçok veli, eğiti 
min devam etme

ve üzüm bağlarında 
büyük hasar 
olduğunu tahmin 
edilmektedir.
Bütün üreticile 
rimize büyük 

sine rağmen 
çocuklarını alarak 
evlerine döndü.

ŞİDDETE KINAMA 
Türk Eğitim-Sen 
Bursa 2 Nolu Şube 
Başkanı Selçuk 
Türkoğulu olay 
sonrası okula 
giderek bigi aldı. 
Basın mensup 
larına açıklama 
yapan Türkoğlu, 
"Bu okulda daha 
önceden benzer 
olaylar yaşandı. 
Bursa'da okulları 

geçmiş olsun. 
Allah'tan gelene 
yapabileceğimiz bir 
şey yoktur.
Allah beterinden 
saklasın" dedi.

mızın güvenliği ne 
yazık ki 
çocuklarımıza 
emanet. Okullarda 
resmi güvenlik 
görevlisi olmadığı 
müddetçe şiddetin 
önüne geçilemeye
cektir. Şöyleki; 
tekli öğretim 
yapan okullar için 
en az bir, ikili 
öğretim yapan 
okullar için en az 
iki güvenlik 
görevlisi hizmeti 
alımı yapılmalılıdır. 
Ayrıca öğretmene 
saldırı topyekün 
eğitime, bilime ve 
Türkiye'nin 
geleceğine yapılan 
saldırıdır. Şiddetli 
kınıyoruz. Uzun 
süredir belli 
mihraklarca kamu 
çalışanlarının 
itibasızlaştırılması 
nın bir sonucudur 
bu” dedi.

Bursa polisinden 
hırsızlara gözdağı!

Bursa'da Asayişe 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri, hırsızlık 
olaylarının önüne 
geçmek için düzen 
lediği operas 
yonlarına aralıksız 
devam ediyor. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'ne 
bağlı Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
Hırsızlık Büro 
Amirliği ekipleri, 
kentte meydana 
gelen hırsızlık 
olaylarını en aza 
indirmek için 
aralıksız çalışıyor. 
Huzur ve güvenli 
ğin sağlanması 
amacıyla, Asayiş 
Şube Müdürlğü 
ekipleri, şafak 
vakti kentte uygu
lama başlattı.
Hırsızlık 
olaylarında çalınan 
suç eşyalarının ve 
faillerin bulunması 
için başlatılan 
uygulama halen

Suriyeliler 
hirbirini hıcaMaJı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde Suriye 
uyruklu şahıslar 
arasında çıkan 
bıçaklı kavgada 3 
kişi yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Fatih Ma
hallesi İklim 
Sokak'ta bulunan 
müstakil evde 
ikamet eden Suriye 
uyruklu Ahmet E., 
Abdullah E. Ve 
Emced A.'nın 
yanına gelen 
Suriye uyruklu 
ismi henüz belir
lenemeyen şahıs 
arasında henüz be

sürüyor. 
Osmangazi İlçesi 
Güneştepe Ma
hallesini abluka 
altına alan ekipler, 
mahalle giriş ve 
çıkışlarında yaptığı 
kontrol ve dene
timlerde, hırsızlık 
olayı şüphelisi 
Ş.S., M.E., B.E. ve 
G.E. isimli 4 şahsı 
gözaltına aldı. 
Önceden tespit 
edilen 5 ayrı 
adrese de baskın 
düzenleyen 
ekipler, bu evlerde 
yapılan aramalarda 
1 adet av tüfeği, 
15 adet av tüfeği 
fişeği, 1 adet ta
banca, 3 adet 
LCD televizyon, 1 
adet çalıntı moto
siklet ve çeşitli 
çalıntı malzemeler 
ele geçirdi.
Emniyet yetkilileri 
operasyonların 
aralıksız sürece 
ğini ifade ettiler.

lirlenemeyen bir 
nedenle kavga 
çıktı. Evin önünde 
çıkan kavgada, bir 
şahıs üzerindeki 
bıçakla 3 Suriyeli 
genci vücutlarının 
çeşitli yerlerinden 
yaraladı. Gençleri 
bıçaklanan şahıs 
kaçarak kayıplara 
karışırken, kanlar 
içinde kalan 3 
genç için 112'ye 
haber verildi. 3 
yaralı olay yerine 
gelen ambu
lanslarla İnegöl 
Devlet Hastane
sine kaldırıldı.
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Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Güne Bakış

Festival izlenimleri...
Önce bu kafa değişmeli.
Osmanlıcılık oynanmamak, bunu 

ulusal günlere, festivallere bulaştırıl 
mamalı.

Cumhuriyet çocuğuysan, cumhuri 
yetini değerlerine sahip çıkacaksın. 
Mehterin yeri Zeytin Festivali değildir.

Yürüyüş bu yıl geçmiş yıllara göre 
biraz daha düzenliydi.

En azından zeytin üreticisi köylüler 
traktörleriyle festival yürüyüşüne 
katıldılar, bunu daha önceki yıllarda 
görmemiştik.

Zeytini üreten üretici, festivale sahip 
çıkmazsa bu festivalin yapılmasına 
gerek yoktur.

Harcanan paralara yazık olur.
Festivalin amacının Gemlik zeytinini 

tanıtmak olduğuna göre, bu tanıtımı 
kim yapacak.

Raktım İstanbul ve Ankara dan ge
lenler var mı diye yoktu. Bursa’dan, 
çevre ilçelerden de festival için gelen
leri görmedim.

Biz kendi kendimize yine bir festival 
düzenliyoruz.

Bursa televizyonu kanal 16 sürekli 
fşvırj Wn tutulmuş. Kaç lira verildiğini 

, almıyorum ama bu kanalı kaç kişinin 
izlediği festival sonunda mutlaka 
düzenleyiciler bir inceleme ile ortaya 
çıkarılmalı.

Festivalin Uluslararası niteliği davet 
ettiğimiz yurt dışındaki kardeş şehir 
belediyeleri ve Bosna Hersek heyetiydi.

Yürüyüş sonrası Atatürk Anıtına 
sunulan zeytin dallarından yapılmış çe
lenk ilginçti.

Folklor gösterileri önceki Mehter 
takımının verdiği konser çok gereksiz 
ve kafa şişirtti oldu.

Festival alanında bu yıl daha çok 
zeytin üreticisine yer verilmesi, festi
valin anlamını pekiştirmişti. Hoş olmuş, 
3 gün süre boyunca vatandaşlar bu
ralardan zeytin ve yağ ihtiyaçlarını 
sağlayabilecekleri gibi, firmaların ürün
lerinin de tadına bakabilecekler.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 
sahilin panayır alanına çevrilmemiş 
olmasını da doğru bir seçenek olarak 
gördüm. Bunun yerine el yapımı ürün
lerin el işi ürünlerinin satışının yapıl 
ması, gıda ürünlerini yapan ev 
kadınlarına yer verilmesi de güzel bir 
tercih olmuş.

Açılıştan sonra yabancı folklor ekip
leri sahne alırken, Gemlikliler yine iz
leyici olarak ortalıkta yoktular. Sahne 
önündeki kalabalığın büyük çoğunluğu 
yabancı konuklar oluşturuyordu. Gem
liklilerden olsa olsa 200 kişi ya vardı ya 
yoktu. Halkı bu tür etkinliklere ge
tiremedikçe kendimiz çalar, kendimizi 
oynarız.

İzlemeye bugün de devam edeceğiz.

Gemlik Belediyesi 
ve Kent Konseyi ile 
İlçe Kaymakamlığı 
ve sivil toplum 
kuruluşlarının 
ortaklaşa düzenle 
diği 3. Uluslararası 
Gemlik zeytini Festi
vali dün saat 16.oo 
da düzenlenen Festi
val Yürüyüşü ve 
folklor gösterileri ile 
başladı.
Mehter Takımı 
eşliğinde başlayan 
yürüyüşe Kay
makam Gürbüz 
Karakuş, » 
Büyükşehir Belediye 
Başkanvekili Ab- 
dulkadir Karlık, 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Konuk 
ülkelerin belediye 
başkanları ve meclis 
üyeleri, Kent Kon
seyi Başkanı Mukad
des Serim, İlçe 
Jandarma Komutanı 
Barış Bozkurt, İlçe 
Emniyet Müdürü 
Cenk Temizaltın, 
kurum, dernek ve 
STK temsilcilerinin 
yanı sıra muhtarlar 
ve sivil toplum 
kuruluşları temsilci
leri ile traktör 
korteji ve Gemlikliler 
katıldı.
Yürüyüşe AKP, MHP 
ve CHP ilçe 
başkanları yanyana 
katılırken, festivale 
gelen konuk Yu
nanistan Nia Kios, 
Bosna Hersek ve 
Navodari folkörcü- 
leri de eşlik etti. 
Atatürk Anıtı önüne 
kadar süren 
yürüyüş Atatürk 
Anıtına Kent 
Konseyi Başkanı

Mukaddes Serim’in 
zeytin'dallarından 
yapılmış çelengi 
koymasından sonra 
Festival Alanında 
kurdela kesildi. 
Festival alanı köyler
den stand açan

üretici kooperatif ve 
vatandaşlar ile ♦ 
firmaların zeytin 
zeytinyağı standları 
açması dikkat 
çekti.
Program gereği, 
konuk halk dansları

ve yerli halk dansları 
ekiplerinin folklor 
gösterileriyle 
program sona erdi. 
Gece ise belediye 
tarafından 
konuklara Atatepe 
de yemek verildi.

KOOPERATİFİMİZ ADINA BASTIRMIŞ OLDUĞUMUZ 
Ş± SERİ A 26601 - 20650 SIRA NUMARAL11 CİLT SEVK İRSALİYESİ

KAYBOLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR.
S.S. HAYDARİYE KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ

GEMLİK V.D. 460 001 4120
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Türkiye'de orta
lama yıllık eşdeğer 
hane halkı fert 
geliri son 10 yılda 
2,5 katına çıktı, nü
fusun yüzde 34'ü 
geçen yıl itibarıyla 
bir haftalık 
tatil masrafını 
karşılayabilir 
hale geldi. 
Türkiye istatistik 
Kurumu'nun veri
lerine göre; 
Türkiye'de orta
lama yıllık eşdeğer 
hane halkı 
kullanılabilir fert 
geliri son 10 yılda 
8 bin 50 liradan 19 
bin 139 liraya çıktı. 
Söz konusu 
dönemde giderek 
yükselen refah se
viyesine paralel 
olarak vatandaş 
ların kendileri ve 
aileleri için 
ayırdıkları özel 
bütçe de arttı. Bu 
çerçevede 2007 
yılında yüzde 11,5 
olan evden uzakta 
bir haftalık tatil 
masrafını karşıla 
yabilme imkanı

2016'da yüzde 34'e 
yükseldi. 
Gazi Üniversitesi 
İktisat Bölümü 
Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Mustafa 
Necat Coşkun, 
gelirdeki yükseli 
şin seyahat tale 
bini de artırdığını 
söyledi.
Seyahat olanak 
larının artması ve 
çeşitlenmesinin 
söz konusu artışta 
etkili olduğunu 
dile getiren 
Coşkun, tatil 
ücretlerinin öden
mesinde taksit 
sayısının artma 
sına dikkati çekti. 
Coşkun, "Yurt dışı 
talebinde son 
yıllardaki düşüşü 
telafi etmek

isteyen tesislerin 
yurt içi talebi 
artırmak için 
uygun koşullar 
sunmaları, tatil 
için deniz dışında 
farklı seçenekler 
sunulması 
vatandaşların tatil 
isteğini artırdı. 
Havayolu 
taşımacılığında 
bilet fiyatlarının 
göreceli olarak 
daha karşılanabilir 
hale gelmesi, 
bunun yanı sıra 
karayolu 
ulaşımında çift 
yolların güvenliği 
artırması ve özel
likle genç nüfusun 
çokluğu da bu 
hususta etkili 
oldu." diye 
konuştu.

ÜRETİM ELEMANI
ÜRETİM BÖLÜMÜNDE 

ÇALIŞACAK 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

25-40 YAŞ ARASI 
BAY ELEMAN 

ALINACAKTIR.
MÜRACAATLARIN 

ŞİRKETİMİZE ŞAHSEN 
YAPILMASI 

GEREKMEKTEDİR.

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

Tel: 0224 586 00 05
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TEOG kalktı! Ödenen ücretler ne olacak?
Çocuklarını TEOG 
sınavı için kursa 
yazdıran veliler 
kurstan vazgeç 
meleri halinde 
ödemiş oldukları 
ücretleri, mücbir 
sebepten ötürü geri 
alabilecekler. 
Konu hakkında 
açıklamalarda bulu
nan Tüketicilerin 
Haklarını Savunma 
Derneği (TÜHA 
SAVDER) Başkanı 
Avukat Ahmet 
Salgut, yaptığı 
açıklamada ortaya 
çıkan durumun 
hukukta Mücbir 
Sebep olarak sayı 
lan hallerden oldu 
ğunu belirterek, 
“Kurs kaydı yaptır 
mış olan öğrenci 
velileri dilerlerse 
kursla yaptığı 
sözleşmeden 
dönebilir ve vermiş

oldukları ücretleri 
geri isteyebilir. Bu 
durumda Özel 
Öğretim Kurumlan 
Yönetmeliğinin 
Ücretlerin ladesi 
başlıklı maddesine 
göre, öğrencinin 
sadece devam 
ettiği kurs süresi 
nin ücretini ödeye 
rek kalan bedeli 
geri alabilirler” 
dedi.
TEOG'un kaldırılma 
zamanlamasının 
isabetli bir karar 
olmadığına işaret 
eden Salgut, 
şunları söyledi:

"TEOG madem 
2017-18 eğitim 
öğretiminde uygu
lan mayacaktı, bu 
kararın geçen yıl en 
geç Mayıs ayında 
yani okullar kapan
madan alınması 
gerekirdi ki velilerin 
de hukuki güvenliği 
korunsun ve ona 
göre de ertesi yıl 
için kararlarını ona 
göre verebilsin. 
Karar geçen sezon 
eğitim bitmeden 
alınsaydı, şu anda 
olduğu gibi, TEO- 
Gun kaldırılması 
nedeniyle 

çocuğunu kurstan 
almak isteyen 
velinin, 'Ödediğim 
parayı geri alabilir 
miyim' endişesi 
olmazdı. Ama 
maalesef böyle 
olmadı ve 2016-17 
eğitim sezonunun 
bitmesi ile birlikte; 
hatta bazı veliler 
erken kayıt avantajı 
ile indirim kazan
mak için okul 
bitmeden TEOG 
hazırlık kurslarına 
kaydını yaptırdı. 
TEOG kurslarının 
geneli de 2017-18 
eğitim yılı açılma 
dan önce dersleri 
vermeye başladı ve 
dersler hala devam 
ediyor. Ama 
çocuğu kurstan 
almak isteyen 
velinin kafasında 
şu soru var, ’TEO- 
Gun kaldırılması 

nedeniyle çocu 
ğumu kurstan 
alsam acaba para 
mı geri alabilir mi 
yim ya da ne 
kadarını alabilirim? 
Bu sorunun cevabı 
için Millî Eğitim 
Bakanlığı Özel 
Öğretim Kurumlan 
Yönet meliğine 
bakmalı yız. Bu 
yönetmeliğe göre 
kendi isteğiyle 
kurstan ayrılan 
öğrenci veya kur
siyerler, kurs süresi 
saat olarak belir
lenen dershanel
erde, ders gördüğü 
saatlerin ücreti ile 
toplam kurs be
delinin yüzde 
onunu, öğretim 
ücretini yıllık olarak 
belirleyen der
shanelerde ise 
öğrenim gördüğü 
günlerin ücreti ve 

toplam kurs be
delinin yüzde 
onunu ödemek 
zorundadır. Ama bu 
hususlar velinin 
kendi isteğiyle, 
keyfi olarak 
sözleşmeden 
döndüğü durum
larda geçerlidir. 
TEOG'un kaldırıl 
ması ise velinin so
rumlu tutulama 
yacağı, tamamen 
kendisinin kontrolü 
dışında oluşan bir 
durumdur. Hatta 
sınavın kalkması ile 
sınava hazırlık kur
sunun da bir anlamı 
kalmadığından yani 
sözleşmenin yerine 
getirilme yüküm 
lülüğü de ortadan 
kalktığından borç 
lar hukukundaki 
ifanın imkânsız 
lığından da bahse 
dilebilir” dedi

KÜÇÜK KUMLA 
ÜZGÜZELYALI SİTESİNDE 

HAVUZLU 2+1 DAİRE 
SAHİBİNDEN SATILIK 
05353781800

KammıalOObinııeniııeısoııelalınıyor

Gemlik Kfrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

IfflŞEM BtKlOKKVOK
MlİTELİKAŞELESUYHlNFİrATLARLA

ûsmtteteslİmemür

GÜLER AJANS
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCIUK

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

2018'de kamuya 
100 bine yakın yeni 
personel geliyor. 
Bakan Ağbal, 
önceliğin, 
öğretmen, hakim, 
savcı, sağlık per
soneli ve araştırma 
görevlilerinde 
olacağını belirtti. 
Kamuya 2018'de 
yapılacak personel 
atımlarının ipuçları 
geldi. Maliye 
Bakanı Naci Ağbal, 
gelecek yıl 
önceliğin 4 alanda 
olacağını belir
tirken, "Sayı geçen 
yıllarla benzer ola
cak" dedi. Milli 
Eğitim Bakanı 
İsmet Yılmaz da 20 
bin öğretmen 
ataması yapılaca 
ğım duyurdu.
"ORTA VADELİ 
PROGRAM 
ÇALIŞMALARI 
DEVAM EDİYOR" 
Orta Vadeli Pro
gram (OVP) ve 
bütçe 
çalışmalarının 
devam ettiğini be

lirten Ağbal, kamu
nun gelecek yıl da 
belirli sayıda per
sonel almaya 
devam edeceğini 
söyledi. OVP açık 
landığında 
rakamların net 
şekilde 
görüleceğine 
işaret eden Ağbal, 
"Gelecek yıl önce
lik öğretmen, 
hakim, savcı, 
sağlık personeli ve 
araştırma görevlisi 
atımlarında olacak. 
Geçen yıllarla 
benzer rakamlar 
olacağını söyle 
yebilirim" dedi.
20 BİN 
ÖĞRETMEN 
ATANACAK 
Milli Eğitim Bakanı 
İsmet Yılmaz da

2018'de yaklaşık 
20 bin öğretmen 
ataması yapabile
ceklerini söyledi. 
Atamalara ilişkin 
soruları yanıtlayan 
Yılmaz, "Bütçe 
geçtikten sonra 
Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, Maliye 
Bakanlığı ve 
Başbakanımızın 
da olduğu bir 
heyette, talebimizi 
sunacağız. Onlar, 
Türkiye'nin duru
muna, bütçenin 
durumuna baka
caklar. Bize izin 
verecekler. 20 
bine yakın öğret 
meni de 2018 
yılında inşallah 
eğitim ailemize 
katacağız” dedi

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Türkiye’nin yurtdışı varlıkları Temmuz da arttı
Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası 
(TCMB), 2017 yılı 
Temmuz ayında 
uluslararası yatırım 
pozisyonu istatistik
lerini açıkladı. 
Uluslararası Yatırım 
Pozisyonu (UYP) 
verilerine göre, 2017 
Temmuz sonu 
itibarıyla, 
Türkiye’nin yurtdışı 
varlıkları, 2016 yıl 
sonuna göre yüzde 
2,6 oranında artışla 
221 milyar dolar, 
yükümlülükleri ise 
yüzde 16,1 oranında 
artışla 670,9 milyar 
dolar olarak 
gerçekleşti.
Buna göre; 2017 
Temmuz sonu 
itibarıyla, 
Uluslararası Yatırım 
Pozisyonu (UYP) 
verilerine göre, 
Türkiye’nin yurtdışı 
varlıkları, 2016 yıl 

sonuna göre yüzde 
2,6 oranında artışla 
221 milyar dolar, 
yükümlülükleri ise 
yüzde 16,1 oranında 
artışla 670,9 milyar 
dolar olarak 
gerçekleşti.
Türkiye’nin yurtdışı 
varlıkları ile 
yurtdışına olan 
yükümlülüklerinin 
farkı olarak 
tanımlanan net UYP, 
2016 yıl sonunda - 
362,3 milyar dolar 
iken 2017 Temmuz 
sonunda -449,9 
milyar dolar se
viyesinde 
gerçekleşti. 
Varlıklar alt kalem
leri incelendiğinde, 
rezerv varlıklar 
kalemi 2016 yıl so
nuna göre yüzde 1,3 
oranında artışla 
107,6 milyar dolar, 
diğer yatırımlar 
kalemi yüzde 3,8

oranında artışla 71,1 
milyar dolar se
viyesinde 
gerçekleşti. Diğer 
yatırımlar alt kalem
lerinden bankaların 
yabancı para ve 
Türk lirası cinsinden 
efektif ve 
mevduatları, 2016 
yıl sonuna göre 
yüzde 3 oranında 
artışla 30,9 milyar 
dolar oldu. 
Yükümlülükler alt 
kalemleri 
incelendiğinde, 
doğrudan yatırımlar 
(sermaye ve diğer 
sermaye) piyasa 

değeri ile döviz 
kurlarındaki 
değişimlerin de et 
kişiyle 2016 yıl so
nuna göre yüzde 
30,8 oranında artışla 
185,3 milyar dolar 
seviyesinde 
gerçekleşti.
Portföy yatırımları 
2016 yıl sonuna 
göre yüzde 22,5 
oranında artarak 
175,1 milyar dolar 
oldu. Yurtdışı 
yerleşiklerin hisse 
senedi stoku 2016 
yıl sonuna göre 
yüzde 47,8 oranında 
artışla 52,5 milyar 

dolar olurken, 
yurtdışı yerleşiklerin 
mülkiyetindeki DİBS 
stoku yüzde 24,4 
oranında artışla 33,3 
milyar dolar, 
Hazine’nin tahvil 
stoku (yurtiçi 
yerleşiklerce alınan 
tahvil stoku 
düşüldükten sonra) 
ise yüzde 8,2 artışla 
41,8 milyar dolar 
seviyesinde 
gerçekleşti.
Aynı dönemde, 
diğer yatırımlar 2016 
yıl sonuna göre 
yüzde 5,9 oranında 
artarak 310,5 milyar 
dolar oldu. Diğer 
yatırımlar altında 
yer alan yurtdışında 
yerleşik Türk 
vatandaşlarının 
Merkez 
Bankası’ndaki kredi 
mektuplu döviz 
tevdiat hesapları 
2016 yıl sonuna 

göre yüzde 3,8 
oranında azalışla 
0,8 milyar dolar 
seviyesinde 
gerçekleşti. Aynı 
dönemde, yurtdışı 
yerleşiklerin yurtiçi 
yerleşik bankalar
daki yabancı para 
mevduatı, 2016 yıl 
sonuna göre yüzde 
6,6 oranında artışla 
32,5 milyar dolar 
olurken, TL 
mevduatı yüzde 6,1 
oranında artarak 
12,9 milyar dolar 
oldu.
Bankalann 
toplam kredi 
stoku yüzde 0,1 
oranında artışla 
87,6 milyar dolar 
olurken, diğer sek
törlerin toplam kredi 
stoku yüzde 6,7 
oranında artışla 
106,6 milyar dolar 
düzeyinde 
gerçekleşti.

Kıdem Tazminatlarına Zam Geliyor
Milyonlarca 
çalışanın en büyük 
güvencelerinden 
biri kıdem tazminatı. 
Tazminat, memur 
maaşlarına yapılan 
zamla artıyor. Bu da 
en düşük maaş alan 
dahil herkesin 
kıdemine zam 
anlamına geliyor. 
Kıdem tazminatı 
SSK'lı çalışan 
işçilere tanınmış bir 
hak. Kıdeme hak 

kazanmak için bir 
işyerinde kesintisiz 
en az bir yıl 
çalışmak gerekiyor. 
Tazminat her bir yıl 
için 1 aylık brüt 
ücret kadar oluyor. 
Ancak üst limiti 
(tavan) var. İşçiye 
ödenecek kıdem 
tazminatının tavanı 
memur maaşlanna 
endeksli. Temmuz 
itibarıyla memur 
maaşı yüzde 6.9

artmıştı.
1 GÜNLE
3 BİN TL FARK 
Tazminat tavanı da 
aynı oranda yani 
306 lira artarak 4732 
liraya çıktı. 10 bin 
lira maaş da olsa 
kıdem 4732 liraya 
göre hesaplanacak. 
Artış tutarı küçük 
gibi görünse de 
yıllarca aynı 
işyerinde çalışanlar 
için toplamda ciddi 

rakamlar çıkıyor. 
Örneğin; 5 bin lira 
brüt maaşı olan bir 
işçi 10 yıl çalışması 
varsa alacağı tazmi
nat, 1 Temmuz 
öncesine göre 3000 
lira daha fazla.
Bir çalışanın kıdem 
tazminatı alabilmesi 
için kendi isteği 
dışında işten 
ayrılması gerekiyor. 
Ama bazı istisnaları 
da var. Erkek işçi 

askerlik, kadın 
evliliği nedeniyle (1 
yıl içinde) işten 
ayrılırsa kıdemini al
abilir. Emekli olmak 
için işten çıkanlar 
kıdem tazminatı ahr. 
Fazla mesai ne
deniyle ayrılan işçi 
de kıdeme belli 
şartlar da hak 
kazanır.
İşçinin diğer bir 
hakkı da ihbar 
tazminatı ve kıdem 

kadar önemli. İhbar 
tazminatını almak 
için 1 yıl şartı yok. 
İşten çıkarılan 
işçinin çalışma 
süresi 6 aydan 
kısaysa 2 hafta, 6 ay 
ila 1.5 yıl arasın 
daysa 4 hafta, 1.5 ila 
3 yıl arasındaysa 6 
hafta, üç yıldan 
fazla olursa 8 hafta 
(1.5 ay) ücret 
tutarında ihbar 
ödeniyor.

GEREKLİ TELEFOKLAR RESMİ DAİRELER
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 5131879
Gar. Kom. 513 12 06

Telefon Anza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 oo 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Uman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sid. Müd. 513 1414
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

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

ULAŞIM
Pamukkale <12 0028
DENİZ UÇAÖI 613 es 13
Pesaaus Akmts Seyahat 614 S3 12
METRO S13 « 12
Aydın Turtam 813 20 77
SOzer Turfam 812 1O 72
Kanberoplu-Esaday 814 46 40
Anıtur 814 47 71
Kamil Koç 812 0183

HASTANELER
Devlet Hsstanesl 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.8ağ.Ocagı 513 10 08

। Tomokay Tomografi 513 e5 29
Acıbadem 280 44 44

BELEDİYE
Santral 513 4521-23
Başkanlık 51345 20

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 51323 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Anza Yalnız 185

________ TAKSİLER_________
Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24

I Manastır Taksi 517 33 94

DEKİZ OTOBÜSÜ

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 84

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)

DAflITICILAB
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 813 1O 7O
MAR-PET O13 30 33
TuncayOtogaz S13 18 4S
Beyza Petrol _ei3_oı_Q3.

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5886 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

fflİlİHIlN
VENÜS SİNEMASI 
ŞANSINI SEVEYİM 
12.00-14.15-16.15- 

18.15-20.15 
SİCCİN4 

12.00-14.00-16.00-
18.00.-20.00 

ÇILGIN HIRSIZ3 
12.00-14.00-16.00-

18.00-20.00
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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İNŞAAT

AYAKKABININ YENİADRESİ

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

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

Mrk: Orhangazi Cd. Beşiktaşlılar 
Derneği karşısı GEMLİK

Şb : Fiyonkland Orhangazi Cad. (
i No: 14/B GEMLİK
' gemlikfiyonkayakkabi@outlook.com

BAY VE BAYAN AYAKKABI 
ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN 

KARAR VERMEYİN...

Dahalyrçe

http://www.yigitinsaatgemlik.com
mailto:gemlikfiyonkayakkabi@outlook.com
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GemlikKsrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

25 Eylül 2017 Pazartesi 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. 
Sanşen Sok. Gemlik Tapu Müdürlüğü yanı 

. GEMLİK
irfanunluemlak.sahibinden.com

3 gün süren festival etkinliklerinde yine halk ve üreticiler yoktu. Gökçe konserinde meydan doldu.

HılloittnreticiMmaılnıMFesiinliyMerfi
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Eşref Dinçer Mahallesi Dereler Sk. No : 5 / C 

Gemlik / BURSA

Tel: (0224) 514 14 50

Festival izlenimleri(2)
Köşe yazımı yazarken, Gemlik Zeytini Festiva 

linin sonlandıran Gökçe konseri başlamak üze 
reydi.

Her festivalde mutlaka bir tanınmış sanatçı ge
tirilir. Bu da Festivallerin halka hediyesidir.

3 gün süren aslında 2 günlük etkinlikle son
lanan 3. Uluslararası Gemlik Zeytini Festivalinin 
amacı, Gemlik Zeytinini ulusal, uluslararasında 
tanıtmayı amaçlıyor.

Bugüne kadar yapılan zeytin festivallerinin hiç 
birinde bu başarılamadı.

İyi niyetle çabalara karşın işin eğlence kısmı 
hariç diğerlerine katılım olmadı. Devamı 4’de

3. Uluslararası Gem 
İlk Zeytini Festivali 
dün gece düzenle
nen konser ile sona 
erdi. Festivalin 2. 
günü düzenlenen 
“Zeytin” konulu 
paneline katılan 5 
akademisyeni sade 
ce 50 kişi dinledi. 
Kanal D nin "Nur 
sel’in Mutfağı" 
programını sunucu 
su Nursel program 
çekimlerini Gem
lik’te yaptı. En iyi 
yemek yarışması . 
yapıldı, en iyi zeytin 
yetiştiricisi seçildi.
3. Uluslararası Gem 
İlk Zeytini Festivali 
pazar günü akşamı 
Gökçe konseri ile 
son buldu. Syf 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com


25 Eylül 2017 Pazartesi Gemlik Körfez Sayfa 2

3 gün süren festival etkinliklerinde yine halk ve üreticiler yoktu.
Gökçe konserinde meydan doldu.

Mil ııt Mclııiı lıtMıiı Ma MMI sim rt

3. Uluslararası 
Gemlik Zeytini 
Festivali dün gece 
düzenlenen konser 
ile sona erdi. 
Festivalin 2. günü 
düzenlenen “Zey 
tin” konulu pane
line katılan 5 aka 
demisyeni sadece 
50 kişi dinledi. 
I Ireticilerin ve 
üretici kooperatif 
lerinin temsilci
lerinin katılmadığı 
Zeytin konulu 
panel cumartesi 
günü Asım Koca 
bıyık Kültür Merke 
zin de yapıldı. 
Paneli Uludağ 
Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi öğretim 
üyesi Doç. Dr. 
Sertaç Dokuzlu 
yönetti. Panele 
Doç. Dr. Renan 
Tunahoğlu, Doç. 
Dr. Mücahit Taha 
Özkaya, Doç. Dr. 
Alper Kumral, 
Dr. Şahnur Irmak, 
ile Ali Ekber Yıldı 
rım konuşmacı 
olarak katıldı. 
Öğleden sonra ise 
Atatepe Sosyal 
Tesislerinde Kanal 
D nin "Nursel’in 
Mutfağı" progra 
mim sunucusu 
Nursel program 
çekimlerini yaptı. 
İzleyicilerine zeytin 
ve zeytinyağının 
Başkenti olan 
Gemlik'te Gemlik 
zeytinyağı ile taze 

fasülye pişirdi. 
Program çekimle 
rini Gemlikli hay 
ranları da kamera 
arkasından takip 
etme fırsatı buldu. 
Atatepe Sosyal 
Tesisleri'nde 
gerçekleştirilen 
programın çekim
lerine, Gemlik Kent 
Konseyi Başkanı 
Mukaddes Serim, 
Kent Konseyi Ka 
din Kolları üyeleri 
ile birlikte katıldı. 
3.Uluslararası 
Gemlik Zeytini 
Festivali hakkında 
duygu ve düşün 
çelerini paylaşan 
Nurseli Ergin; "Bu 
güzel festivalin bir 
parçası olmak beni 
çok onurlandırdı. 
Biliyorsunuz ki 
zeytinyağı Türk 
mutfağının olmaz 
sa olmazların 
dandır. Özellikle 
beylerimiz zeytin 
yağlı yemeklere 
bayılıyorlar. Bunun 
için Gemlik'e 
gelmişken zeytin 
yağlı bir yemek 
yapmasaydık ol 
mazdı diye düşün 
dük. Çekimimizi 
böyle güzel bir or
tamda gerçekleştir 
mek beni ayrıca 
mutlu etti." dedi 
Gemlik Kent Kon
seyi Başkanı 
Mukaddes Serim, 
davetlerine katıl 
dıkları için Nursel

Ergin’e teşekkür 
etti. Programdan 
sonra Gemlik Asım 
Kocabıyık Yerleş 
keşi Konferans Sa
lonun’da düzen 
lenen "En Lezzetli 
Zeytin yağlı Ye - 
mek" ve "En Güzel 
Zeytin " yarışmala 
rının konuğu olan 
Nursel Ergin Jüri 
Üyelerinin puan 
lamaları sonu
cunda dereceye 
girenlere ödüllerini 
verdi.

EN GÜZEL 
YEMEK YAPMADA 
ERKEK 
YARIŞMACI 
BİRİNCİ OLDU

15 yarışmacının 
jüri üyelerine 
tattırdıkları 
zeytinyağlı yemek
ler yarışmasının 
kazananı, onlarca 
bayanı geride bira 
karak ve hazırla 
mış olduğu Zeytin 

yağlı yemeği ile 
Hakan Özgeç oldu. 
Özgeç, "Bu ödülde 
benim olduğu 
kadar eşimin de 
katkısı çok büyük" 
dedi. Nursel 
Ergin’in "Evde 
yemekleri kim 
yapıyor?” sorusu 
na ise, Özgeç, "Etli 
yemekler de iddialı 
olsam da, genel 
olarak mutfağı 
eşime bırakıyo 
rum" dedi.
Program Ödül 
töreni ve plaket 
taktimi ile 
sona erdi.
Festival kapsamın 
da düzenlenen En 
iyi Zeytin yetiştici 
si yarışmasında 
ise Adliye Köyün 
de zeytin üreten 
Okan Araş birinci, 
Adliye köyü Kalkın 
ma Kooperatifi 
ikinci, Mustafa 
Korkmaz 3. oldu. 
Yarışmaya 17 kişi 
salamura, tuzsuz 

zeytinler arasında 
gurmeler dereceye 
girenleri belirledi.

İSPANYOLLAR 
TESİSLERİ GEZDİ

Festivali kapsamın 
da ilçemize İs
panya nın La 
Puebla De Cazalla 
şehrinden gelen 
altı kişilik heyeti, 
Gemlik Belediyesi 
ve Kent Konseyi 
birlikte ağırladı. 
Büyükşehir Beledi 
yesi Atatepe Sos 
yal Tesislerinde 
verilen kahvaltı ile 
iki şehir protokolü 
bir araya geldi. 
Programa Kahvaltı 
programı İspanya 
nın La Puebla De 
Cazalla Belediye 
Başkanı Antonio 
Martin Melero, 
Yerel Kalkınma 
Derneği Başkanı 
Miguel Angel Mar
tin Bohorquez, 
İletişim Sorumlusu 
Maria Montiel 
Duarte'nin yanı 
sıra La Puebla De 
Cazalla şehrinin 
Zeytin üretim ve 
işletim Kooperatif 
Başkanı Antonio 
Candil Cabeza, 
Genel Müdür Jose 
Antonio Cruz 
Mejias ve Teknik 
Departman Sorum
lusu Juan Antonio 
Perez Rivero'nun 
ilçe protokolümüz 

ile karşılıklı 
sohbetleri ile 
devam etti. 
İspanyol konuklar 
daha sonra ilçe 
mizdeki zeytin üre
tim tesislerinden 
Güngör A.Ş. ve 
Orhangazi yolun
daki Kavlak zeytin 
Satış mağazasını 
gezerek inceleme 
lerde bulundular. 
Cumartesi günü 
ayrıca İskele 
Meydanında çocuk 
Oyun Şenliği, 
Gemlik Yelken 
Kulübünce Yelken 
Yarışları Umurbey 
ve Küçük Kumla 
Mahallelerinde 
folklor gösterisi 
gece ise Ahıska 
(Gürcistan) lı 
konukların yöresel 
halk oyunları 
tanıtıldı.
Festivale Ahıska 
milletvekili Giorgi 
Kopadze, Ahıszka 
Kaymakamı 
Zaza Malekidze, 
Adgeni kaymakamı 
Zakaria Ende 
ladze, Ahıska 
Belediye 
başkanı Davit 
Lomidze ve tettip- 
komitesi Başkanı 
Tinatin Jazeki 
katıldı.
3. Uluslararası 
Gemlik Zeytini 
Festivali pazar 
günü akşamı 
Gökçe konseri ile 
son buldu.
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Bursa'da bir araç 
sürücüsünün 
söndürmeden 
camından attığı 
sigara izmariti 
yerleşim alanındaki 
çalılık alanı 
tutuşturdu. Yangın, 
Orman Yangını 
ekiplerince kısa 
sürede kontrol 
altına alındı.
Olay, merkez Nilüfer 
ilçesi Görükle Göç
men Konutları 
mevkinde meydana

Feci kazada yanarak can verililer
Bursa-İzmir yolu 
üzerinde yaşanan 
feci kazada tiner 
yüklü TIR'ın karşı 
şeride geçerek 
çarptığı otomo
bildeki 2 kişi ya
narak can verdi. 
Alev alan TIR ve 
otomobiller oto 
yolu savaş alanına 
çevirdi. Bursa 
İzmir yolu uzun 
süre trafiğe 
kapandı.
Edinilen bilgiye 
göre, kaza gece 
saat 04:30 
sıralannda Kara
cabey ilçesine 
bağlı Karakoca 
köyü mevkinde 
yaşandı. İzmir’den 
Bursa yönüne 
seyreden S.M. 
idaresindeki 34 
BFK 23 plakalı 
tiner ve boya yüklü 
TIR kontrolden

geldi. İddiaya 
göre bir araç 
sürücüsünün

söndürmeden 
çalılık alana attığı 
sigara yangına

çıkıp yol 
ortasındaki demir 
bariyerleri aşarak 
karşı şeritten 
gelen 2 otomobile 
çarptı. Çarpmanın 
etkisiyle TIR ve 
çarptığı otomo
billerden biri alev 
aldı. Tiner kutuları 
nın da patlayıp 
alev alması üze 
rine ortalık adeta 
savaş alanına 
döndü.
TIR'ın dorsesinin 
altında sıkışıp alev 

alev yanan 16 R 
1772 plakalı oto
mobilde bulunan 
Tuncay Karadu- 
man ile Orhan Tilki 
yanarak hayatını 
kaybederken, 
kamyon sürücüsü 
S.M. yaralı olarak 
kurtuldu.
İhbar üzerine olay 
yerine çok sayıda 
iftaiye, AFAD ve 
UMKE ve 112 ekibi 
gönderildi. Alev 
alan kimyasal 
maddeleri

sebep oldu. Kuru 
otlar sebebiyle kısa 
sürede büyüyerek 
yayıldı. Alevlerin 
çalılık alanda bulu
nan bir depoya 
yaklaşması üzerine 
vatandaşlar yangını 
itfaiye ve polise 
bildirdi. İhbar 
üzerine olay 
yerine gelen 
Orman Yangını 
ekipleri alevleri kısa 
sürede kontrol 
altına aldı.

söndürmek uzun 
süre mümkün 
olmadı. Sabahın ilk 
ışıklarına kadar 
devam eden 
çalışmalar 
neticesinde 
söndürülebilen 
TIR'ın çarptığı 
araçta hayatlarını 
kaybeden 2 kişi 
Karacabey ilçe De
vlet Hastanesi 
Morgu'na 
kaldırıldı.
Polis ve jandarma 
ekipleri olay 
yerinde inceleme 
yaparken, kapanan 
yol sebebiyle 
oluşan kilomet 
relerce kuyruk 
araçların yol 
üzerinden 
kaldırılmasının 
ardından normale 
döndü. Olayla ilgili 
tahkikat sürüyor

Düğün dönüşü 
can pazarı!

Sakarya'nın Pa- 
mukova ilçesinde 
meydana gelen 
trafik kazasında 8 
kişi yaralandı. 
Edinilen bilgilere 
göre, Bursa'dan 
Sakarya istikame
tine gitmekte olan 
K.ö. idaresindeki 
66LZ150 plakalı 
TIR sürücüsü, 
Pamukova ilçesi 
Pekmezli 
rampasında aşırı 
derecede yağan 
yağmur sonrası 
kayganlaşan yolda 
direksiyon hakimi 
yetini kaybedince 
TIR'ın dorsesi kay
maya başladı. 
Kontrolden çıkan 
TIR, bu esnada 
Sakarya'daki 
akrabalarının 
düğününden Bur- 
sa'ya dönmek 
isteyen kişilerin 
bulunduğu B.H.E. 
idaresindeki 16 
NYF65 plakalı oto
mobil ile N.ö. 
idaresindeki 16 NV 
568 plakalı otomo
billere çarptı. 
Kazayı gören diğer 

sürücüler hemen 
sağlık ekiplerine 
haber verdi. Olay 
yerine Sakarya'dan 
5, Bilecik'ten 2 am
bulans sevk edildi. 
Olay yerine gelen 
Sakarya Büyük 
şehir Belediyesi 
Pamukova İtfaiye 
Grup Amirliği ekip
leri meydana gelen 
trafik kazası sonra 
sı araç içinde sıkı 
şan kişileri çıkara 
rak sağlık ekiple 
rine teslim etti.
Kazada yaralanan 
N.Ö., D.O., N.U.M 
R.Ö., Ğ.Ö., K.E., 
İ.E., B.H.E. isimli 
şahıslar olay 
yerinde hazır 
bekleyen sağlık 
ekiplerince Pa
mukova Devlet 
Hastanesi'ne, 
daha sonra da 
Sakarya 
Eğitim ve 
Araştırma Has
tanesi'ne kaldırıldı. 
Jandarma kaza ile 
ilgili inceleme 
başlatırken, tır 
sürücüsü K.ö. 
gözaltına alındı.

Cinsel istismara 12 tutuklama
Bursa'nın Yenişe 
hir llçesi'nde 12 
yaşındaki kız çocu 
ğu Z.B.'ye çeşitli 
tarihlerde cinsel is
tismarda 
bulundukları öne 
sürülen 13 kişi 
gözaltına alındı. 
Adliyeye sevk 
edilen 12 şüpheli 
tutuklandı, 1'1 
hakkında soruştur 
ma sürdürülüyor 
Yenişehir'de or
taokula giden Z.B., 
iddiaya göre 19 
yaşında olmasına 
rağmen kendisini

16 yaşında tanıtan 
O.B. ile tanıştı. 
Ardından O.B., 
cinsel ilişkiye 
girdiği Z.B.'nin 
çıplak görüntülerini 
cep telefonu ile kay- 
dererek kendisini 
tehdit ederek para 
karşılığı başka 
kişilere pazarladı. 
Korkudan bu tek
lifleri bir süre kabul . 
eden Z.B., artık 
dayanamayınca, 
yaşadıklarını mahal-' 
ferindeki bir 
komşusuna anlattı. 
Bu kişinin de aile

sine ve polise haber 
vermesi üzerine 
başlatılan op
erasyonda, polis 
yaşları 15- 30 
arasında değişen, 
aralarında O.B.'nin 
de bulunduğu 13 
kişiyi gözaltına aldı. 
Emniyet 
Müdürlüğü'nde 
sorgulanan 
şüphelilerden 12'si 
küçük yaşta kız 
çocuğuna cinsel is
tismar suçundan . 
dün gece yarısı 
adliyeye çıkartıldı. 
12 zanlı

tutuklanırken 
sorgusu devam 
eden 1 kişi ise 
aynı suçtan daha 
sonra adliyeye 
çıkartılacak. 
Ailesinin yanından 
alınan Z.B., Aile ve 
Sosyal Politikalar İl 
Müdürlüğü'ne bağlı 
kız yurda 
yerleştirilirken, 
olayla ilgili 
soruşturma 
sürüyor.Polis, 
gözaltı sayısının 
daha da 
artabileceğini 
söyledi.

Kredi çektiğini 17 
ay sonra öğrendi
Bursa'da ihtiyaç 
kredisi almak için 
bankaların kredi 
faiz oranlarını 
araştırırken blgisa- 
yarda yanlışlıkla 
kredi talep tuşuna 
basan 45 yaşındaki 
Erdal Soğukpı , 
nar'ın kullanmadığı 
hesabına para 
yatırıldı. Banka, 
aylık kredi ödeme 
lerini yatırılan bu 
paradan düzenli

olarak 17 ay bo 
yunca kesti. He 
sapta yeterli baki 
ye kalmaması 
üzerine banka 
görevlileri Soğuk 
pınar'ı ödeme yap 
ması için uyardı. 
Hesap hareket
lerini görünce 
şaşkına dönen 
Erdal Soğukpınar, 
soluğu Bursa 
Tüketiciler 
Derneği'nde aldı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Gemlik Ticaret Odası Seçimleri 28 Ekim- 5 Kasım günleri yapılacaktı.

Ml IH IffiHHİIIItliliSII HIM Millili
Festival izlenimleri (2)

Zeytinin başkenti dediğimiz Gem
lik’te halk neden festivallerdeki etkinlik
lere karşı ilgisiz.

Bu araştırılmalıdır.
Cumartesi günü Asım Kocabıyık 

Kültür Merkezinde Zeytin temalı panel 
vardı.

İzmir, Denizli ve Bursa dan gelen 
akademisyenler zeytin ile ilgili çok 
güzel konularda bilgiler verdiler.

Pekli bu anlatılanlar kimin içinde, 
tabi iki zeytin üreticileri içindi.

Ama panele katılanları tek tek 
saydım 50 kişi vardı.

Yalnız iki sıra çoğu bürokrat veya 
katılması gereken kişiler vardı. Mar- 
marabirlik temsilcileri gözüme çarptı. 
Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik oradaydı. 
Köylüler yani zeytin üreticileri yoktu. 
Konuşmacılardan biri bu ilgisizliği < 
zeytin zararlılarını anlatırken dile ge
tirdi. İznik, Orhangazi ve Erdek’te buna 
benzer yapılan toplantılar arasında en 
ilgisiz yerin Gemlik olduğunu söyledi.

Festivalin başladığı ilk günkü folklor 
ı gösterileri, Atatepe de yapılan Kanal D 
ı türselin Mutfağı sunucusunun yaptığı 
etkinlik, en iyi zeytin yarışmasına katilı 
mm az olması, ilgisizliği gösterdi yine.

Bir ara Kent Konseyi Başkanı 
Mukaddes Serim yanıma gelerek bu 
ilgisizliği konuştuk. Haklı olarak üzüntü 
içindeydi. İnsanları zorla bir yere getire
mezsiniz. Bunca çaba, bunca masraf 
sonuç yok.

Kendileri çalıp kendileri oynadı tabiri 
ni bunun için kullandım geçtiğimiz gün- 
larde, İşin eğlence tarafına geldiğinde 
ilgi oluyor.

Romanya dan, Yunanistan’dan, 
Rnsna Hersek’ten ve İspanya dan kal 
kıp bu etkinliğe katılanlar işin bu 
yönünü göremediler tabii.

Ama festivalden sonra başta bele 
diye, kent konseyi, destekçi sponsorlar, 
sivil toplum kuruluşları biraraya gelerek 
mutlaka sonuç değerlendirmesi 
yapmaları gerekir.

Eğer bu festivaller işe yaramıyorsa, 
ilgisizlik sürecekse, yapılmaması daha 
•yL„

Eğer hazırlanan programlarda yürü 
tücu kurulun hataları varsa bunlar belir
lenip gidermenin yolları aranmalıdır.

Bir iş, yapmış olmak için yapılmaz.
Bir çok insan aylardır bu işe emek 

veriyor, sponsorlar para harcıyor, 
zeytin üreticisi kendisiyle ilgili hiç bir 
etkinliğe katılmıyor, üretici Kurumlan 
etkinliklerde kendileri var ama üyelerini 
getiremiyorlar.

Olmaz böyle şey.
Gemlik’te zeytincilik giderek ölüyor. 

Gemlik zeytini yurdun her yerinde 
yetişiyor artık. Biz ne kadar ‘Zeytinin 
Başkentiyiz’ desek de, zeytinin 
başkenti Akhisar’a kaydı bunu bilin.

Vatandaş giderek daha az bakıyor 
zeytinliklerine.

Siz festival yapsanız ne gezer.
Sonuç değişmez.

Bakanlar kurulu 
önceki gün yaptığı 
toplantıda, Odalar 
Borsalar Birliğine 
bağlı Ticaret ve 
Sanayi Odası ile 
Ticaret Borsalarının 
Kasım ayına kadar 
yapılması zorunlu 
olan seçimlerini, 
2018 yılı Nisan ayına 
erteledi.
Gemlik Ticaret 
Borsası’nın 
yapılacak seçim 
takviminin 
açıklanmasından 
sonra, İlçe Seçim 
Kurulu Cuma günü

Salonunda 
yapılmasını, 
5 Kasım günü ise 
Yönetim kurulu, 
disiplin kurulu 
ileTOBB dele 
gelerin seçimlerini 
yapacağı 
bildirilmişti. 
Bakanlar Kurulunun 
Oda ve Borsa 
seçimlerinin 
2018 Nisan ayına 
ertelemesi ile 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası ile 
Ticaret Borsasının 
seçimleri de 
iptal edildi.

Sanayi Odası’na 
gönderdiği yazıda, 
Oda Meslek Komi 
telerinin ve Oda 
Meclisinin seçim
lerinin 28 Ekim günü 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Toplantı

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
seçimlerinin tarihini 
açıkladı.
Gazetemizin elde 
ettiği bilgilere göre, 
İlçe Seçim Kurulu 
Gemlik Ticaret ve

Belediye Basın Bürosunda görevli gazetecinin Refik Yılmaz dalkavukluğu işe yaramadı

Cemal Kırgız kovuldu
CHP eski İlçe başka 
m Cem Güler’in 
yönetim kurulu 
üyesi iken Gemlik 
Belediyesi’nde 
başlatılan yolsuzluk 
iddiası üzerine 
Başkan Fatih 
Mehmet Güler’in 
görevinden 
uzaklaştırılmasından 
sonra Başkan 
vekilliğine seçilen 
Refik Yılmaz 
gazetemizde spor 
yazarlığı yapan 
Belediye Basın 
Bürosu’nda 
görevli Seyfettin 
Şekersöz’ün 
görevine son 
verilerek yerine 
getirilen Cemal 
Kırgız, Belediyede 
yeni oluşturulan 
Muhtarlar, Basın ve 
Halkla İlişkiler

Gazetelerin de 
yazdığı köşe 
yazılarıyla Refik 
Yılmaz’ı ve belediye 
çalışmalarını överek 
göklere çıkardı. 
Kırgız, köşe 
yazılarında sürekli 
argo sözcükler 
kullanması ve 
değişik kişilere 
sataşmalarını 
geçtiğimiz günlerde

Müdürü ile doğan 
sorunlar sonucu 
görevine son 
verildiği öğrenildi. 
Cemal Kırgız, CHP 
ilçe yönetim kurulu 
üyesi olmasına 
karşın AKP Beledi 
ye Başkanvekilinin 
emrinde 5 yıl görev 
yaptı bu arada da 
ilçemizdeki Gündem 
ve Gemlik Haber

Gemlik Haberci com. 
internet sitesinde 
eski AKP’li Belediye 
Meclis üyesi ve 
Gemlik Belediyespor 
Kulübü Başkanı 
Turan Alkış ile 
kapıştı.
Alkış’a ağıza alın 
maz ağır hakaretler 
de bulundu.
Bu tartışmalar 
daha sonra 
siteden kaldırıldı. 
Görevinden 
alınmasında bu 
tartışmanında 
etkili olduğu 
konuşuluyor. 
Bu arada da 
Belediye Başkanı ve 
bazı hizmetlerini 
eleştiren gazetemiz 
Yazı İşleri Müdürü 
Kadri Güler’e 
çirkin saldırılarda 
bulunmuştu.

K AŞ€D€ B€Kl€M€K 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

DENİZLİ NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALDIĞIM NÜFUS CÜZDANIMI 
KAYBETTİM. YENİSİNİ ÇIKARACAĞIMDAN ESKİSİNİN HÜKMÜ 

YOKTUR. MELAHAT BEYZAN DURAN
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Bursa'da kendi
lerini eğitime 
adayan bir grup 
üniversite öğren 
cisi, liselilere 
ücretsiz ders 
veriyor ve köy 
okullarını boyuyor. 
Yola 5 kişi çıkan 
üniversite 
öğrencileri bugün 
14 kişiye ulaşıp, 
onlarca liseli 
çocuğu üniversite 
sınavına 
hazırlıyor. İki yıl 
önce Semra Ka 
ya'nın fikriyle or
taya çıkan proje, 
bugün onlarca 
çocuğu üniversite 
sınavına hazırlı 
yor. Hepsi. Uludağ 
Üniversitesi 
öğrencisi 14 genç, 
hiçbir ücret talep 
etmeden liseli 
gençlere ders 
çalıştırıyor. "Bü 
Şehrin Çocukları 
için" adlı projeye 
Gümüşhaneliler 
Birlik ve Daya 
nışma Derneği de 
yardımda bu
lunuyor. Gençlere

yer temin eden 
dernek, onlara her 
türlü desteği 
sunuyor. Gençler, 
belediyelerden 
aldıkları destekle 
köy okullarını 
boyayıp, onlara 
kıyafet yardımında 
bulunuyor. 
Gönüllü gençler, 
okul duvarlarına 
çocukların hayal
leri doğrultusunda 
resimler de 
çiziyor. Üniver
siteli gönüllüler, 
çocukların merak 
ettikleri hayvanları 
çizerek, onlar için 
adeta bir hayvanat 
bahçesi oluşturu 
yor. Semra Kaya, 
"Biz farklı illerden 
bu şehirde 
öğrenim gören 

gençleriz. Bir 
iyilik kampanyası 
düzenlemek iste
dik. Üniversiteye 
hazırlanan liseli 
gençlere ders 
çalıştırıyoruz.
Geçen yıl 20 
öğrencimiz üniver
siteyi kazandı.
Bizim grubumuzda 
bulunan 14 kişinin 
içinde her bölüm
den arkadaşımız 
var. Bu sayede 
öğrencilere her 
branşta ders vere
biliyoruz. Köy 
okullarını boyayıp, 
fakir öğrencileri 
giydiriyoruz. Pro
jemiz Türkiye'nin 
her yerinden 
büyük ilgi 
görmeye başladı" 
dedi.

ÜRETİM ELEMANI
ÜRETİM BÖLÜMÜNDE 

ÇALIŞACAK 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

25-40 YAŞ ARASI 
BAY ELEMAN 

ALINACAKTIR.
MÜRACAATLARIN 

ŞİRKETİMİZE ŞAHSEN 
YAPILMASI 

GEREKMEKTEDİR.

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

Tel: 0224 586 00 05

ŞUBEM

GEMLİK ŞUBEMİZ

EMLAK < 
DANIŞMANLIĞI

Şiiiü

ZAMANINDA VE DEĞERİNDE ALIM SATIM
WTl EMLAK Dflîi

sahibinden.comj.

GEMLİK ŞUBEMİZ; DEREBOYU AKSA DOĞALGAZ YANI
O 224 514 77 00 O 543 550 20 70
KUMLA 1. ŞUBEMİZ ; İSKELE MEYDANI
BANKAMATİKLERİN YANI 0 541 545 99 56
KUMLA 2. ŞUBEMİZ ; ABDULLAH ASLAN CAD. NO: 76 
0 224 538 88 86 - 0533 746 06 46

ptfTT EMLAK

KUMLA 2. ŞUBEMİZ

w w w. d a y i em I a k. s a h i b in d e n. c om

SATILIK 
KİRALIK 
EV- ARSA 
ARAZİ- 
DÜKKAN 
İŞYERİ 

Hûmllkemiş
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Çok Sıfc Rapor Alan Çalışanlar Tazminatsız İşten atılır
Çalışma hayatında 
en çok suistimal 
edilen ve işve Ten
lerin elini kolunu 
bağlayan konular
dan biri de rapor. 
Kötü niyetli olarak 
rapor ile işten kay
taran çalışanlar için 
tazminatsız atılma 
tehlikesi var.
Gerçek rahatsız 
tıkların dışında 
mazeret izni ala
mayan ya da işten 
kaçmak isteyen 
çalışanlar rapor 
alarak izin yapa
biliyor. Burada 
'rapor almak' tabiri 
kullanılıyor olsa da 
neticede raporları 
doktorlar veriyor. 
Ancak yasalar 
işverenleri bu 
konuda koruyan 
düzenlemeler 
içeriyor.
TAZMİNATSIZ

ATILABİLİR 
Sık sık alınan ra
porlar işyerindeki 
işleyişi bozuyorsa, 
tatillerin arkasına 
takılan raporlar gibi 
kötü niyet taşıyorsa 
tazminatsız atılma 
bile gündeme 
gelebiliyor. 
Sık rapor aldığı 
için çıkarılan bir 

çalışanın işe geri 
dönüş davasını 
kazanması da söz 

konusu olamıyor. 
Raporlarda ortaya 
çıkan uygulamaları 
üç ayrı başlıkta in
celeyebiliriz.
SIK ALINAN 
RAPORLAR 
Çalışanlar 3-4 gün
lük raporları sık sık 
alıyor ve iş akışını 
bozuyorsa burada 
işveren için geçerli 
nedenle fesih imkâ 
nı ortaya çıkıyor. 
İşveren işçinin 

davranışlarından 
dolayı geçerli ne
denle iş akdini fes
hetmeden önce 
yazılı savunma 
almalı. İşverenin 
ihbar ve kıdem 
tazminatı ödemesi 
yükümlülüğü bu
lunuyor. Ancak 
işten çıkartma 
geçerli nedene 
dayandığı için de 
işe geri dönüş 
davası kazamla 

mıyor. 
UZUN SÜREN 
RAPORLAR 
Uzun süreli kesinti
siz raporlarda ise 
raporun süresi 
işverene çeşitli 
haklar veriyor. Bun
lar arasında işten 
çıkarmak da var. 
Raporun ihbar 
süresini 6 haftayı 
aşması durumunda 
işveren için 
sözleşmeyi haklı 
nedenle feshetme 
imkânı doğuyor. 
Doğum ve gebelik 
hallerinde ise farklı 
uygulama bu
lunuyor. Orada 
analık izinlerinden 
sonra süre 
başlatılıyor. Kıdemi 
6 hafta olan işçi 
için ihbar süresi 2 
hafta, 6 ay-1.5 yıl 
olan için 4 hafta, 
1.5 yıl ile 3 yıl 

arasında olan işçi 
için 6 hafta ve 3 
yıldan fazla kıdemi * 
olan işçi için 8 
hafta olarak belir
leniyor.
Çalışanlar rapor 
alma işini suiistimal 
ediyorlarsa bu kez 
durum farklılaşıyor. 
İşveren sık sık 
rapor alan ve bunu 
alışkanlık haline ge
tirip 'işten kaçma' 
aracı gibi kullanan 
işçileri için gelen 
raporları hakem 
hastaneye götüre
bilir. Eğer işçinin 
dürüst olmadığı 
tespit edilirse haklı 
nedenle derhal 
fesih işlemi 
yapılabilir. Üstelik 
işçinin kötü niyeti 
olduğu için burada 
tazminatsız işten 
çıkarma da gün
deme gelir.

KUÇUKKUMLA
OZGÜZEİYAU SİTESİNDE 

HAVUZLU 2+1 DAİRE 
SANİDİNDEN SATILIK
0 535 37818 00

Zeki Müren Bursa'da 
şarkılarıyla anıldı

GemlikKörfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KPBKVOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No:5lA
MATBAACIUK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK Tel: (0.224)5135683 GEMLİK

Bursa Osmangazi 
Belediyesi, 'Sanat 
Güneşi' Zeki 
Müren'in 21. ölüm 
yıldönümü ne
deniyle anma 
gecesi düzenledi. 
Gecede TRT 
sanatçısı Gökhan 
Sezer, Zeki Mü 
ren'in unutulmaz 
şarkılarını seslen 
dirdi. Türk sanat 
müziğinin efsane 
ismi Zeki Müren, 
21. ölüm yıldönü 
münde Atatürk 
Kongre ve Kültür 
Merkezinde düzen
lenen gecede 
anıldı. Anma 
etkinliğine Şarkıcı 
Gönül Yazar, Zeki 
Müren'in aile fert
leri, Zeki Müren 
hayranları ve pro
tokol katıldı. Gec
eye ev sahipliği 
yapan Osmangazi 
Belediye Başkanı 
Mustafa Dündar, 
"Sanata sahip

çıkıyoruz. Bu 
akşam Zeki 
Müren'in ölümü 
nün 21. yılı, bizler 
de 14 yıldır bu 
anma etkinliğini 
gerçekleştin 
yoruz. Bursa'nın 
değerlerine sahip 
çıkıyoruz. Söz 
konusu sanat olun* 
ca gençleri boş 

bırakmıyoruz. Ede
biyat ve müzik gibi 
sanatsal alanlarda 
yarışmalar organ
ize ediyoruz. Bizim 
müzik yarışmala 
rımızda yetişen 
çocuklarımız 
İtalya'ya gidip iki 
defa dünya birin
cisi oluyorlar" 
diye konuştu.

Facebook sayfamız s Gemlik H$rfez -Güler Ajans
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Târesel ürünleri raflarına koumayaıa ağır ceza
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’nın hayata 
geçirdiği düzenlem
eye göre, raflarının 
en az yüzde 1’ini 
yöresel ürünlere 
ayırmayan her bir 
mağazaya 20 bin lira 
ceza verilecek.
Yöresel ürünlere 
raflarında yer ver
meyen AVM ve zin
cir mağazalara ağır 
cezalar gelecek. 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığının hayata 
geçirdiği düzenlem
eye göre, raflarının 
en az yüzde Tini 
yöresel ürünlere 
ayırmayan her bir 
mağaza için 20 bin 
lira ceza verilecek.
Aykırılığın belir
lenen sürede düzelt
memesi halinde ise 
uygulanacak idari 
para cezası 40 bin 
lira olacak.

ENAZ%1 
AYRILMALI 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı tarafından 
2015 yılında ‘6585 
sayılı Perakende 
Ticaretin Düzenlen
mesi Hakkında 
Kanun’ yürürlüğe 
girmişti. Bu kanuna 
istinaden 6 Ağustos 
2016 tarihinde 
yürürlüğe konulan 
Perakende Ticarette 
Uygulanacak İlke ve 
Kurallar Hakkında 
Yönetmelik gereği 
ise gıda, içecek, 
temizlik ve kişisel 
bakım ürünlerinin 
satışını yapan 
büyük mağaza ve 
zincir mağazalar ile 
bayi işletme ve özel 
yetkili işletmelerin 
satış alanlarının en 
az yüzde Tini yöre
sel ürünlerin 
satışına ayırması

şartı getirilmişti. 
YAZILI 
BAŞVURULACAK 
Yönetmeliğe göre, 
raf tahsisinin yöre
sel ürün üretici ve 
tedarikçilerinin per
akende işletmeye 
yaptığı yazılı 
başvuru üzerine 
yapılacağı hüküm 
altına alındı. Perak
ende işletmenin 
esas işletme 
konusu 
çerçevesinde satışa 
sunabileceği ürün 
çeşitliliğine uygun 

olmayan yöresel 
ürünler için raf tah
sisi zorunluluğu 
aranmayacak. 
Ayrıca üretici ve 
tedarikçilerin 
başvurusunun 
makul sebeplerle 
uygun bulunmaması 
veya yöresel ürün 
olmaması nedeniyle 
doldurulamayan raf 
alanları diğer ürün
lerin satışı amacıyla 
kullanılabilecek.

40 BİN LİRAYA 
ÇIKIYOR

Yönetmelik ile söz 
konusu işletmelere 
yöresel ürünlere raf 
tahsisi yapmaları 
için tanınan bir yıllık 
geçiş süreci 6 
Ağustos günü sona 
ermişti. Bu tarihten 
itibaren raf tahsisi 
yapmayan büyük 
mağaza ve zincir 
mağazalar ile bayi 
işletme ve özel yetk
ili işletmelere her bir 
mağazası ya da 
şubesi için 20 bin 
lira idari para cezası 
uygulanacak. 
Aykırılığın 30 gün
den az olmamak 
üzere Bakanlık 
tarafından verilen 
süre içinde gider
ilmemesi halinde ise 
bu tutarın iki katı 
tutan olan 40 bin 
lira idari para cezası 
uygulanacak. Dene
timler Bakanlık ve il

gili yerel yönetimler 
tarafından 
yapılacak.

MARKALAŞMA 
SAĞLANACAK

Uygulamayla, 
yöresel ürünlerin 
piyasada daha fazla 
pazar payına sahip 
olması, yöresel 
ürünleri üreten 
küçük yerel üretici
lerin pazara 
ulaşabilmesinin önü 
açılırken, Türkiye 
genelinde coğrafi 
işaret alma potan
siyeli olan ürünlerin 
ortaya çıkarılması 
mümkün olacak. 
Böylece Türkiye’de 
yöresel ürünlerin 
tanınırlığı artırılarak 
bu ürünlerin 
markalaşmasının 
önü açılacak.

Bunu yapan sürücülere 427 TL ceza!
Trafik yönetme 
liğinde aykırı olarak 
Amerikan pres 
plaka (APP) plaka 
takan sürücülere 
427 TL idari para 
cezası kesiliyor. 
Tokat 
Gaziosmanpaşa 
Bulvarı ile birlikte 
şehrin farklı 
noktalarında Trafik 
Tescil ve Denetleme 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri Amerikan 
Pres Plaka'lara 
(APP) yönelik uygu

lama yaptı.
Şoförler Cemiyeti 
dışında basılan pla 
kalara karşı yapılan 
uygulamada usule 
uygun olmayan oto
mobil sürücülerine 
427 TL ceza yazıldı 
ve plakanın uygun 
duruma getirilmesi 
için 7 gün süre 
tanındı. Uygula
mada 8 otomobil 
sürücüsüne ceza 
yazıldı. Ayrıca abartı 
egzoz kullanan sürü 
cülere de cezai 

işlem uygulandı. 
Trafik şube ekipleri 
uygulama esnasın 
da sürücülere, 
Karayolları Trafik 
Kanununda APP 
Plakalar üzerinde 
yapılan düzenle
meyle ilgili bilgi 
vererek, Hızlı Geçiş 
Sistemi (HGS) takı 
lan sahte plakaların 
önüne geçilebilmesi 
ve terör olaylanna 
karşı bu uygulamayı 
gerçekleştirdiklerini 
kaydetti.
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BEBEKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTORÜSİT

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.Savcılığl 513 10 53
C.SaveıYrd. 513 29 54

I Emniyet Müd. si3 1° 28

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.SaO.Ocağı 513 10 65
Tomokay Tomografi 513 65 29
Acıbadem 280 44 44

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

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

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73
513 18 46
513 71 66

RELEDİYE
Santral 51345 21-23 
Başkanlık 513 45 20

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

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

VAPUR-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 Llkltgaz 
BP Gaz 
Bütünler Llkltgaz 
Akçagaz 
Totalgaz 
Akçen Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz
J3e^z^P«tro^^^

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

913 30 33
013 O1 03

Gemlik Karfez
GENİLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5887 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 

korfezofset@hotmail.com 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

ffllISlIElilM
VENÜS SİNEMASI

OIT 
14.30-17.00-20.15 

KINGSMAN: 
ALTIN ÇEMBER 

12.00-15.00-17.45-20.30 
SİCCİN4 

• 12.00-16.00 
BEKAR BEKİR 

14.00-18.00-20.00 
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikKSrfez
OEMLİK'İH İLK OÛHL0K SİYA8İ GAZETESİ

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

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

YİĞİT (j|*NŞAAT 
■■■■■■■■■■■■■M -1987

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

www.yigitinsaatgemlik.com

http://www.yigitinsaatgemlik.com


[KAVLAK]
DOĞANIN HÂZİNESİ I

SIZMA

“'Zd 3 444 68 80

www.kavlak.com.tr

GemlikKsrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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BELEDİYELERİN EMLAK DEĞERLERİNİ BELİRLEMEDE OLUŞTURDUĞU YENİ FİYATLAR TEPKİLERE NEDEN OLMUŞTU

HİlllinîBI MIC İÜEM YEMİ IİİMIEB
Başbakan Bilali Yıldırım, belediyelerin 
emlak raiç bedellerini belirlemede yüzde 
3 binlere varan uygulamalarına yeni yasal 
düzenleme getirileceğini duyurdu. 
Gemlik Belediyesinin emlak raiç bedel
lerini belirlerken, geçmiş yıllara göre 
yüksek fiyat belirlemelerine tepkiler geldi. 
Raiç değer belirleme kurulu üyesi olan 
Mehmet Yıldırım, alınan kararlara itiraz 
ederek onaylamamış ve mahkemeye 
başvurmuştu. Yıldırım, Artışlar bir önceki 
bedelin % 50'den fazla üzerinde olamaya
cak" dedi. Haberi sayfa 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER

I kadri quler@hotmail.com

/z Bırakmak...
Meslek yaşantımda çok şey gördüm ve yaşa 

dım.
İlçemizde olup bitenden haberimiz oldu.

Kimine gidebildik, kimine gidemedik.
Görevim gereği, bunları vatandaşa objektif 

olarak aktarmaya çalıştım yıllarca.
Bu arada birçok resmi kurum müdürü, amiri 

başkanın/ tanıdım.
Kaymakamından, belediye başkanına kadar...
Bugün geriye baktığımda, aklımda kalan değer 

verdiğim, verdiğimiz birkaç isim kalmış.
Sayılan çok az. Makamlar geçicidir.
Kalıcı olan iz bırakmaktır. Devamı sayfa 4’de

-HnGlOSflBERKlOS'KlLİSESİMlE 
TEMİnİKOPHUlSYOMI

Kurşunlu Mahallesinde bulunan 9.YY 
lardan günümüze kadar uzanan "Ha- 
gios Aberkios" kilisesinde ummalı bir 
temizlik çalışması gerçekleştirildi. 2’de

Manastır’/ Bursa Fatih Sultan Mehmet 
Bulvarı görüntüsüne dönüştüren, Kentsel 
dönüşümün yapıldığı Günaydın Sitesi’n- 
den sonra Avcılar Sitesi’nin altında Vizyon 
İnşaat tarafından yapılan işyerlerinin 
pazar günü resmi açılışı yapıldı. Syf4’de

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkoifezgazetesi.com
irfenunluemlak.sahibinden.com
mailto:uler@hotmail.com
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BELEDİYELERİN EMLAK DEĞERLERİNİ BELİRLEMEDE OLUŞTURDUĞU 
YENİ FİYATLAR TEPKİLERE NEDEN OLMUŞTU

HÜKÖMffTHİ RJIİC DE6ERLBE TEMİ Dünmtllt
Başbakan Bilali 
Yıldırım, belediye 
lerin emlak raiç be
dellerini belir
lemede yüzde 3 
binlere varan 
uygulamalarına 
yeni yasal düzen
leme getirilece 
ğini duyurdu. 
Gemlik Belediye 
sinin emlak raiç 
bedellerini belir
lerken, geçmiş 
yıllara göre 
yüksek fiyat 
belirlemelerine 
tepkiler geldi. 
Askıya çıkan yeni 
değerlere itirazlar 
olurken, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkan 
Yardımcısı ve 
Gemlik Gübre A.Ş. 
Yönetim kurulu 
üyesi aynı zaman 
da raiç değer be 
lirleme kurulu 
üyesi olan Mehmet 
Yıldırım, alınan 
kararlara itiraz 
ederek onaylama 
mış ve mahkemeye 
başvurmuştu.

BAŞBAKANIN 
AÇIKLAMASI

Başbakan Binali 
Yıldırım; "Bazı yer
lerde duyuyoruz 
% 3 binleri bulan 
artışlar var. Bunları 
yeni yasal düzen
leme ile kontrol 
altına alacağız. 
Artışlar bir önceki 
bedelin % 50'den 
fazla üzerinde ola- 
ftiâyacak" dedi. 
Raiç bedel belir
leme Kurul üyesi 
Mehmet Yıldırım, 
yaptığı açıklama 
da Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası 
başkanvekilL 
olarak, oda’hın 
görevlendirmesi ile 
rayiç bedel tespit 
komisyonu 
toplantılarına 
katıldığını be
lirterek, "Burada 
da bir hukuksuzluk 
örneği yaşandığı 
gördük. Yasa 
gereği komisyonda 
yer alması gereken

OLUR MU?bir çok üyenin 
katılmadığı toplan 
tıda alınan kararlar 
sanki tam teşek 
küllü toplantı y^pü 
mış °ih:. İmza ' 
altına alındı.
Bu duruma yaptığı 
mız itiraz sonrası 
yeni bir tutanak 
tutuldu. Buna da 
Gemlik sanayicisi, 
esnafı ve halkına 
karşı duymuş 
olduğum s&rumlû 
luklarim gereği 
imza atmadım.
Bu durumu 
oda yönetimine 
sunarak, % 500-

600’1eri bulan 
emlak rayiç bedeli 
artışlarına karşı 
dava açtık" 
şeklinde 
konuşmuştu: 
Yıldırım, Belediye 
de yapılan 
toplantılarda 
artışlarla alakalı 
düzenlenen tu- j 
tanaklara hayır oyu 
yerdiğini Ve şerh 
köyâfâk irh^aaan 
imtina ettiğini 
duyurmuştu.

KAFASINA 
GÖRE 
ARAŞTIRMA

Konuyla İlgili tv 
kanallarında bir 
açıklama yaparı 
Başkan Yudıririi 
"Yüzde 3 bin... 
Böyle bir şey yok 
ki memlekette ya. 
Bu vatandaşa 
zulümdür.
Öyle kafasına göre 
bir arttırma ölür 
mu ya. Kızıyor 
adama bu sokak 
bana az oy verdi, 
bas Vergiyi. Yüzde 
50’yi geçemeye
cek* diyerek büyük 
tepki gösterdi ve 

yeni bir,düzenle
menin ilk 
sinyalini verdi.

MALİYET 
GETİRİYOR

Gemlik'te % 200 ile 
% 500 arasında 
değişen rayiç 
bedellerindeki 
artışlar, ek vergi 
yükü getirirken, 
aynı oranda 
vergilerde 2-3 
katına katlanırken, 
iddialara göre 
özellikle 
Cumhuriyet Ma
hallesinde ve 
Küçük Kumla 
sahilinde emlak 
rayiç bedellerinin 
artması ile 500 
lirayı geçen daire 
başı vergilendir 
ürede %1 olan 
KDV % 8'i buluyor 
Bu düzenleme 

ile ortalama 350 
bin liralık bir 
dâire satışına 28 
bin lira da vergi 
yükü biniyordu

iMlosrtrılttnılııkoHiıiffliD
Kurşunlu Ma
hallesinde 
bulunan 9.YY'lar- 
dan günümüze 
kadar uzanan 
"Hagios Aber 
kios" kilisesinde 
ummalı bir 
temizlik çalışması 
gerçekleştirildi. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz'ın 
talimatıyla, 
Temizlik İşleri 
Müdürü Ahmet 
Dedetürk'ün 
koordinatörlü 
ğünde kilise ve 
çevresinde 10 
kişiden oluşan 
bir ekip ile birlikte 
temizlik çalış 
ması yapıldı. 
Hagios Aberkios 
Kilisesi’nin 
yerli yabancı zi
yaretçi akınına

uğradığını belirten 
Kurşunlu ma
hallesi 
muhtarı Hüse 
yin Ormancılar, 
kilisenin 
temizliğine ve 
bakımına önem 
verdiklerini 

belirterek, Gemlik 
Belediyesine 
göstermiş 
oldukları has
sasiyetlerinden 
ötürü teşekkür 
etti.
Temizlik çalış 
maları hakkında 

açıklamalarda bu
lunan Başkan 
Yılmaz "Gemlik 
Belediyesi olarak 
din ve ırk ayrımı 
yapmaksızın, 
ilçemizde bulu- 
nunan tarihi 
dokuların

tamamına gerekli 
duyarlılığı 
gösteriyoruz. 
Kurşunlu ma
hallemizde 
bulunan Hagios 
Aberkios kilisesi 
de yaz ve kış 
sezonu boyunca 

binlerce yerli, 
yabancı turistlerin 
uğrak yeri. Bu 
denli öneme 
sahip olan kili 
sesinin çevresi 
de bizler için 
önemli” diye 
konuştu.
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II V V ■ V ■ ■ । H| |H |HiMMİİlllCIIIStollMl Bursa ve20Ude
Bursa'da evinde 
muska yaptığı iddia 
edilen bir kişi bal
tayla öldürüldü. 
Olay, Kestel ilçesi 
Dudaklı Mahalle- 
si'nde meydana 
geldi. Edinilen bil
giye göre, Hayri A. 
(59), Engin S.'ye 
(64) muska yaptırdı. 
Ormanda yaşayan 
Hayri A., 
köye yağmur 
yağmamasından 
sorumlu tuttuğu

Engin S.'nin evine boynundan 3
gitti. Hayri A., Engin balta darbesiyle
S.'yi kolundan ve yaraladı.

112 ekipleri 
tarafından Yüksek 
İhtisas Eğitim ve 
Araştırma Has- 
tanes'ne kaldırılan 2 
çocuk babası Engin 
S. hayatını kaybetti. 
Engin S.'nin cesedi 
Adli Tıp Kurumu'na 
kaldırıldı. Şüpheli, 
Kestel İlçe Jan
darma ekipleri 
tarafından gözaltına 
alınırken, olayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor.

uyuşturucu 
operasyonu

Bursa'da tiııalrc sapığı Walanm
Bursa'da, kendisi 
ni tiyatrocu olarak 
tanıtıp kadınlara 
cinsel saldırıda 
bulunan cezaevi 
firarisi, Mudanya 
ilçesinde 
yakalandı.
Sosyal paylaşım 
sitelerinde ken
disini tiyatro 
sanatçısı olarak 
tanıtarak tanıştığı 
kadınlara cinsel 
saldırıda

ettiği' lîerı* sürülen 
M.K, jandarma 
tarafından

öüîünduğu, tehdit* 
ve şantaj yolu ile 
maddi kazanç elde

yakalandı. 8 ayrı 
suçtan hakkında 
yakalama kararı 
bulunan ve 
cezaevi firarisi 
olan M.K, 
Mudanya 
ilçesinde otomo
bilinde yakala
narak gözaltına 
alındı. Şüpheli 
M.K, çıkarıldığı 
mahkemece 
tutuklandı.

Sokak satıcılarına 
yönelik 21 ilde 
düzenlenen uyuştu 
rucu operasyon 
larında 79 şüpheli 
yakalanırken, 6 
kilogram 398 gram 
esrarla çeşitli mik
tarlarda uyuşturu 
cu madde ele 
geçirildi. 
Afyonkarahı sar, 
Ankara, Aydın, 
Bursa, Denizli, 
Edirne, Erzurum, 
Giresun, Mersin, 
Kırşehir, Konya, 
Kahramanmaraş,, 
Niğde, Siirt, Sivas, 
Tokat, Aksaray, 
Batman, Yalova,

Osmaniye ve 
Düzce'de dün, 
polis ekiplerince 
uyuşturucu madde 
ticareti yapan 
sokak satıcılarına 
yönelik operasyon 
düzenlendi.
Operasyonlarda 79 
kişi gözaltına alınır 
ken, 6 kilogram 
398 gram esrar, 56 
gram eroin, 383 
captagon, 357 ec- 
stasy hap, 162 
gram sentetik 
kannabinoid, 171 
gram metamfeta- 
min, 23 kenevir 
bitkisi ve 4 taban 
ca ele geçirildi.

|iaWMM|nttM
Bursa'nın Kara
cabey ilçesinde fab
rika atıkları sebe 
biyle yaşandığı 
iddia edilen toplu 
balık ölümlerinin bu 
yıl içinde üç kez 
tekrarlanmasına 
tepki gösteren 
vatandaşlar, DOĞA 
DER'in organizas 
yonuyla katliamları 
protesto etti. 
Karacabey Canbalı 
Deresi kenarından 
düzenlenen basın 
açıklamasına, 
Doğayı ve Çevreyi 
Koruma Derneği 
(DOĞADER) 
Başkanı Caner Gök- 
bayrak, Ziraat 
Mühendisleri Odası 
Bursa Şubesi 
Başkanı Dç.Dr. 
Erkan Yaslıoğlu, 
DOĞADER 
Mustafakemalpaşa 
Temsilcisi Seyit 
Ali Geçici, çok 
sayıda balıkçı ve 
vatandaşlar katıldı. 
Yazılı basın

açıklamasını 
okuyan DOĞADER 
Mustafakemalpaşa 
Temsilcisi Seyit Ali 
Geçici, Kara
cabey'de hiç 
bitmeyen 
doğa katliamı 
yaşandığına vurgu 
yaparak, "Bizim her 
yıl tanık olduğumuz 
doğa katliamları bu 
kez sınırları aştı. 
Fabrika atıklarıyla 
zehirlenen dereler
imiz bu yıl içinde 3 
kez toplu balık 
ölümlerine sahne 
oldu. Türkiye, Kara
cabey'deki balık 
ölümlerini 
konuşuyor. Biz 

bugün burada 
derelerimizde 
yaşanan katliamlara 
'dur' demek için 
toplandık" dedi.
"Bayramı 
zehir ettiler" 
Bu yılkı toplu balık 
ölümlerinin ilk 
olarak haziran 
ayında Karadere 
üzerinde gözlem
lediklerini söyleyen 
Geçici, "Ramazan 
Bayramı arifesiydi. 
Bir ya da birkaç fab
rika bayram öncesi 
rehavetini fırsat bil
erek zehir atıklarını 
Karadere'ye 
boşalttılar. Bizlerin 
bayramı zehir 

olurken, on binlerce 
balık ve bu balıkları 
besleyen suda 
yaşayan küçük 
canlı türleri Ka- 
radere'nin üzerini 
kapladı. Karacabey 
ilçe Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık 
Müdürlüğü sudan 
örnekler aldı. 
Yapılacak inceleme 
sonucuna göre 
işlem yapılacağı 
açıklandı. Aradan 
3 ay geçti. Ne 
sonuçlar açıklandı, 
ne de herhangi 
bir fabrikaya işlem 
yapıldı. Son 
olarak şimdi de aynı 
durum Canbalı 
Deresi'nde 
yaşanıyor. Dere 
kenarlarında 
sazanıyla, yayı 
nıyla 3-5 kilodan 
fazla geleniyle 
on binlerce balık 
can çekişerek 
öldü" şeklinde 
konuştu.

Yangın ihbarına 
gelen itfaiyeciler 

seli oMu
Bursa'da bir börek 
çi, itfaiyeciler 
haftasını ilginç bir 
yöntemle kutladı. 
Yangın söndür 
meye gelen itfaiye
ciler böreklerle 
karşılandı.
Börekçi Haşan 
Acar, 110 ihbar 
hattını arayarak, 
Yunuseli'nde bulu
nan dükkanının 
yandığını bildirdi. 5 
dakika içinde itfai 
ye ekipleri bölgeye 
geldi. İtfaiyeciler 
hemen hortumları 
açıp, koşarak 
dükkana girdi, 
içeride yangınla 
karşılaşacağını 
bekleyen itfaiye er
leri, dükkana gir
ince börek ve 
alkışlarla karşıla 
şınca neye uğradık 
larını şaşırdı. Bu 
duruma ilk başta 

sinirlenen itfaiye
ciler, itfaiye haftala 
rımn kutlanmak 
için böyle bir orga
nizasyon yapıldı 
ğım öğrenince du
rumu gülümse 
yerek karşıladı. 
Börekçi Haşan 
Acar ve çalışanları, 
itfaiyecilere börek 
ikram edip, pasta 
kesti. Acar, vazife 
başındaki diğer it
faiyecilere de 
börek 
gönderdi.Böyle bir 
kutlama ile 
karşılaştıkları için 
şaşkın olduklarını 
ifade eden itfaiye
ciler, "Yangın 
var diye geldi 
ğimiz dükkanda 
alkışlarla ve börek
lerle karşılandık. 
Bu durum bizi 
çok mutlu etti" 
dedi.
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MANASTIR’A DEĞER KATAN MARKA İŞYERLERİ BEĞENİLDİ

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

İIİMIMMİ Millili tMlIİ Millî
İz bırakmak...

Gazetecilik işine 1973 yılında 
başladık. Aradan 45 yıl geçmiş.

O gün yeni doğan biri çocuk bugün 
45 yaşında demektir.

Gemlik’in 45 yılının izlemcisi olduk.
Gördüklerimizi elverdiğince yazmaya 

çalıştık.
Bir kentin 45 yılının arşiv o yerin 

yerel gazeteleridir.
Gazeteci günlük olayların peşinde 

koşandır.
Gördüklerini yazar.
Bu arada resmi ve sivil kurumlar ile 

kişilerle muhatap Oluruz.
Edindiğiniz bilgileri kağıda dökeriz. 

Bunlarda o gün okunur ertesi gün yeni 
gelince eskisinin hükmü kalmaz.

Habercilik kar gibidir.
Kar nasıl yere düştüğünde güneşi 

veya ısıyı gördüğünde erirse, eski 
haberin yerine gelen yeni haberler, es
kiyi unutturur.

Günümüzde, sanal alem dediğimiz di
jital gazetecilik, haberin halka ulaş 
masında sınır tanımıyor.

Haber siteleri bile girmeden, cep 
telefonlarıyla paylaşım sitelerinde 
geziyor.

Yarım yüzyıla yaklaşan gazetecilik 
yaşantımda birçok gazeteci tanıdım.

Bunların büyük çoğunluğu işini 
yapıyordu.

Çalıştığı kurumların şakşakçıları 
değildiler, değildik.

Çünkü kurumlar kalıcı olsa da, 
başındakiler gelip gidiciydiler.

Öyle de oldu.
Yukarıda da değindiğim gibi, 

kurumların başına o kadar çok kişi gelip 
gitti ki, bugün çok azını anımsıyoruz.

Kurumlarda gazetecilik yapanlar, o 
kurumların kapıkulu değil, işini yapan 
basın mensupları olinaıııar.

Olamazlar sadece işleri ona ekmek 
vereni alkışlamak, onlara yağ çekmek, 
soytarılık yapmak, yalaka olmak 
zorunda değildir gazeteci.

Bunu yaparken de edepli, ahlaklı 
olmak zorundadır.

Yapacağı her hata kurumunu küçük 
düşürür, kurumun başındakini zedeler.

Bunu görmemezlikten gelenler de 
olur.

Gazeteciyi kendilerine tetikçi olarak 
kullananlar, birgün hata yaptıklarını 
görürlerse, yollarını ayırırlar, çünkü o 
artık kendine zarar vermektedir.

Yerine yeni şakşakçılar bulurlar.
Yıllarca patronuna uşaklık edenler ne 

olduklarını şaşırır Ka//nar.
Damdan düşmüş kediye dönerler.
Bu türler var etrafımızda.
Yönetimin gücünü arkalarına alarak 

başkalarına ahlaksızca saldıranlar, gün 
gelir, o güç ortadan kalktığında ne hale 
düşerler bilemiyorum.

Kimse bu duruma düşmesin

Manastır’ı Bursa 
Fatih Sultan Mehmet 
Bulvarı görüntüsüne 
dönüştüren, Kentsel 
dönüşümün ilçemiz 
deki ilk uygulama 
larının yapıldığı 
Günaydın Sitesin
den sonra Avcılar 
Sitesinin altında 
Vizyon inşaat 
tarafından yapılan 
işyerlerinin pazar 
günü resmi açılışı 
yapıldı.
Manastır’a değer 
katan Bulvarparkta 
yeni işyerleri bir 
süre önce hizmete 
açıldı ancak resmi 
açılış töreni pazar 
günü saat 14.oo de 
gerçekleştirildi.
Bulvarparkta bulu
nan Simit Sarayı, 
Playland, Gönül 
Kahvesi ve Sohoo 
Lounge gibi seçkin 
markaları açılış 
töreni ibirlikte 
yapaldı.
Açılış törenine 
Vizyon Yapı Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Hamza Aygün, 
Saadet Partisi Genç
lik Kolları Genel 
Başkanı Salih 
Akyüz, Saadet Par
tisi Gemlik İlçe 
Başkanı Ahmet 
Vakkas Yıldız, Gem
lik Ticaret ve Sanayi 
Odas.ı Meclis Üyeleri 
Mehmet Anar ve 
Haşan Yıldırım, 
Simit Sarayı Güney 
Marmara Bölge 
Müdürü Hüseyin 
Karadağ, sivil 
toplum kuruluşları 
temsilcileri, Saadet 
Partisi İl ve İlçe yö
neticilerinin yanı 
sıra bir çok davetli 
katıldı.

AYGÜN BU 
PROJE BİZİM İÇİN

HAYALDİ
Açılış konuşmasını 
yapan Hamza 
Aygün, "Burada 
amacımız sadece 
binalann dönüşü 
münü sağlamak 
değil, kentsel 
dönüşümü yapar 
ken adına da yakışır 
bir şekilde şehrin 
ekonomisine ve 
sosyal hayatına 
katkı koymaktı. 
Bu bağlamda yap 
mış olduğumuz 
projelerin altında 
Manastır bölgesinin 
ihtiyaçlarını tespit 
edip, bu doğrultuda 
buraya yakışır 
işletmeler getirme yi 
tercih ettik. Bugüne 
kadar kurumsal fir
malarla çalıştık veya 
yerel işletmelerde de 
kurumsal firmaları 
aratmayacak kaliteli 
firmalarla çalıştık.

Bundan sonra da bu 
şekilde kalite arayı 
şımız ve serüveni
miz devam edecek. 
Bizim için bu proje 
bir hayal di. Bugün 
sizlerin huzu 
runda bu hayali 
gerçekleştirmiş 
bulunuyoruz. Bu 
hayalimizi gerçek 
leştirmemizde çok 
önemli katkıları olan, 
ortağım Ömer Tun
cay Kınık'a, pro

jelerin uygulan 
masında ve yürü 
tülme sinde çok 
değerli katkıları olan 
Burak Akyol'a, 
aileme ve buradaki 
işletmelere çok 
teşekkür ediyorum." 
dedi.
Açılış ardından 
törene katılanlar 
Buivarpark 
bünyesindeki 
işyerlerini 
gezdiler.

KfiŞ€D€ B€Kl€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

^SAATTETESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A
Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Hinci el oıomoMIde hiivaK tieifrim!
Hükümet, milyon
larca vatandaşı il
gilendiren ikinci el 
konut ve otomobil 
satışında devrim 
yapıyor. Hem 
konut hem de 
ikinci el araç 
satışında vatanda 
şın cebine, yaşa 
mına yansıyacak 
reform paketinin 
birinci ayağı 
Başbakanhk'a 
sunuldu. Buna 
göre; bakkal, 
manav emlakçilik 
yapamayacak.
Vatandaş ikinci 
elde 10 bin kilo 
metre garantisi 
isteyebilecek. 
Kiralama ve 
satışlarda korniş 
yon oranlarına 
standart gelirken, 
artık önüne gelen 
emlakçılıkyapa- 
mayacak. İkince el 
satışta imar, zemin 
etüdü, bina yaşı 
başta olmak üzere 
konutun künyesi 
çıkarılacak, korniş 
yoncu- mal sahibi 
arasındaki

sözleşmeler 
netleştirilecek. 
Habere göre 
taşınmaz ticareti 
bilgi sistemi 
oluşturulacak. 
Sahibinden değil 
de ticaretini ya
panlara elektronik 
ortama kayıt zorun 
luluğu getirilecek. 
İkinci el otomo
bilde de her önüne 
gelen galericilik ya 
da alım-satım ya- 
pamaya cak. Ga
lerici ve emlakçılar 
sorumluluk üstle 
necek. Vatandaş 
ikinci elde 10 bin 
kilometre garanti 
isteyebilecek.
PİYASA DİSİPLİNE 
OLACAK
Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent 
Tüfenkci, reform 

paketinin 
ayrıntılarını 
açıkladı. İkinci el 
piyasasını disi
pline etme adına 
önemli bir adım 
atacaklarını be
lirten Tüfenkci, 
"İkinci el otomotiv 
yönetmeliğini 
tamamladık.
Başbakanlıkla, in
celeniyor. Emlak 
taşınmaz ticareti 
hakkında yönet
melik taslağı da 
hazırlandı. Her 
önüne gelen 
bakkal, manav ve 
öğretmenin 
emlakçilik 
yapmasını is
temiyoruz. Sek
törde güvenli bir 
ortamın oluşma 
sim istiyoruz" 
dedi

ÜRETİM ELEMANI
ÜRETİM BÖLÜMÜNDE 

ÇALIŞACAK 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

25-40 YAŞ ARASI 
BAY ELEMAN 

ALINACAKTIR.
MÜRACAATLARIN 

ŞİRKETİMİZE ŞAHSEN 
YAPILMASI 

GEREKMEKTEDİR.

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

Tel: 0224 586 00 05

ZAMANINDA VE DEĞERİNDE ALIM SATIM

sahibinden.com

GEMLİK ŞUBEMİZ; DEREBOYU AKSA DOĞALGAZ YANI
O 224 514 77 00 O 543 550 20 70
KUMLA 1. ŞUBEMİZ ; İSKELE MEYDANI
BANKAMATİKLERİN YANI O 541 545 99 56
KUMLA 2. ŞUBEMİZ ; ABDULLAH ASLAN CAD. NO: 76
O 224 538 88 86 - 0533 746 06 46

KUMLA 1. ŞUBEMİZ KUMLA 2. ŞUBEMİZ

GEMLİK ŞUBEMİZ

SATILIK 
KİRALIK 
EV-ARSA

DÜKKAN
İŞYERİ
IKıml IhcMiş

mnişmanugi

İNSİSİ 
aaaaiüdi™»

rmraEasiEHEaEa

sahibinden.com
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------ n--- —-----------------
Açıfc Öğretim Fakülteleri için ‘ Parçalı Sınav” uygulaması!
"Anadolu Üniver
sitesi Açıköğretim, 
iktisat ve İşletme 
Fakülteleri Eğitim- 
Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliğinde 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Yönetmelik" Resmi 
Gazete'de yayımla 
narak yürürlüğe 
girdi. Buna göre 
Anadolu Üniver
sitesi tarafından, 
Açık Öğretim, İkti
sat ve İşletme 
Fakültelerinde 
eğitim alan öğren 
çilere, yalnızca 
dönem sonu sınavı 
yapılan proje 
uygulaması gibi 
derslerde par çalı 
sınava girme 
koşulu getirildi. 
Yönetmelik değişik 
liğine göre, lisans 
programlarında bir
inci yarıyıldan ders 

alan öğrenci 
beşinci ve yedinci 
yarı yıllardan, ikinci 
yarıyıldan ders alan 
öğrenci altıncı ve 
sekizinci yarı 
yıllardan, üçüncü 
yarıyıldan ders alan 
öğrenciler yedinci 
yarıyıldan ve 
dördüncü yarıyıl 
dan ders alan 
öğrenciler sekizinci 
yarıyıldan ders 
alamayacak. 
Parçalı sınavların 
birleştirilmesiyle 
dönem sonu sınav 
notu oluşturulacak 
ve bu notun, başarı 
notuna katkısı 
yüzde 100 olacak. 
Sınavlar çoktan 
seçmeli, açık uçlu, 
kısa cevaplı, doğru- 
yanlış ve eşleştirme 
gibi farklı tip soru
lar içerebilecek. 
Dersin özelliğine

göre ara sınav, 
yazılı, sözlü, ödev, 
uygulama, proje ve 
benzeri ölçme- 
değerlendirme 
araçlarıyla da 
yapılabilecek. 
Sadece dönem 
sonu sınavı yapılan 
proje uygulaması 
gibi derslerde, 
parçalı sınav 
yapılacak. Parçalı 
sınavların birleştiril 
mesiyle dönem 
sonu sınav notu 
oluşturulacak ve bu 

notun, başarı no
tuna katkısı yüzde 
100 olacak.
En fazla üç dersten 
başarısız olan ve 
senato tarafından 
belirlenen 
Açıköğretim İktisat 
ve İşletme Fakül
teleri üç ders sınav 
hakkı uygulama 
usul ve 
esaslarındaki 
koşulları sağlayan 
öğrencilere, bahar 
dönemi dönem 
sonu sınavlarından 

sonra bu dersler
den bir kez sınava 
girme hakkı 
verilecek.
"3 İŞ GÜNÜ ŞARTI” 
Yönetmelikle, 
öğrencilerin sınav 
sorularına ve sınav 
sonuçlarına itiraz 
süreleri de ”5 iş 
günü"nden "3 iş 
günü”ne çekildi. 
Buna göre 
öğrenciler, sınavı 
takip eden 3 iş 
günü içinde sınav 
sorularına, sınav 
sonuçlarının ilan 
edildiği tarihten 
itibaren 3 iş günü 
içinde de sınav 
sonuçlarına itiraz 
edebilecek. Bu süre 
geçtikten sonra 
yapılan itirazlar 
dikkate alınmaya 
cak. Herhangi bir 
dönemin sonunda 
veya akademik yılın 

sonunda 2,00 genel 
not ortalamasını 
sağlayamayan 
öğrenciye, 
akademik yeter 
sizlik uyarısı 
yapılacak. 
Akademik yeter 
sizlik uyarısı alan 
öğrenci, akademik 
yetersizlik uyarısı 
aldığı dönemden 
itibaren "CC" harf 
notunun altında 
harf notu aldığı 
derslerden istedik
lerini tekrar ederek 
veya daha önceden 
almadığı yeni ders
leri alarak genel not 
ortalamasını en az 
2,00'a yükseltirse 
akademik yetersiz
lik uyarısı kalkacak. 
Her iki durumda 
da öğrenci, bir 
yarıyılda en fazla 
45 kredilik ders 
alabilecek.

KUÇUK KUMLA 
ÖZGÜZELYA1I SİTESİNDE 

HAVUZLU EŞYALI2+1 DAİRE 
ŞAHİDİNDEN SATILIK 
05353781800

'Süslü Kadınlar' Bursa'da 
caddeleri çiçeğe çevirdi

Gemlik Kj-fez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

ip BM VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUM FİYATLARLA

ÛSAATTETESLİMEDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACIL1K-YAYINCILIK-REKLAMCIUK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No:5/A 
Tel:(0.224)5139683GEMLIK

Bursa'da bisiklete 
olan farkındahğın 
arttırılması 
amacıyla bir araya 
gelen yaklaşık 
500 kadın, renkli 
kıyafetleri ve süslü 
bisikletleriyle 
'Süslü Kadınlar 
Bisiklet Turu' 
etkinliğine katıldı. 
Avrupa Hareketlilik 
Haftası etkinlikleri 
kapsamında kut
lanan 'Dünya Oto- 
mobilsiz Kentler 
Günü'ne atıfta bu
lunmak amacıyla 
Bursa Fatih Sultan 
Mehmet Bulvarı'n 
da 500 kadının 
katılımı ile etkinlik 
düzenlendi. Şık 
kıyafetleriyle 
etkinliğe katılan 
kadınlar süslü 
bisikletleriyle 
pedal çevirdi. 
Bisikletli kadınlar 
polis eskortluğu 
eşliğinde Fatih 
Sultan Mehmet 
Bulvarı'nda başla

yarak yaklaşık 5 
kilometre pedal çe
virdikten sonra 
turu başladıkları 
yerde bitirdi.
Tur organizatörü 
Sümeyye Altan, 
"Süslü kadınlar 
bisiklet turu ilk 
olarak 2013 İzmirli 
kadınların bir 
araya gelerek 
oluşturduğu bir 
organizasyon. Bu 
beş yıl kadar kısa 
süre içerisinde 
aslında 50 şehirde 
süslü kadınlar 
bisiklet turu aynı 
anda başlayacak. 
Bursa'da bu sene 
ikinci kez süslü 
kadınlar olarak 
pedal çevireceğiz.

Biz burada aslında 
kadınlar olarak 
bisikletli ulaşımı 
ve kadının da var 
olduğunu göster
mek için toplandık. 
Bursa'nın en işlek 
caddelerinden biri 
olan Fatih Sultan 
Mehmet Bulvarı'n 
dayız. Saat 
17:00'da turumuz 
başlayacak ve 
aslında dikkat çek
meye çalıştığımız 
şey bisiklet sadece 
bir spor aracı değil 
aynı zamanda bir 
ulaşım aracı olarak 
da kullanılabilir. 
Böylelikle otomo- 

Sbilsiz kentler günü 
ne de atıf yapmış 
olacağız" dedi.

- Facebook sayfamız: Gemi îkKörfez- GülerAjans
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j Hükümet düğmeye hastı: Fiyatlar düşecek!
Hükümet 
vatandaşın daha 
ucuz gıda tüketmesi 
ve enflasyonu 
tetikleyen fiyatların 
aşağı çekilmesi için 
dört adım daha 
atıyor. Gıda 
Komitesi, ilgili 
bütün 
bakanlıklardan 
gelen önerileri. 
değerlendirerek 
ikinci bir hamleye 
hazırlanıyor. Buna 
göre depodaki 
fındık, buğday, 
pamuk gibi ürün
lerini teminat 
gösteren üreticinin 
kullandığı kredide 
faizin yüzde 50'sini 

devlet üstlenecek. 
Böylece depolarda 
stok yapılıp 
fiyatların yukarı çek
ilmesinin önüne 
geçilmiş olacak. De
vlet desteğiyle 
alınan küçük ya da 
büyükbaş hayvanlar 
eşi kırsalda çalışan 
kadınlara zim- 
metlenecek. Meyve- 
sebzedeki kaybın 
önüne geçebilmek 
için hem hallerde 
depo, marketlerde 
soğuk hava 
reyonları zorunlu 
hale gelecek hem 
geniş otlaktı ülkel
erde hayvan 
yetiştiriciliği teşvik

edilecek.

16 MİLYARLIK 
HAMLE
Gümrük ve T ibaret 
Bakanı Bülent 
Tüfenkci, ekimde 
hayata geçirilecek 
tedbirleri ve orta 
vadede atılacak 
adımları anlattı.

Tüfenkci, şunları 
söyledi: 
"Depodaki ürünlerin 
teminat gösterilmesi 
konusunda Hazine 
ile çalışıyoruz.
Üretici bankadan 
kredi çektiğinden 
yüzde 50'sini 
karşılayalım dedik. 
Kırsalda kadınların 

emeği çok büyük. 
Eşi fabrikada ya da 
başka yerde 
çalışıyor. 'Al bacım 
inekler senin' 
diyeceğiz. Böylece 
emek veren kadın 
da kendini güvende 
hissedecek. Sebze- 
meyve ticareti 100 
milyar lira civarında. 
Kayıt yüzde 25, bazı 
ürünlerde yüzde 45'i 
buluyor. Bu oranı 
yüzde 15 indirirsek 
15 milyar lira eder. 
Bunun bir kısmı 
tüketici bir kısmı da 
üreticinin cebinde 
kalır.
YURTDIŞI TARIMA 
DESTEK

Otlaklar, yaylalar 
rantabl değil. 
Birçok ülkenin 
yaptığı gibi 
Güney Afrika, 
Ukrayna gibi geniş 
arazileri olan yer
lerde hayvan 
yetiştiriciliği 
yapılabilir. Örneğin 
biz Fransa'dan canlı 
hayvan alıyoruz, 
yüklemesi Güney 
Afrika'dan yapılıyor. 
Bu üretim şekli de 
teşvik edilebilir. 
Alım garantisi 
verilebilir. Dün 
yada da benzeri 
bir çok örneği var 
biz neden 
yapmayalım."

Konut satışları ağustosla arttı
Ağustos ayında 
yıllık yüzde 4,7 
artışla 120 bin 198 
konut satıldı. 
Türkiye genelinde 
konut satışları 2017 
Ağustos ayında bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre %4,7 
oranında artarak 
120 198 oldu. Konut 
satışlarında, İstan
bul 18 696 konut 
satışı ve %15,6 ile 
en yüksek paya 
sahip oldu. Satış 
sayılarına göre İs
tanbul’u, 12 630 
konut satışı ve 
%10,5 pay ile Anka 
ra, 6 838 konut 
satışı ve %5,7 pay 
ile İzmir izledi. 
Konut satış 
sayısının düşük 

olduğu İller sırasıyla 
13 konut İle Hakkari, 
16 konut ile Arda
han ve 61 konut ile 
Bayburt oldu. 
Türkiye genelinde 
ipotekli konut 
satışları bir önceki 
yılın aynı ayına göre 
%6,3 oranında artış 
göstererek 38 743 
oldu. Toplam konut 
satışları içinde 
ipotekli satışların 
payı %32,2 olarak 
gerçekleşti. İpotekli 
satışlarda İstanbul 6 
590 konut satışı ve 
%17 pay ile ilk sırayı 
aldı. Toplam konut 
satışları içerisinde 
ipotekli satış 
payının en yüksek 
olduğu il %46,9 ile 
Bilecik oldu.

DİĞER SATIŞ 
TÜRLERİ 
SONUCUNDA 81 
455 KONUT EL 
DEĞİŞTİRDİ 
Diğer konut satışları 
Türkiye genelinde 
bir önceki yılın aynı 
ayına göre %4 
oranında artarak 81 
455 oldu. Diğer 
konut satışlarında 
İstanbul 12 106 
konut satışı ve

%14,9 pay ile ilk 
sıraya yerleşti. İs
tanbul’daki toplam 
konut satışları 
içinde diğer 
satışların payı 
%64,8 oldu. Ankara 
8 016 diğer konut 
satışı ile ikinci 
sırada yer aldı. 
Ankara’yı 4 347 
knmıt satışı ile İzmir 
izledi. Diğer konut 
satışının en az

olduğu il 9 konut ile 
Ardahan oldu.
KONUT 
SATIŞLARINDA 56 
498 KONUT İLK 
DEFA SATILDI 
Türkiye genelinde 
ilk defa satılan 
konut sayısı bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre %5 ar
tarak 56 498 oldu. 
Toplam konut 
satışları içinde ilk 
satışın payı %47 
oldu. İlk satışlarda 
İstanbul 9 092 konut 
satışı ve %16,1 ile 
en yüksek paya 
sahip olurken, İstan
bul’u 4 780 konut 
satışı ile Ankara ve 
2 837 konut satışı ile 
İzmir izledi.
İKİNCİ EL KONUT

SATIŞLARINDA 63 
700 KONUT EL 
DEĞİŞTİRDİ 
Türkiye genelinde 
ikinci el konut 
satışları bir önceki 
yılın aynı ayına 
göre %4,5 artış 
göstererek 63_ 
700 oldu. İkinci el 
konut satışlarında 
da İstanbul 9 604 
konut satışı ve 
%15,1 pay ile ilk 
sıraya yerleşti. İs
tanbul’daki toplam 
konut satışları 
içinde ikinci el 
satışların payı 
%51,4 oldu. Ankara 
7 850 konut satışı ile 
ikinci sırada yer 
aldı. Ankara’yı 4 001 
konut satışı ile 
İzmir izledi.
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GEBEKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRİLER DENİZ OTOBİİsIT
İtfaiye
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K.
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

51310 51
513 10 53
513 29 54
513 10 28

ULAŞIM

DENİZ UÇ AÖI 
P«0a*ua Akml 
METRO

Kamil Koç 61

HASTANELER
Devlet Haatanas 
Sahil Dav. Heet

Tomokıy Tomografi

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

280 4444

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

Telefon Anza
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ işletme 
Statyum 
O rm. Böl.Şef. 
Milli Eğt Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayollan 
Liman Baş.
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd. 
İŞ-KUR

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86

513 13 53
513 10 57
513 13 08

513 10 95

513 15 07

524 85 86
513 10 92

513 18 46

BELEDİYE
Santral
Başkanlık

51345 21-23
51345 20

Bursa
Mudanya
Yenlkapı .
Yalova
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes.

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

VAPUR-FERİBOT

Topçular 
Esklhlaar

<226) 814 10 20
(226) 363 43 1»
(262) 655 60 31

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Mllangaz 
Habaşgaz 
Yeni Llkltgaz

513 29 29
513 12 95
513 16 37

513 88 43
513 22 59
513 45 46
513 65 00

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

514 57 96
513 23 25 

51345 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

Bütünler Llkltgaz 
Akçagaz 
Totalgaz

MAR-PET
Tuncay Otogaz

513 80 00
514 88 70
514 17 00

Gemlik Körfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5888 

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 
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Petrol İş Sendikası’na bağlı 280 işçi sendikadan istifa edip kıdem tazminatını alarak işten ayrıldı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

IRAK KÜRDİSTANI
ABD’nin Irak’a asker sokarak Saddam Reji

mini devirmesinin nedeni, kimyasal 
silahlardı. ABD askeri Irak’a girdi kayıplar 
verdi ama Saddam yıkıldı, yerine mezhebe 
dayalı kukla hükümetler kuruldu. Irak’ta 
kimyasal silah bulunmadı

Irak’ın oprcşlanması. ABD’nin Büvjjk 
Ortadoğu projesinin ilk ayağıydı.

Türkiye, Irak’ın işgaline, meclisten asker 
sokmamız için tezkere çıkmadığı için mü- 
dahil olamadı.

Irak’ın kuzevyıde ise sınırımızdaki kürt 
aşireler silahlandırıldı. Irak Kürdistam’nın 
temeli attı. Devamı sayfa 4 ’de

Gemlik Gübre 
Fabrikası ile 
Petrol İş Sen 
dikası arasında 
yürütülen toplu iş 
görüşmelerinin 
uyuşmazlık ile 
sonuçlanmasın 
dan sonra işçiler, 
greve başlayan 
işçilerden 280’1 
grevin uzaması 
nedeniyle düştük 
leri ekonomik 
sıkıntıdan 
kurtulmak için

sendikadan istifa kıdem tazminat işten ayrıldılar.
ettikten sonra larını alarak Haberi sayfa 2’de

GTSO’da eğitim 
programlan 
devam ediyor

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası, GTSO Akademi kapsamın 
da üyelerine eğitim vermeye devam ediyor. ABİGEM 
desteği ile yapılan eğitimde, teşvikler, destekler, hibeler ve 
benzeri kaynaklar GTSO üyelerine tanıtıldı. ABİGEM'in 
tecrübeli eğitmenlerinden Alican Oflaz tarafından verilen 
eğitim dört oturumdan oluştu. 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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Petrol İş Sendikası’na bağlı 280 işçi sendikadan istifa edip kıdem tazminatını alarak işten ayrıldı.
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Gemlik Gübre 
Fabrikası ile 
Petrol iş Sen 
dikası arasında 
yürütülen toplu iş 
görüşmelerinin 
uyuşmazlık ile 
sonuçlanmasın 
dan sonra işçiler, 
greve başlayan 
işçilerden 280’i 
grevin uzaması 
nedeniyle düştükle 
ri ekonomik sıkıntı 
dan kurtulmak için 
sendikadan istifa 
ettikten sonra 
kıdem tazminat 
larını alarak 
işten ayrıldılar. 
Gemlik Gübre 
Fabrikası’nda 
işvereniyle 335 
üyesi bulunan 
Petrol-iş Şendi 
kası 1 Mayıs 
2016'da 
2 yıllık toplu iş 
sözleşmesi' için 
masaya oturdu. 
Yapılan 3 görüş 
me sonunda 
uyuşmazlık zaptı 
imzalandı ve 
sendika grev 
kararı aldı.

GREV BAŞLADI

21 Eylül 2016 tari 
hinde fabrika 
önünde topla 
nan işçiler greve 
başladı.
Petrol-iş Sendikası 
Genel Başkanı 
Ali Ufuk Yaşar, 
Petrol İş Sendikası 
Bursa Şube 
Başkanı Erhan 
Yakışan da karar 
açıklanmasına 
katılarak, işçilere 
destek verdi.
Petrol- İş 
Sendikası Bursa 
Şube Başkanı 
Erhan Yakışan, 
mayıs ayından 
beri yapılan 3 
görüşmeden 
sonuç alamadık 
larını ve işverenin 
yüzde 25’lik 
ücret artışı ve 
geçmişe dönük 
iyileştirme tek
liflerim'kaöuı' 
etmediğini be
lirterek, "Grev; 
amaç değil araçtır. 
Kapılar kapanma 
dı. İşveren 
çağırsın oturalım 
çalışanların istek
lerin doğrultu 
sunda anlaşma 
yaparak grevi

bitirelim. Biz her 
zaman uzlaşmaya 
hazırız" dedi.
İlçemizdeki AKP 
CHP İlçe Başkan 
larının ve Bursa 
milletvekillerinin 
de arabulucu 
olması da sonuç 
vermedi.

GÜBRE ÜRETİMİ 
YASAKLANDI

Bu arada, hükümet 
terör örgütlerinin 
gübreden patlayıcı 
imal ettikleri için 

gübre üretimini 
durdurdu. 
Fabrikada 335 
işçiden 18 işçi 
nöbet tutarken, 
diğer işçiler 335 
gündür devam 
eden grev sırasın 
da sendikadan 
önce ayda 500 lira 
daha sonra 
750 lira grev 
yardımı aldılar. 
Bu aylıkla 
yaşamını sürdüre
meyen işçilere 
çağrıda bulunan 
işveren temsilcisi, 

“Sendikadan 
ayrılan işçiler, 
istedikleri takdirde 
kıdem tazminat 
larını alarak işten 
ayrılabilirler” tek
lifini getirdi.
Grevdeki 
işçilerden 280’1 bu 
çağrıya uyarak 
kıdem tazminat 
larını alarak 
işten ayrıldı. 
Daha önce de 
fabrikada nöbette 
olan 18 işçinin 
sendikadan 
ayrıldığı, ancak 

fabrikada çalıştırıl 
dığı öğrenildi. 
Grevde olan Petrol 
İş Sendikası’na 
üye 18 işçinin 
kaldığı ve greve 
devam ettikleri 
öğrenildi. 
Öte yandan, 
işverenin mahke 
meye başvurarak 
işyerinde 
sendikalı işçi 
sayısının düş tüğü 
için grevin sona 
erdirilmesini 
isteyeceği 
öğrenildi.

II II

İMİ tel Mı İl IBİİMİI
Gemlik Belediyesi’nin Kapalı Pazar 
yerinde yaptırdığı bozuk olan yürüyen 
merdivenler pislik içinde.
Üç bloktan oluşan Gemlik Belediyesi 
Kapalı Pazar Yerinin iki giriş tarafında 
bulunan ve açıldığından beri çal ıştınla 
mayan otopark ve köylü pazarına çıkan 
yürüyen merdivenlerin tutma yerleri 
kuşlar tarafından pisletildiği için Salı 
Pazarı’na gelen ve yürüyen merdivenleri 
kullananların şikayetlerine neden 
oluyor.
Pazara gelen bilhassa yaşlı vatandaşlar, 
üstkatta bulunan köylü pazarına 
çıkarken yürüme yen merdivenlerin tu
tunarak çıkmak zorunda kalmaları ne
deniyle temizlen meyen Sah günü pazar 
kurulacağı bilindiği hâlde 
temizlenmemesine tepki gösterdiler. 
Gazetemizden bazı ilgililere durumun 
iletilmesi üzerine, temizlik işleri 
müdürlüğünün harekete geçtiği 
öğrenildi.
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Amine tunaletinıleıı tacmaya çalıştı
Bursa'nın İnegöl
ilçesinde kovala
maca sonucunda 
yakalanarak adli 
yeye sevk edilen 
hırsızlık şüphelisi, 
tuvalet penceresin
den kaçmak için 
atlayınca bacakları 
kırıldı.
Edinilen bilgiye 
göre, polisin fark 
etmesiyle kaçan 
hırsızlık şüphelisi 
27 yaşındaki önder 
Ç., yaşanan kovala
maca sonucunda 
Sinanbey Mahallesi 
Leylak Sokak'ta 
yakalandı. Yapılan 
aramada üzerinden 
çıkan ruhsatsız

--------------- n--------------------------------------

HlilllîllmailliŞlMlIllliilİlI!
Eski Bursa Valisi 
Harput'un da 
aralarında bulundu 
ğu 28'si tutuklu 60 
sanığın yargılandığı 
davada ifade veren 
iş adamı Mahmut 
K.,"Emniyet benim 
116 bin lira bağış 
yaptığımı tespit 
edebilmiş Orhanga 
zi Üniversitesine, 
çok saçma ben 2 
milyon liraya yakın 
bağış yaptım" dedi. 
Bursa'da, Fetullahçı 
Terör Örgütü/Para- 
lel Devlet 
Yapılanması'na 
(FETÖ/PDY) ilişkin 
davada, eski Bursa 
Valisi Şahabettin 
Harput ve bazı iş 
adamlarının da 
aralarında yer al 
dığı 28’ i tutuklu 
60 sanığın 
yargılanmasına 
devam edildi.
Bursa 8. Ağır Ceza 
Mahkemesindeki 
davanın bugünkü 
duruşmasına 27 
tutuklu ve bazı 
tutuksuz sanıklar 
katıldı. Tutuklu 
sanıklardan eski 
Vali Harput'un 
ameliyat geçirdiği 
bu yüzden duruş 
maya katılmadığı 
öğrenildi.
Etkin pişmanlıktan 
yararlanan ve tu
tuklu yargılanma 
■sına devam edilen 
Mahmut K., ken

silaha el konulan 
hırsızlık şüphelisi, 
emniyet ekiplerince 
bir gün sonra adli 
yeye sevk edildi. 
Sulh Ceza Mahke 
meşinin bulunduğu 
ikinci kata çıkarılan 

disiyle ilgili dijital 
raporlarda em
niyetin dikkati 
çektiği bazı 
hususları açıklamak 
istediğini söyledi. 
Mahmut K., cep 
telefonunun telefon 
rehberinde Harput 
ve bazı sanıkların 
numaralarının 
bulunduğunu 
anımsatarak, 
"Eski vali Harput, 
Orhangazi Üniver
sitesinin mütevelli 
heyetindeyken ben 
de heyetteydim, o 
yüzden tanışıyoruz. 
Ayrıca bana atılan 
bazı maillerle ilgili 
de hususlar öne 
çıkarılmış, mesela 
Bank Asya'yla ilgili. 
Muhasebecilerimin 
attığı maillerde 
borçlu olduğumuz 
bankaların bilgileri 
vardı. Bunların 
içinde Bank Asya 
da vardı." diye 
konuştu.
Kendi isteğiyle 
etkin pişmanlıktan 

zanlı, emniyet ekip
lerinden ısrarla izin 
alarak tuvalete gitti. 
Polis tuvalet 
kapısında beklediği 
sırada lavabonun 
üzerindeki pençe 
reye çıkan şüpheli, 

yararlanmak için 
başvurduğunu be
lirten Mahmut K., 
şunları kaydetti: 
"Aleyhimde ifade 
veren tanıklardan 
çoğu, aynı davada 
yargılanan 
sanıklardır. Onlar 
etkin pişmanlıktan 
yararlandığım için 
iftiraya varan suçla
malar yöneltmişler, 
ben zaten her şeyi 
itiraf ettim ve devle
timin yanında yer 
aldığımı gösterdim. 
Bunların içine ben 
de insani duygu
larla girmiştim, 
bunu da itiraf ettim 
emniyette. Emniyet 
benim 116 bin lira 
bağış yaptığımı 
tespit edebilmiş 
Orhangazi Üniver
sitesine, çok saçma 
ben 2 milyon liraya 
yakın bağış yaptım. 
Bu örgütle ismimin 
anılmasından dolayı 
utanıyorum, 
pişmanım. Biz bu 
din simsarları

yaklaşık 4 metre 
yükseklikten atla
yarak kaçmak 
istedi. Beton zem
ine çakılan zanlının 
iki bacağı da kırıldı, 
önder Ç., olay ye 
rine sevk edilen 
sağlık ekibinin ilk 
müdahalesinin 
ardından İnegöl 
Devlet Hastanesine 
götürülerek tedavi 
altına alındı. 
Hırsızlık zanlısının 
uyuşturucu 
ticaretinden de 
sabıkası olduğu ve 
mahkemesinin 
devam ettiği 
öğrenildi.

tarafından nasıl 
kandırıldığımızı 
gördük bu hainlerin 
teşebbüsünden 
sonra, ben de bu 
konuda dersimi 
aldım. Eğer yardım 
yapmak istiyorsam 
devletimin 
gösterdiği, izin 
verdiği sosyal 
yardımlaşma 
unsurlarıyla yap
mak gerektiğini 
anladım." 
Mahmut K.etkin 
pişmanlık hüküm
lerinden faydalanıp 
tahliye olmak iste 
diğini aktararak, 
"Ben bir hata edip 
bu yapıya girdim, 
pişmanım. Ben 
bu darbe teşebbü 
sünde bulunan 
soysuz hainlerle 
anılmaktan utanç 
duyuyorum. Benim 
gidecek başka bir 
yerim yok, bu de
vlet benim devletim, 
bu ülke benim 
ülkem başka bir 
ülkem yok." dedi. 
Kesici'nin avukatı 
da tahliyesini 
talep etti.
Mahkeme heyeti, 
sanıkların dinlen
mesinin ardından 
duruşmaya yarına 
kadar ara verdi. „ 
öte yandan prostat 
ameliyatı geçirdiği 
öğrenilen Harput 
duruşmaya 
katılmadı.

Alkollü sürücü 
dehşet saçtı

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde alkollü 
sürücü yönetimin
deki otomobil iki 
otomobile çarptı; 
bir kişi yaralandı 
Kaza sonucunda 3 
araçtan biri hur
daya döndü.Bur- 
sa'dan İnegöl'e 
seyir halinde olan 
iddiaya göre 
alkollü olan Hakan 
T. Yönetimindeki 
16 FM 950 plakalı 
özel otomobil İn
egöl'ün Yenice 
köprülü kavşağı 
mevkiinde, önünde 
seyir halinde olan 
Melik Ö. Yöneti
mindeki 16 KIR 63 
plakalı özel otomo
bil ile Mustafa G.

Caner'in organları 
Bursa'ıla umul olıfu!
Balıkesir'de moto
siklet kazası sonra 
sı beyin ölümü 
gerçekleşen kişi 
den alınan kalp, 
akciğer, karaciğer, 
böbrekler ve kor 
nealar Ankara ve 
Bursa'da organ 
bekleyen hastalara 
nakledilecek.
Balıkesir'in Bandır 
ma ilçesinde, 
beyin ölümü ger 
çekleşen kişinin 
kalbi, akciğeri, 
karaciğeri, böbrek
leri ve korneaları 
Ankara ve Bur
sa'da organ bekle 
yen 7 hastaya 
nakledilmek üzere 
alındı.Geçirdiği 
motosiklet kazası 
nedeniyle sevk 
edildiği Bandırma 
Devlet Hastanesin 
de beyin ölümü 
gerçekleşen 30 
yaşındaki Caner 
Ömer'in organları 
ailesi tarafından 

yönetimindeki 16 
RZ 754 plakalı özel 
otomobilin ara 
sından geçmek 
istedi. İki otomo
bilin arasına dalan 
alkollü sürücü 
yönetimindeki oto
mobil, önündeki iki 
otomobille çarpış 
tı. Çarpışmanın 
etkisi ile savrulan 
araçlar karayolunu 
trafiğe kapattı. 
Kaza sonucunda 
16 FM 950 plakalı 
otomobil sıkışma 
sonucunda hur
daya döndü. Kaza 
sonucunda 16 RZ 
754 plakalı özel 
otomobilin 
sürücüsü Mustafa 
G. yaralandı.

bağışlandı. Bunun 
üzerine öner'in 
kalbi, akciğeri, 
karaciğeri, böbrek
leri ve korneaları 
Ankara ve Bursa'- 
dan gelen doktor
lar tarafından 
çıkarıldı.
Bandırma Devlet 
Hastanesi Başhe 
kim Yardımcısı Dr. 
Ersin Atıcı, gazete
cilere yaptığı 
açıklamada, Caner 
öner'in Gönen De
vlet Hastanesinden 
beyin kanaması 
nedeniyle Bandır 
ma Devlet Hastane 
si yoğun bakım 
ünitesine sevk 
edildiğini bildirdi, 
öner'in 
beyin ölümünün 
gerçekleştiğini » 
belirten Atıcı, 
"Ailesiyle 
görüşülerek 
organ, bağışı konu 
sunda kendilerinin 
onayı alındı.” dedi
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler(g)hotmail. com

ABİGEM destekli eğitimlerde hibeler, destekler üyelere tanıtıldı. 

ilift âiiim imalın ten ilim
IRAK KÛRDİSTANI

Irak’ın işgalinden sonra Saddam reji
minin yıkılması ile, şiiler ile sunniler 
arasında iktidar kavgaları başladı.

Talibani ve Barzani, ABD’nin gözetimin 
de önce peşmergelerin eğitimi için ABD’ye 
götürüldüler. Peşmergelere askeri eğitim 
ver.

Kürt devletinin alt yapısını oluşturmak 
için, çok sayıda kürt, ABD’de, kurulacak 
devletin yapısal temellerini öğrendiler.

Bu arada Türkiye ne yaptı?
Kürdistanın altyapısını oluşturacak 

hava alanlarını, hükümet binalarını, konut 
lannı, yollarını inşaa ettiler.

Ha bur kapısı, Irak ile ticari kapı haline 
geldi. Kürtlerin ele geçirdiği petrol kuyu 
lanndan akan pertol, borularla bizim sının 
mızdan Akdeniz’e akıtıldı. Biz komisyon 
aldık.

Irak ile ihracaatımız 7.7 milyar doları 
buldu. Büyük Ortadoğu projesinin Irak 
ayağından sonra Suriye’nin bölünmesi 
projesi gündeme alındı.

Bu konuda Irak’ta aktif rol oynayama 
yan AKP hükümetinin başbakanı, ABD’nin 
BOP projesinin es başkanlığını üstlendi.

Esat ile daha önce kardeşlik bir kenarı 
ya itelenerek, İslam dünyasının halifeliğine 
soyunuldu.

Güney sınırlarımız ısl'amcı terör örgüt
lerinin giriş kapısı oldu.

Esat’ı devirmeye Türkiye üzerinden zor
layan ABD, karşısında Iran ve Rusya’yı 
buldu.

Suriye dar ma dağın edildi, 4 milyon 
Suriyeli Türkiye’ye göç etti. IDİŞ denen bir 
örgüt, Irak ve Suriye de katliamlara girişti. 
Bunu da İslam adına yaptıklarını söylediler 
ve halifeliklerini ilan ettiler.

Ortadoğuda ırka ve mezhebe dayalı 
bölücülük, müslümanlan birbirine düşür 
dü. Bu kıyım devam ediyor. Suriye’nin 
bölünmesi projesi içinde aynı Irak’ta 
olduğu gibi sınırımızda bu kez PKK nın 
güdümünde Kuzey Suriye Kürdistanın 
kurulması için IŞİD bahane edilerek, PYD 
silahlandınlmaya başlandı. 1100 TIR silah 
gitti PYD’ye..

Irak kürtleri ise Türkiye ile ekonomik 
ilişkilerini geliştirirken, Kürdistan bayrak 
lannı astılar. Askeri, resmi devlet alt 
yapısını kurdular. Sınırlarda pasaport ile 
giriş çıkış başlattılar. Bunlar yıllardır hep 
gözümüzün önünde yapıldı. Barzani, AKP 
'Konge'ıennöe coşku fıe 'Karşfıanûı, 
Diyarbakır da Şiren Pervaz’in de katıldığı 
törende Başbakan Erdoğan tarafından 
alkışlatıldı, birlikte kürkçe türküler 
söylediler.

Barzani’nin Ankara ya gelişinde gön
dere Kürt bayrağı ilk kez bu dönemde 
asıldı.

önceki gün Barzani, merkezi Irak hükü 
m eti, ABD ve Türkiye’nin, “daha sırası 
değil’’ demesine aldırmadan bağımsız Irak 
Kürdistan’ı için referanduma gittiler.
Bugün referandumu tanımadığımızı söy
leyip “Bir gece ansızın gelebiliriz’’ nameleri 
atıyoruz.

İsteseniz de istemeseniz de Irak da da 
Suriye’de de ABD Kürdistanlan kurulacak, 
sıra Türkiye’ye gelecek.

Bu oyunun senoryası önceden yazılmış 
tı. Siz de bu oyunda başrolü oynuyor- 
dunuz. Şimdi her zamanki gibi afra, tafra 
yapıyorsunuz.

Bunun için geç kdıĞmız geç.

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası, 
GTSO Akademi 
kapsamın da üyele 
rine eğitim vermeye 
devam ediyor. 
ABİGEM desteği ile 
yapılan eğitimde, 
teşvikler, destekler, 
hibeler ve benzeri 
kaynaklar GTSO 
üyelerine tanıtıldı. 
ABİGEM'in tecrübeli 
eğitmenlerinden 
Alican Oflaz 
tarafından verilen 
eğitim dört 
oturumdan oluştu, 
ilk oturumda; Eğitim 
Programı Hakkında

Genel Bilgi, 
Programların
Takibi ve KOSGEB 
Programları, ikinci 
oturumda; BEBKA 
ve Tübitak Hibe 
Programlarına yer

verildi.
Üçüncü oturumda; 
Birliği Hibe Program 
lan (Erasmus +) ve 
Diğer Programlar 
(Büyükelçilik v.b.) 
konuları işlendi. Son

oturumda ise;
Avrupa Birliği Hibe 
Programları, Sıkça 
Yapılan Hatalar ve 
Çözüm Önerileri 
vb. programlar 
anlatıldı.

Zeytin Festivaline damgasını vuran karşılaşma

3.Uluslararası 
Gemlik Zeytini 
Festivali kapsamın 
da düzenlenen 
Satranç Turnuvası 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi’nin Spor 
Salonunda 
organize edildi.
18 İl’den gelen 
376 sporcunun 
katılımı ile 
başlayan turnuvaya 
Gemlik Satranç 
takımından 24 
sporcu katıldı. 
Festival boyunca 
devam eden 
turnuvayı protokol 
üyeleri sporcuların 
aileleri ve 
vatandaşlar izledi. 
Büyük çekişmelere 
geçen satranç 
turnuvasının 
sonunda ilk 10’a 
giren sporcular 
madalyalara 
vmadalyaları 
törenle verildi.
Turnuva 1.si büyük 
ödül 1500 lira, 2.si 
1000, 3.sü ise 
500 liralık büyük 
ödülün sahibi 
oldu.
Aileleri ile birlikte 
Gemlik’te üç gün 
konaklayan 
sporcular Festival 
alanında kurulan 
stantları ve 
etkinlikleri gezme 
ve izleme fırsatı da 
buldular.

Satranç turnuvası farklı illerden gelen ve ailesi 
dolayısıyla Gemiik’e bine yakın sporcu misafir edildi.



27 Eylül 2017 Çarşamba Gemlik Körfez Sayfa 5

Araç sahiplerine fcı$ lastiği acıfclaınası
Ulaştırma Bakan 
lığı yetkilileri, kış 
lastiği konusunda 
kendileri açısın 
dan bir karışıklık 
olmadığını belirtti. 
Kış aylarının 
yaklaşma ile be
raber sürücülerin 
en çok merak 
ettiği konu kış 
lastiği zorunluluğu 
oldu. Son düzen
leme ile birlikte 
kafalarda oluşan 
soru işaretlerine 
ise Ulaştırma 
Bakanlığı cevap 
verdi. Ulaştırma, 
Denizcilik ve Ha 
berleşme Bakan 
lığınca, hususi 
tescilli taşıtların 
kış lastiği takma 
zorunluğu olma 
dığını hatırlatıldı. 
Bakanlıktan yapı 
lan yazılı açıkla 
mada, hususi 
tescilli taşıtlarda 
kış lastiği takma 
zorunluğu olma 
dığı belirtilerek, 
yolcu ve eşya 
taşımalarında 
kullanılan

araçlarınsa kış 
lastiği kullanma 
zorunluluğu 
olduğu bidirildi. 
Açıklamada, kış 
lastiği zorunlu 
ğuna ilişkin esas 
iarı belirleme yet 
kişinin 9 Şubat 
2017'de Resmi 
Gazete'de yayım 
lanan 687 nolu 
KHK ile Bakanlığa 
verildiği anımsa 
tılarak, şunlar 
kaydedildi: 
"1 Nisan 2017'de 
Resmi Gazetede 
yayımlanan, 'Kış 
Lastiği Kullanma 
Zorunluluğu İle il
gili Usul ve Esas 
lar Hakkında 
Tebliğ' ile Kanun 
maddesine bağlı 
olarak usul ve

esaslar belirlen 
miştir. Buna göre, 
1 Aralık ile 1 Nisan 
tarihleri arasında 
yolcu ve eşya 
taşımalarında 
kullanılan 
araçların kış 
lastiği kullanma 
zorunluluğu olup 
yapılan düzen
leme, hususi 
olarak tescil 
edilmiş taşıtların 
kış lastiği 
takmalarını 
kapsamamaktadır. 
Ayrıca, belirtilen 
tarih aralıklarında 
il sınırları 
içerisinde kış 
lastiği uygulana 
cağı tarih aralıkları 
ile ilgili duyurular 
ilgili Valiliklerce 
yapılacaktır.”

ÜRETİM ELEMANI
ÜRETİM BÖLÜMÜNDE 

ÇALIŞACAK 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

25-40 YAŞ ARASI 
BAY ELEMAN 

ALINACAKTIR.
MÜRACAATLARIN 

ŞİRKETİMİZE ŞAHSEN 
YAPILMASI 

GEREKMEKTEDİR.

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

Tel: O 224 586 00 05

■■-1İ

' DANIŞMANLIĞI

ZAMANINDA VE DEĞERİNDE ALIM SATIM

SATILIK 
KİRALIK 
EV-ARSA 
ARAZİ- 
DÜKKAN 
İŞYERİ 
Mimi Utmö

M EMLflKDflYÎ
ûaOâiSdSiai

o

KUMLA 1. ŞUBEMİZ KUMLA 2. ŞUBEMİZ

GEMLİK ŞUBEMİZ

GEMLİK ŞUBEMİZ; DEREBOYU AKSA DOĞALGAZ YANI
O 224 514 77 00 O 543 550 20 70
KUMLA 1. ŞUBEMİZ ; İSKELE MEYDANI
BANKAMATİKLERİN YANI O 541 545 99 56
KUMLA 2. ŞUBEMİZ ; ABDULLAH ASLAN CAD. NO: 76
O 224 538 88 86 - 0533 746 06 46

sahibinden.com

*'’* w w w,d a y i e m I a k. s a h i bin d en. cp m*

sahibinden.com
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Bnrsa'nınprojeleriZllr-ııetfelnovasyonnrvesinle IMUMİIMII
İstanbul’da düzen
lenen 2. Ar-Ge ve 
Inovasyon 
Zirvesi’nde Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
standını ziyaret 
eden Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı 
Faruk Özlü, 
Kalkınma Bakanı 
Lütfi Elvan, 
Cumhurbaşkanı 
Başdanışmanı Prof. 
Dr. Davut 
Kavranoğlu, İstan
bul Valisi Vasip 
Şahin Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi’nin yaptığı 
çalışmalar 
hakkında bilgi aldı. 
2. Ar-ge ve Ino- 
vasyon Zirvesi, 
Mimar Mühendisler 
Gurubu tarafından 
stanbul Lütfi 
Kırdar Uluslararası 
Kongre Merkez
inde düzenlendi.

Açılış törenin 
ardından sergiyi 
gezen Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı 
Faruk Özlü, 
Kalkınma Bakanı 
Lütfi Elvan, 
Cumhurbaşkanı 
Başdanışmanı 
Prof. Dr. Davut 
Kavranoğlu, İstan
bul Valisi Vasip 
Şahin ve MMG 
Genel Başkanı 
Osman Balta ile 
birlikte Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
standını ziyaret etti. 
Büyükşehir

Belediyesi Bilgi 
işlem Dairesi 
Başkanı Kemal 
Alioğlu ve Altyapı 
Koordinasyon 
Şube Müdürü Ferit 
Çam tarafından 
karşılanan konuk
lara, Bursa Büyük 
şehir Belediyesi’nin 
Ar-ge ve İnovasyon 
alanında yaptığı 
projeler hakkında 
bilgiler verildi. 
Belediyenin HES, 
GES ve özellikle 
yüzde 100 yerli 
imalatla yapılan 
Rüzgar Enerji Gülü

projesi, Çamur 
yakma Tesisi ile 
Türkiye’de sadece 
14 kurumda olan 
TİER3 sertifikalı 
Veri Merkezi projesi 
büyük ilgi gördü. 
Yerel Yönetim 
Sanayi işbirliği ile 
geliştirilen tramvay 
ve uçak üretimleri 
de ilgi çekti.
Ayrıca Ulaştırma 
Denizcilik ve 
Haberleşme 
Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Orhan 
Birdal ve İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreteri Dr.
Hayri Baraçlı’ da 
ziyaret 
gerçekleştirerek 
yapılan projeler 
hakkında bilgi 
aldılar. Ziyarete 
gelen konuklara 
birer anı plaketi 
verildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra 
Şube Müdürlü ğü’nde hafta sonu sınav 
heyecanı yaşandı. Online sistem üzerin 
den başvuru kabul eden bölümlere 
ilgi büyüktü. Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Orkestra Şube Müdürlü 
ğü’nün yeni öğrencileri için sınavlar 
23-24 Eylül tarihlerinde yapıldı. 
Orkestra Şube Müdürlüğü bünyesinde 
dört yıl boyunca müzik eğitimi verile
cek olan Türk Sanat Müziği ve Türk 
Halk Müziği bölümlerinin sınavları 
Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde 
(Merinos AKKM), Çalgıcı Mektebi 
bölümünün sınavı ise Kamberler 
Parkı’ndaki bölüm binasında yapıldı. 
Bu yıl ilk defa Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve Milli Eğitim Bakanlığı 
Hayat boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 
arasında imzalanan protokol ile Milli 
Eğitim onaylı sertifika verecek olan 
Orkestra Şube Müdürlüğü’nün düzenle 
diği ve farklı yaş gruplarından 
vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 
sınava toplam 950 aday katıldı.

KUÇUKKOMU 
ÖZGÜIEIVAII SİTESİNDE 

HAVUZLU EŞYALI 2+1 DAİRE 
SAHİBİNDEN SATILIK 
05353781800

Gemlik Körfez
mwiiii.iiii.iiiinii.Hui»

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KPİMVOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GOLER AJANS
* * • ♦

MATBAACILIK - YAYINCILIK • REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No :5/A 
Tel:(0.224)5139683GEMLIK

Bakan Süleyman 
Soylu, bundan 
sonra pasaport ve 
ehliyeti nüfus 
idaresinin verece 
ğini belirterek, 
"Trafikteki tescili 
de 2018 Mart'ına 
kadar noterlere 
vereceğiz" dedi. 
İçişleri Bakanı Sü
leyman Soylu, 
Antalya'nın Manav
gat ilçesindeki bir 
otelde düzenlenen 
Türkiye Müfettiş 
Kurulu 2017 Yılı in- 
celeme-Araştırma 
Çalışmaları 
Programı'na 
katıldı. Soylu bu
rada yaptığı 
konuşmada şöyle 
söyledi: 
"Vatandaşın bürok 
rasiyle karşı karşı 
ya kaldığı süreçleri 
azaltmaya yönelik 
çalışmalar yaptık 
larını kaydeden 
Bakan Soylu, 
"Vatandaşımız için 
bürokratik işlem 
lerde zaman ve

mekan tasarrufunu 
iyi yapmalıyız.
Bakan Soylu, 
açıklamalarına şu 
ifadelerle devam 
etti:
"YENİ ÇİPLİ 
KİMLİKLERİN 
TESLİM SÜRESİNİ 
KISALTTIK"
"11 milyon 100 bin 
nüfus idaremiz 
yeni çipli kartlar
dan verdiler. 1.5-2 
ay patinaj yaptık. 
Yedi günde bunu 
sağlıyoruz. Bunu 
bir gün daha aşağı 
düşüreceğiz. Şehir 
merkezleri içinde 
beş güne ineceğiz. 
Vatandaşımıza 
kaliteli ve hızlı 
hizmet vermek 
için mücadele 
ediyoruz."

"Bundan sonra 
pasaport ve 
ehliyeti nüfus 
idaresi verecek. 
Vatandaş bir 
parmak basınca 
devlet sana bir 
daha parmak bas 
demeyecek.
Hem vatandaşımız 
fazla zaman 
tüketmeyecek 
hem de kamu 
dairesindeki 
verimliği en 
üst noktaya 

çıkaracağız.
Bütün bunlarla 
birlikte trafikteki 
tescili 2018 
Mart'a yetişecek 
noterlere 
vereceğiz.
Maliyet yüksel 
mesi olma ‘
yacak."

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Ev alacalılar dikkat! Rekor geliyor
Yılın ilk 8 ayında 
yapılan 890 binlik 
konut satışı, 
yılsonunda yeni bir 
rekorun kırılacağını 
şimdiden gösterdi. 
Son çeyrekte aylık 
150 bin adetlik 
rakamların yakalan 
ması bekleniyor 
Konut sektöründe 
rekor beklentisi 
artıyor. 2017’ye iyi 
bir giriş yapan 
konut sektörünün 
ilk 8 ayda ulaştığı 
satış rakamlar, 
geçen yılın tama 
mında yapılan 1 
milyon 341 bin 453 
adetlik rakamın 
aşılacağını gös

teriyor. Yılın ilk 8 
ayında satılan konut 
sayısı 2016’nın aynı 
dönemine göre yüz 
de 7.68’lik artışla 
890 bin 430’a ulaşa 
rak yıl sonu için 
yeni bir rekorun 
haberini şimdiden 
verdi. İstanbul 
İnşaatçılar Derneği 
(İNDER) Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Nazmi Durbakayım 
“İlk 8 ayda ulaşılan 
890 bin 430 rakamı 
bu yılın da yeni bir 
rekorla kapatılaca 
ğının bariz işareti 
olarak görülmeli. 
120 bin civarında 
olan aylık satış

ortalaması yıl so
nuna doğru 150 
binin üzerine 
çıkacaktır” dedi. 
TEŞVİKLERİN 
ETKİSİ
Özyurtlar Holding 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Tamer 
Özyurt, ağustos 
rakamlarının sek
tördeki canlılığın 
sürdüğünü

gösterdiğini be
lirterek, “Birbirini 
izleyen aylarda 
gelen artış rakamları 
bizlere moral verm
eye devam ediyor. 
Bu artış trendinin 
önümüzdeki aylarda 
da devam edece 
ğini, 2017’nin sektör 
açısından başarıyla 
tamamlanacağını 
söyleyebiliriz” dedi.

Demir inşaat Yöne
tim Kurulu Başkanı 
Hamit Demir, ekono
minin lokomotifi 
olan gayrimenkul ve 
inşaat sektörünün 
en güvenilir ve 
kazançlı yatırım 
aracı olmaya devam 
ettiğini belirterek, ilk 
8 aydaki satışlarda 
hükümet desteğinin 
etkili olduğunu 
söyledi. Demir, 
“Sektörümüzün 
artan yatırımlarıyla 
birlikte, ulusal ve 
uluslararası arenada 
yapılan etkinlik ve 
fuarların da 
katkısıyla Türkiye 
gayrimenkul ve 

inşaattaki üstün 
gücünü tüm 
dünyaya kanıtla 
maya başladı. 
Bunun neticesini de 
açıklanan rakam
larda gayet net bir 
şekilde okuya 
biliyoruz” 
diye konuştu. 
Yabancıya satış 
yüzde 11.4 arttı 
Ağustosta satılan 
konut sayısı 
2016’nın aynı döne
mine göre yüzde 
4.75 artışla 120 bin 
198 olarak gerçek 
leşti. Yabancılara 
yapılan konut satışı 
da yine önemli 
ölçüde arttı.

Kapasite kullanım oranı arttı
İmalat sanayisi 
genelinde kapasite 
kullanım oranı 
eylülde yüzde 
79,0 oldu 
İmalat sanayisi 
genelinde kapasite 
kullanım oranı, 
eylülde bir önceki 
aya göre 0,2 puan 
artarak yüzde 79,0 
düzeyinde gerçek

leşti. Türkiye Cum 
huriyet Merkez 
Bankası'ndan 
(TCMB) yapılan 
açıklamaya göre, 
eylül ayında imalat 
sanayisinde faaliyet 
gösteren 2 bin 
630 iş yerine 
"İktisadi Yönelim 
Anketi" formu 
gönderilirken,

2 bin 118 katılım 
çıdan yanıt alındı. 
Tüm katıhmcılann 
yanıtlan ağırlıklı 
olarak toplulaş 
tırıldı. Buna göre, 
bu yıl eylül ayında 
imalat sanayi 
genelinde kapasite 
kullanım oranı, 
bir önceki aya 
göre 0,2 puan ar

tarak yüzde 
79,0 seviyesinde 
gerçekleşti. İmalat 
sanayi genelinde 
mevsimsel etkiler
den arındınlmış 
kapasite kullanım 
oranı bir önceki 
aya göre 0,5 puan 
artarak yüzde 78,6 
seviyesinde 
oldu.

Güven endelıslerinrte düşüş
Eylül ayında hizmet 
sektörü güven en
deksi 103,3'e, pera 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
Eylül 2017 Sektörel

Güven Endeksleri 
verilerini açıkladı. 
Mevsim etkilerinden 
arındırılmış hizmet 
sektörü güven en
deksi Ağustos

ayında 105,4 iken, 
Eylül ayında yüzde 
2 oranında azalarak 
103,3 değerine 
düştü. Hizmet 
sektörü güven

endeksindeki bu 
azalış; son üç 
aylık dönemde 
"iş durumunun" 
iyileştiğini ve 
"hizmetlere olan

talebin" arttığını 
değerlendiren ile 
gelecek üç aylık 
dönemde 
“hizmetlere olan 
talebin” artaca 
ğını bekleyen 
girişim yöneti 
cisi sayısının 
azalmasından 
kaynaklandı.

Hizmet sektöründe 
bir önceki aya 
göre; iş durumu, 
hizmetlere olan 
talep ve hizmetlere 
olan talep bek 
lentisi endeksleri 
sırasıyla yüzde 
0,9, yüzde 2,7 
ve yüzde 2,3 
azaldı

1 1 ■

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER
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 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
OrmBöl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt.Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

n Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emnlyat Mûd. 513 10 28

■ k w ULAŞIM

R 
E

Famukkale • OO 2®
DENİZ UÇAÖI 813 ••
Peaeeue Akmle Seyahat 514 03 02
METRO »13 12 12
Aydın Turtam 113 20 77
80zarTurtam ®12 1O 72
KanberoOlu*Eaadaş 014 4® 4S
Anrtur S14 47 71
Kamil Koç »12 O1 «3

H HASTANELER

B
E

Devlet Hastanesi 517 34 00
SahlIOev. Naat 513 23 20
Mer.Saö.Ocağı 513 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
İtfaiye 51323 25
Muhasebe Md. 513 4521-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Anza Yalnız 185

E 
R 
I

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

DENİZ OTODÜSÜ
Bursa 250 77 84
Mudanya S44 30 eo
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova <226) 811 13 23İDO İmam Aslan '
Dinlenme Tos. 513 23 94

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

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

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 20
Aygaz 513 12 05
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz " 513 22 50
Habaşgaz 513 45 46
Yonl Llkltgaz 513 65 OO
BP Gaz 514 50 81
Bütünler Llkltgaz 513 8OJ0O
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akçen Petrol „„ 7„
MAR-PET ®13 30 33
Tuncay Otogaz sis 1® 4®
Beyza Petrol 013 O1 03

Gemlik Karfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5889 

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A 
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Kurşunlu Mahallesi’ndeki 6625 metrekare konut alanı satılamadı.

Haaneyt ait zeyünlilı 3 milyon 800 hin liraya saiılılı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

2018 zor geçecek
2017 yılı ekonomik olarak sıkıntılarla 

geçiyor.
Başta küçük esnaf olmak üzere, beklenen 

ekonomik refaha kavuşamadı.
Yaşam standartlarımızda bir değişme 

olmadı.
Borçlanarak sürdürülen bir yaşamı var 

vatandaşın.
Ne alırsa kredi kartıyla borçlanarak alıyor.
Neredeyse her bankaya borçları var.
Eylül aylında okulların açılması ise ek bir 

sıkıntıya şokta velileri.
Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2018’in vergi 

artışlarını dün açıkladı. Devamı sayfa 4’de

Gemlik Mal Müdür 
lüğü’nce yapılan 
Hâzineye ait 2 
taşınmazlardan 
birine alıcı çıkmaz 
ken, Tersane Bayın 
mevkiindeki imara 
açık alan, 3 milyon 
800 bin liraya 
satıldı. Yapılan 
kıran kıra artırmayı 
Bursah şahıs Tarık 
Koşa, 3 milyon 800 
bin liraya kazandı. 
Haberi sayfa 2’de

1 avda 3 emniyet 
müdürü değişti

Gemlik Emniyet Müdürlüğüne getirilen 
Cenk Temizaltın görevinden alınarak, Bur 
sa Trafik Şube Müdürlüğü’ne atanırken, 
Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine 
de bu görevi yürüten Abdulkadir Yüce 
getirildi. Haberi sayfa 2’de

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Kurşunlu Mahallesi’ndeki 6625 metrekare konut alanı satılamadı.

MgilMİlıt
Gemlik Mal 
Müdürlüğü’nce 
yapılan 
Hâzineye ait 2 
taşınmazlardan 
birine alıcı 
çıkmazken, 
Tersane Bayırı 
mevkiindeki imara 
açık alan, 3 milyon 
800 bin liraya 
satıldı.
Sah günü saat 
11.oo de, Gemlik 
Mal Müdürlüğü 
odasında, korniş 
yon huzurunda 
yapılan ilk ihale 
Kurşunlu Kanarya 
Mevkiindeki 6 bin 
625 metrekare 
zeytinlik için 
başladı.
Konut alanında 
bulunan zeytinlik, 
1 milyon 757 
bin lira olan muam- 
men bedelli 

taşınmaza alıcı 
çıkmayınca, ikinci 
satışa geçildi.

3 MİLYON 
800 BİN LİRAYA 
ALICI BULDU

Hâzineye ait ikinci 
satış, Gemlik Hisar 
tepe Mahallesi 
Tersane Bayırında 
deniz manzaralı 
konut alanı ihalesi 
büyük ilgi gördü. 
İhaleye 6 alıcı 
katıldı.
Yapılan kıran kıra 
artımayı BursalI 
şahıs Tarık Koşa 
3 milyon 800 bin 
liraya kazandı. 
3 bin 078.63 
metrekare konut 
alanı, 2 bin 156 
lira muammen 
bedelle satışa 
çıkarılmıştı.

Hâzineye ait 
Osmaniye Ma
hallesi Kireçocağı 
mevkiinde 28

pafta, 11 adada 
bulunan 1824 
metrekare zeytinlik 
(konut alanı ve yol)

ise 5 Kasım 2017 
günü Gemlik Mal 
Müdürlüğü’nde 
saat 11.oo de

228 bin lira 
muammen 
bedelle satışa 
çıkarılacak.

Çevre Yolu’nıla 
ölümlü kaza

Gemlik’te gece geç saatlerde meydana 
gelen trafik kazasında bir kişi hayatını 
kaybetti.
Alınan bilgiye göre Gemlik Armutlu 
çevreyolu Mezarlık kavşağında mey
dana gelen kazada Ertan Turan(47) 
idaresindeki 11 DT 356 plakalı kapalı 
kasalı kamyonet ile Gökhan 
K.idaresindeki 34 TP 6269 plakalı oto
mobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 
kamyonet sürücü Ertan Turan araçtan 
fırlayarak ağır yaralandı.
112 acil ambulansı ile Gemlik Devlet 
Hastanesine kaldırılan Turan, burada 
yapılan yaklaşık 1 saatlik müdahaleye 
rağmen kurtarılamayarak hayatını 
kaybetti.
Kazaya karışan araçlar çekiciler 
tarafından yoldan kaldırılırken 
Gökhan K. Polis tarafından gözaltına 
alındı.
Kaza ile alakalı soruşturma devam 
ederken, Turan’ın yakınları hastanede 
sinir krizleri geçirdi.
Öte yandan, kazanın meydana geldiği 
noktada son zamanlara çeşitli kazaları 
yaşandığına dikkat çekilerek, bölgede 
var olan aydınlatma sisteminin zaman 
zaman çalışmadığı ve karanlık olan 
yolun kavşaklarda birleşmesi sonrası 
kazaların meydana geldiği öne 
sürüldü.

Gemlik Emniyet Müdürlüğüne Bursa Trafik Şube Müdürü Abdulkadir Yüce getirildi.

1 antla 3 emniyet müıliirii ıleğisti
Gemlik Emniyet 
Müdürlüğüne 
getirilen Cenk 
Temizaltın 
görevinden 
alınarak, Bursa 
Trafik Şube 
Müdürlüğü’ne 
atanırken, 
Gemlik İlçe Em
niyet Müdürlüğü 
görevine de bu 
görevi yürüten 
Abdulkadir Yüce 
getirildi.
Gemlik Emniyet 
Müdürü Cafer 
Gündoğdu’nun 
Kurban Bayramı 
öncesi İnegöl 
Emniyet 
Müdürlüğüne 
atanması ile 
sonucu, Gemlik 
Emniyet 
Müdürlüğüne de 
İnegöl Emniyet Müdürü Şükrü Kaplan getirildi.

Ancak, Bayram 
sonrası Şükrü 
Kaplan’ın merkeze 
alınması ile 
Gemlik Emniyet 
Müdürlüğü’ne 
ilçemizde 15 yıl 
görev yapmış olan 
Cenk Temizaltın 
görevlendirildi. 
Geçtiğimiz hafta 
başında göreve 
başlayan Temiz 
altın görevinden 
alınarak, Bursa 
Emniyet Müdür
lüğü II Trafik 
Şube Müdürlü 
ğüne atandı. 
Gemlik Emniyet 
Müdürlüğüne ise 
bu görevi yürüten 
Abdulkadir 
Yüce getirildi 
Yüce, dün 
görevine 
başladı.

GEMLİK NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALDIĞIM NÜFUS CÜZDANIM 
VE İLÇE TRAFİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALDIĞIM EHLİYETİMİ 

KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR 
CANER DEMİRDAĞ
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Bttrsa’ıla sanine saıiııe hırsızlık!
Bursa'da müşteri 
gibi geldiği iş 
yerinde, hat alaca 
ğım söyleyip, çalı 
şan genci oyalayan 
şüpheli, çekmece 
deki sıfır cep telefo
nunu alarak kayıp 
lara karıştı. O anlar 
güvenlik kamerası 
tarafından saniye 
saniye kaydedildi. 
Bursa'nın Yıldırım 
ilçesine bağlı 
Selçukbey Mahalle- 
si'nde geçtiğimiz 
cumartesi günü 
yaşanan olayda, 
cep teelfonu satışı 
yapan bir mağazaya 
müşteri gibi gelen 
bir kişi, hat

lıMiBlnrtııliiiiııiisaııılilııtııl
Bursa'nın Kara
cabey ilçesinde 
telefon dolandırıcı 
İarının tuzağına 
düşen vatandaşın 
parasını polis 
kurtardı.
Başka bir vatandaş 
ise dolandırıcılara 7 
bin lirasını kaptırdı. 
Bir vatandaşın ATM 
önünde sürekli tele
fonda konuştuğunu 
görenler şüphele 
nerek polise haber 
verdi. Gelen polis 
ekibi, A.A. isimi 
şahsın, dolandırıcı 
ların hesabına 
ATM'den 2 bin lira 
aktardığı ve 19 bin 
lirasını da PTTden 
dolandırıcının

alacağını söyledi. İş 
yeri çalışanı Muham 
med Dudak'ın işlem 
yaptığı sırada etrafı 
kolaçan etmeye 
başlayan şüpheli, 
tezgah arkasındaki 
çekmeceleri 

verdiği hesa ba yeni 
gönderdiği bilgisini 
aldı. Vatandaşın 
hesabına bloke koy
duran polis ekipleri, 
19 bin liranın dolan 
dırıcıların eline 
geçmeden en
gelledi. A.A'nın

karıştırmaya 
başladı.
İŞ yeri çalışanının 
işlemleri yaptığı 
sırada çekmeceler
den birinde bulunan 
sıfır cep telefonunu 
alan şüpheli, cep 

dolandırıcılara vere 
ceği parayı banka 
dan kredi çekerek 
temin ettiği öğrenil 
di. Polisin "Dolandı 
rıhyorsunuz" uyarı 
sına inanmakta 
güçlük çeken A.A, 
yaşadığı şokun 

telefonunu 
şapkasının içine 
saklayıp, araçtan 
nüfus cüzdanını 
alacağını söyley
erek, mağazadan 
hızla uzaklaştı. Bir 
süre sonra cep tele
fonunun çalındığını 
fark eden 
Muhammed Dudak, 
mağazanın kamera 
görüntülerini izledi. 
Görüntüleri de 
yanına alan zanlı 
polis merkezine 
giderek şikayetçi 
oldu. Polis, güven
lik kameralarını in
celeyerek, zanlının 
peşine düştü.

ardından ifadesi 
alınmak üzere em
niyete götürüldü. 
Karacabey'de 
yaşanan bir diğer 
dolandırıcılık 
olayında ise, B.O, 
kendisini polis 
olarak tanıtan kişiye 
7 bin lirasını 
kaptırdı. B.O'nun 
parayı toparlaya
bilmek için evinde 
bulunan ziynet 
eşyalarını bozdur 
duğu ve parayı AT
M'den direk olarak 
dolandırıcının 
hesabına yatırığı 
öğrenildi. Polis, her 
iki dolandırıcılık 
olayı ile ilgili 
soruşturma başlattı.

Muhtar 
uyuşturucudan 

tutuklandı

Bursa'nın Mustafa 
kemalpaşa ilçesin 
de, Hint keneviri 
yetiştiren köy 
muhtarı tutuklandı. 
Derekadı Mahalle
sinde ikamet eden 
Naci K. isimli 
şahsın ev ve 
tarlasında Hint 
keneviri 
yetiştirdiği, hasat 
ettiği kenevirleri 
satmak için ilçe 
merkezine 
getireceği ihbarını 
alan polis, baskın 
düzenledi. Naci 
K'nin ikametinde 
herhangi bir suç 

Bursa'da 'BvLock 
operasyonu!

unsuruna rastla
mayan ekipler, 
evin devamındaki 
tarlada toplam 800 
kök Hint keneviri 
ele geçirdi. Ayrıca 
hasat edilmiş ve 
kurumaya 
bırakılmış 8 
kilogram esrar ele 
geçirildi. Kenevir 
ve esrara el koyan 
ekipler, Naci. K'yi 
gözaltına aldı. 
Çıkarıldığı mah 
kemece tutuk 
lanan Naci K.'nin 
Derekadı muhtarı 
olduğu ortaya 
çıktı.

Bisiklet hırsızı kameraya yakalantlı
Bursa'nın Yıldırım 
ilçesinde girdiği 
apartmandan bisik
let çalan bir hırsız, 
güvenlik kamera 
sına yakalandı. 
Hırsızın rahat 
tavırları dikkat 
çekerken, polis, 
şüphe liyi yakala
mak için çalışma 
larını sürdürüyor. 
Olay, geçtiğimiz 
cuma günü saat 
11.40 sıralarında 
Bursa'nın Yıldırım 
ilçesi Çınarönü Ma
hallesi Efe Sokak

üzerinde yaşandı. 
Girdiği apartman
dan bisiklet çalan 
bir hırsız, güvenlik

kamerasından 
kaçamadı. Sokak 
üzerindeki biir sit
edeki apartmana

giren bir kişi, apart
man girişinde bulu
nan bayram 
özmen'in oğluna ait 
bisikleti çalarak or
tadan kayboldu.
Hırsızlık anları 
apartmanın güven
lik kameralarına 
yansıdı. Şüpheli 
şahsın rahat 
tavırları, dikkatler
den kaçmadı. 
Güvenlik kamerala 
rım inceleyen apart
man yöneticileri, 
polise giderek 
şikayette bulundu.

Bursa'da yürütülen 
FETÖ/PDY soruş 
turmaları kapsa 
mında örgütün 
haberleşme 
programı Bylock 
kullandıkları 
tespit edilen 
4’ü kadın 
16 kişi adliyeye 
sevk edildi 
Bursa Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafın 
dan yürütülen 
Fetullahçı Terör 
Örgütü/Paralel 
Devlet Yapılanması 
soruşturmaları 
kapsamında 
örgütün 
haberleşme 
programı olan 
Bylock 
kullandıkları ve

Bank Asya'da 
hesap açarak 
örgüte finansal 
destek sağla 
dıkları tespit 
edilen 16 kişi, 
Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suç 
larla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri tarafından 
yapılan operas 
yonla gözaltı 
na alındı.
Emniyetteki 
işlemlerinin 
ardından sağlık 
kontrolünden 
geçirilen 4'ü 
kadın 16 kişi 
adliyeye sevk 
edildi.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

2018 zor geçecek
Bakan Ağ bal, dün NTV ye verdiği 

röportajında araçlardan alınan Motorlu 
taşıt vergisi (MTV) de yüzde 40 zam 
yapılacağını açıkladı.

Yani bin lira MTV ödüyorsanız, 1400 
lira ödeyeceksiniz 2018 yılında.

Açıkta satılan tütün sarılan kağıt 
bile vergi kapsamına alınıyor.

Tabii içkiye ve sigaraya da zam 
kapıda.

Bir zamanlar 8 liraya aldığımız 70’lik 
Yeni Rakı buayn 100 lira.

Araç satışlarında alınan vergi nere 
deyse aracın fabrika fiyatı kadar.

Kurumlar vergisi yüzde 20 den 22 
ye çıkarılacak.

Marketlerden aldığınız enerji içecek
leri de içki kapsamına alınacak ve 
verojyp .tabii tutulacak.

Bunlar açıklananlardan bir kaçı.
Nüfus cüzdanı, pasaport gibi belge 

alımlarında da mutlaka artış olacak.
Bunların her biri vatandaşa 

yansıyacak.
Çünkü vatandaşın geliri'artmaya

cak.
Gıda sektöründeki artışları dikkatli 

izleyen okurlarım, gelir artışıyla 
piyasadaki artışı karşılaştırdığında 
geriye gidişi göreceklerdir.

Sonuç olarak 2018 yılı hepimiz için 
zor bir yıl olacağı bugünde bellidir.

5 BİN GÖNÜLLÜ ÜLKÜCÜ

Irak’ta Barzani’nin yaptırdığı 
bağımsızlık referandumunun sonuç 
lan açıklanırken, MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli, referandumu “Savaş 
Nedeni” olacağını açıklamıştı.

Dün ise, yaptığı yazılı açıklamada, 
“En az 5 bin ülkücü gönüllü başta 
Kerkük olmak üzere Türkmenlerin 
yaşadığı Türk kentlerindeki varlık, bir
lik ve dirlik mücadelesine katılmak 
üzere hazır beklemektedir. Türkmenler 
sahipsiz ve yalnız değildir, acı verici 
etnik soykırıma, vatansızlığa da asla 
terk edilmeyeceklerdir. Kararımız 
kesin, duruşumuz net, sözümüz senet
tir.” dedi.

Görülen o ki, Türkiye den Irak 
topraklarına sivil gönderecek partile 
rimiz var. Peki buna hükümet ne diye- 
cdKmerdK ediyorum.

Türk Silahlı Kuvvetleri günlerdir 
Silopi'de sınırlarımıza Barzaniye 
gözdağı veriyoruz.

“Bir gece ansızın gelebiliriz” diye 
tehditler savuruyoruz. Öte yandan 
“Barzani beni yanıttı” diyoruz.

Böyle siyaset ile bir yere varılmaz.

KOSGEB Gelişimi Destekleme Projesi ile 1 milyon liraya 
kadar kredi verilecek. Kredinin yüzde 30 hibe olacak, 

kalanı sıfır faizle verilecek.
Bursa KOSGEB 
il Müdürü Erkan 
Güngör, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’m ziyaret etti. 
KOBİGEL Gelişim 
Destek Programı 
2017 Proje Teklif 
Çağrısı kapsamında, 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’na 
gelen Erkan Güngör, 
proje hakkında 
Oda Başkanı Kemal 
Akıt ve Meclis 
Başkanı Paşa 
Ağdemir, Yönetim 
kurulu Başkan 
vekili üyeleri Nuret
tin Hocaoğlu, 
Yönetim Kurulu 
üyelerimiz Ergin 
Erenoğlu, Şefik 
Yılmaz ve Genel 
sekreter Agah Arda 
ya bilgi verdi.

1 MİLYON 
KARŞILIKSIZ KREDİ 
KOBIGEL Gelişimi 
Destek Programı 
projesi kapsamında

Bu proje kapsamın 
da İmalat sanayi 
KOBİ'lerine 300 bin 
lira geri ödemesiz 
hibe ve 700 bin lira 
sıfır faizli geri 
ödemeli krediden 
faydalanabilecek
lerini belirten Erkan 
Güngör, ilgili pro 
jeye başvuruların 11 
Eylül 20 Ekim 2017 
tarihleri arasında 
yapılacağını söyledi*. 
Çağrı kapsamında 
sadece İmalat 
Sanayinde faaliyet 
gösteren üyelerin

başvuru yapabile 
ceğini belirten 
Güngör, başvuru 
yapacakların 31 
Aralık 2016 tarihin
den önce kurulmuş 
ve bilanço esasına 
göre defter tutan 
mükellef olmaları 
gerektiğini söyledi. 
Bu şartları sağlayan, 
orta yüksek ve 
yüksek teknolojili 
sektörlerdeki' tû'm 
işletmeler ile orta 
düşük ve düşük 
teknolojili sektör
lerde ise; 2016 yılı

verilerine göre net 
satış hasılatı en az 
300 bin lira, KOBİ 
Beyannamesine 
göre çalışan 
sayısı en az 3 olan 
işletmeler başvuru 
yapabilecekler 
NACE REV2. 
sınıflamasına göre; 
imalat sektöründe 
faaliyet gösteren 
işletmeler 10 ve 33 
kodları arasında yer 
bulunduğu bu 
işletmelerini 
kredi için başvuru 
yapacağı açıklandı.

Gemlik Lions Kulübünün geneleksel Huzurevi ağırlaması Hasanağa Kampında gerçekleşti.

Imıi sakinleri Mlflı ııııMı

Gemlik Lions
Kulübü’nün her yıl 
gerçekleştirği 
Huzurevleri sakinleri 
birlikte bir gün 
geçirme projesi 
kapsamında 
geçtiğimiz günlerde 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Huzurevi 
sakinleri ilçemizde 
ağırlandılar.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
Huzurevinde kalan 
50 kişi, Hasanağa 
kampında, Gemlik

Lions Kulübü 
üyeleri ve 
eşleri tarafından 
ağırlanırken,

gün boyu ilgi 
odağı oldular.
Gemlik Lions 
Kulübü Başkanı Dr.

Ahmet öztürk ve 
Ltonslar saat 
11.oo ile 17.oo 
arısında konuk 
ettikleri Huzurevi 
sakinlerine Lions 
eşlerinin yaptığı 
yemekler ikram 
edildi.
Gemlik Türk 
Sanat Müziği 
Sazları eşliğinde* 
güzel bir gün 
geçiren Huzurevi 
sakinleri Lions 
lara teşekkür 
ettiler.
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Şubat ayında haya 
ta geçirilen ve iç 
pazarda yaşanan 
hareketlilik dolayı 
sıyla uzatılan mo
bilyadaki KDV in
dirimi, 30 Eylül'de 
sona erecek.
Vatandaşlara in
dirimli mobilya 
için çağrıda bulu
nan sektör temsil
cileri, özellikle bu 
ayın son gün
lerinin iyi satışlar 
la kapatılacağını 
ümit ediyor 
Şubat ayının 
başında yüzde 
18'den yüzde 8'e 
düşürülen ye 30 
Eylül'e kadar 
uzatılan KDV in
dirimiyle iyi bir 
dönem geçiren 
mobilya sektörü 
temsilcileri, 
vatandaşlara eylül 
sonuna kadar in
dirimli fiyatlardan 
yararlanmaları 
çağrısında bu
lundu.
Bursa Mobilya

Dekorasyon 
Sanayicileri ve İş 
Adamları Derneği 
(MODSİAD) Başka 
m Tamer Bulut, 
yaptığı açıklama 
da, KDV indirimin
den mutlu ve 
memnun oldukla 
nm söyledi. 
KDV indiriminin 
başladığı şubat 
ayının ilk gün
lerinden itibaren 
mobilya satışların 
da yaklaşık yüzde 
40 artış yaşandı 
ğım ifade eden 
Bulut, indirimin 
sektöre enerji 
kattığını, özellikle 
mayısın ortasına 
kadar satışların 
çok hızlı geçtiğini

kaydetti. 
Bulut, sonraki 
süreçte KDV in
diriminin 30 
Eylül'e uzatıl 
masıyla vatan 
daşların biraz 
yavaş hareket 
ettiğini dile getir
erek, "İndirimin 
son günlerinde 
satışların yeniden 
artmasını bekliy
oruz. Bu ayın son 
günleri hareketli 
geçer." dedi. 
Vatandaşların bu 
indirimli günleri 
kaçırmayacağını 
ümit ettiklerini, 
kendilerinin de in
dirimin sürekli 
olmasını istedik
lerini aktardı

ÜRETİM ELEMANI
ÜRETİM BÖLÜMÜNDE 

ÇALIŞACAK 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

25-40 YAŞ ARASI 
BAY ELEMAN 

ALINACAKTIR.
MÜRACAATLARIN 

ŞİRKETİMİZE ŞAHSEN 
YAPILMASI 

GEREKMEKTEDİR.

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

Tel: 0224 586 00 05

ZAMANINDA VE DEĞERİNDE ALIM SATIM

EMLRK

İSKELE MEYDANI

sahibinden.com

GEMLİK ŞUBEMİZ; DEREBOYU AKSA DOĞALGAZ YANI
O 224 514 77 00 O 543 550 20 70

BANKAMATİKLERİN YANI O 541 545 99 56
KUMLA 2. ŞUBEMİZ ; ABDULLAH ASLAN CAD. NO: 76
O 224 538 88 86 - 0533 746'06 46

m™

KUMLA 1. ŞUBEMİZ KUMLA 2. ŞUBEMİZ

GEMLİK ŞUBEMİZ

ISBEBEH 
ırasfa 
iMMra

SATILIK 
KİRALIK 
EV - ARSA 
ARAZİ 
DÜKKAN 
İŞYERİ
Mımllhemiç

EMLAK W 
DANIŞMANLIĞI

mm® aarf

sahibinden.com
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Bursadaflkıllı Şehirler’sempozyumu
Nilüfer Belediyesi 
tarafından düzenle
nen "Akıllı Şehirler, 
Akıllı Binalar: 21. 
Yüzyılda Mimari ve 
Teknoloji" konulu 
sempozyumda 
konuşan Mimar 
Güvenç Özel, 
ABD'de yapılan 
uygula maları 
anlattı. Özel, 
teknolojik gelişme 
ler sonucu insan 
hayatının çok farklı 
açılımlara yönelece 
ğini söyledi.
Nilüfer Belediye 
Başkanı Mustafa 
Bozbey, meclis 
üyeleri, birim 
çalışanları ve 
TMMOB Mimarlar 
Odası Bursa Şube 
si üyelerinin de 
katıldığı sempozyu 
ma ABD Los An- 
gles'da çalışma 
farını sürdüren 
mimar, tasarımcı ve

akademisyen 
Güvenç Özel 
konuşmacı olarak 
yer aldı. Güvenç 
Özel, ABD'deki 
çahşmala rının yanı 
sıra interaktif 
mekanlar, akıllı 
şehir-ulaşım, robot
larla inşaat ve sa 
nal gerçeklik konu 
larındaki uygula
malara yer verdi. 
Mimaride son 20 
yılda devrim yaşan 
eliğim kaydeden 
Özel, "Mimaride 
artık teknolojiyle 
bağlantılı olarak 

farklı açılımlar yer 
alacak. Teknoloji 
sayesinde fikir ve 
düşünceler mi
maride artık ön 
plana çıkacak. Sen- 
sörler sayesinde 
insan düşüncesiyle 
mekânlar ihtiyaca 
göre şekil değiştire 
cek. Son yıllarda 
teknoloji ve sanal 
dünya artık hayatı 
mızda vazgeçilmez 
hale geldi. Beklen
tiler mekânlar ve 
yaşanan ortama 
göre şekillenecek. 
Otomobiller

insansız sürüşe 
geçecek. Böylece 
otomobilleri direk
siyona geçmeden 
ulaşım aracı olarak 
kullanabileceğiz. O 
zaman tasarımını 
farklılaştırarak 
ihtiyaca göre 
mekana çevirmeli 
yiz. Örneğin uyuya 
bileceğimiz, ofis 
gibi kullanabile 
ceğimiz ortama çe
virebiliriz" dedi. 
ABD'de deprem 
konusunun çok 
önemli olduğuna 
dikkati çeken Özel, 
"ABD'de diploma 
sahibi olmak, 
meslek örgütüne 
üye olmak o 
mesleği yapmak 
için yeterli değil. 
Deprem Yönetme 
liği'ni çok iyi bilmek 
ve yapılan sınavı 
geçmek gerekir.” 
dedi

Telelerikle Uludağ'a 
çıkacaklar dikkat

Kış ve doğa turizminin önemli merkez
lerinden biri olan Uludağ'a teleferik ile 
çıkacaklara uyarı geldi.
140 kabin ile saatte bin 500 yolcu 
taşıma kapasiteli, 9 kilometre ile 
dünyanın en uzun teleferik hattı olan 
Bursa Teleferik çalışma saatlerinde 
düzenleme yapıldı. Bursa Teleferik 
A.Ş'den yapılan açıklamada, 
"Tesisimizin çalışma saatleri açılış saat 
09.00- kapanış 19.00 olarak olarak 
güncellenmiştir" denildi.

san1

KÜÇÜK KUMU 
ÜZGtİZELYAU SİTESİNDE 

HAVUZLU EŞYALI2+1 DAİRE 
ŞAHİDİNDEN ŞAHLIK 
05353781800

'Bursa'ılayafloıograllanöıliıllenıliıilıli

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KUŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ MŞELER UYGUN FİYATLARLA

OSAATTETESLİMEDİÜR

GÜLER AJANS
E | i İstiklal Caddesi Bora Sokak No :5/A

MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK Tel:(0.224)5139683GEMLIK

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez-Güler Ajans

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve BUF- 
SAD iş birliği ile 
gerçekleştirilen 
'Bursa'da Zaman 
Fotoğraf Yarışma 
sı'nın 'yaz' kate
gorisinde ödüller 
sahiplerini buldu. 
'Bursa'da Zaman 
Ulusal Fotoğraf 
Yarışması'nın 'yaz' 
kategorisinin ödül
leri Merinos AKKM 
Tekstil ve Sanayi 
Müzesi'nde yapılan 
törenle sahiplerine 
verildi. Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi Başkanvekili 
Abdulkadir Kar 
lık'ın da katıldığı 
törende, birincilik 
ödülü 'Kültürpark 
ve Çocuk' adlı 
fotoğrafla Özgür 
Konur'un oldu. 
Caner Başer'in 
'Eller' adlı fotoğ 
rafıyla ikincilik ve 
Mustafa Serdar 
Taşkın'ın da 'Kon 
ser' isimli fotoğrafı» 
ile üçüncülük ödül
lerini aldığı yarış 
mada Adnan Dön
mez, Berna İkiz ve 
Yılmaz Dinçer de 
mansiyon ödülü

aldı.
Başkanvekili Ab
dulkadir Karlık, 
Bursa'nın ve Bü 
yükşehir Belediye- 
si'nin sanata ve 
sanatçıya değer 
verdiğini söyley
erek, "Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
BUFSAD ile 
gerçekleştirdiği 
'Bursa'da Zaman' 
fotoğraf yarışması, 
Bursa'nın tarihi, 
doğal ve kültürel 
değerlerini, şehir- 
insan-mekan ve 
doğa ilişkisini 
fotoğraf sanatıyla 
belgelemek üzere 
yola çıktı. Bursa'da 
kış, bahar, yaz ve 
güz olmak üzere 4 
kategoriden olu 
şan yarışma mızda 
amatör ve profes 
yönel fotoğraf 
sanatçıları dört 
mevsimin şehrimi

ze yansımalarını 
ölümsüzleştiriyor 
far" diye konuştu. 
Yarışmaya 
Bursa'nın yanı sıra 
farklı şehirlerden 
fotoğrafçıların da 
katıldığını söyle 
yen Karlık, "Alanın 
da uzman jüri 
tarafından 
değerlen dirilen 
yarışmamıza Bur
sa'da yaşayanların 
yanında Türk! 
ye'nin diğer il
lerinden de iştirak 
ler olması, Bur 
sa'nın farklı gözle 
re neler ifade 
ettiğini de gözler 
önüne seriyor. 
Yarışmamızın bu 
yılkı yaz.kategori- 
sine 144 fotoğrafçı 
503 fotoğrafla 
katıldı. Yarışmada 
26 fotoğraf ise 
sergilemeye değer 
görüldü" dedi.
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Danıstajfılaıı araç sahiplerini ilgilendiren karar!
Danıştay İdari Dava 
Daireleri Kurulu, 
Karayolları Motorlu 
Araçlar Zorunlu Mali 
Sorumluluk Genel 
Şartları Tebliği'nin 
bazı maddelerinin 
yürütmesini dur
durdu.
Danıştay İdari Dava 
Daireleri Kurulu, 
Karayolları Motorlu 
Araçlar Zorunlu Mali 
Sorumluluk Genel 
Şartlan Tebliği'nin 
bazı maddelerinin 
yürütmesini dur
durdu.
Ankara Barosu 
Başkanlığı, Resmi 
Gazete'de 14 Mayıs 
2015'te yayınlanarak 

yürürlüğe giren 
Tebliğin bazı mad
delerinin iptali ve 
yürütmesinin 
durdurulması is
temiyle Danıştayda 
dava açmıştı 
Danıştay 15. Dairesi, 
Tebliğin iptali iste
nen bazı hüküm
lerinin yürütmesini 
durdurmuş, bazı is
temleri ise 
reddetmişti. Daire 
kararına tarafların 
karşılıklı itirazı üze 
rine dosya Danıştay 
İdari Dava Daireleri 
Kuruluna geldi. 
Kurul, Ankara 
Barosunun itirazını 
yerinde görerek,

Tebliğin bazı bölüm 
lerinin yürütmesinin 
durdurulmasına 
karar verdi.
Tebliğin, "Tazminat 
ve Giderlerin Öden
mesi" başlıklı mad
desindeki, "Sigorta 
lı, sigortacının 
göstereceği avukata 
gereken vekalet
nameyi vermek 
zorundadır." 

ibaresini hukuka 
aykırı bulan Kurulun 
kararında, savunma 
hakkının olmazsa 
olmazının, Avrupa 
İnsan Haklan 
Sözleşmesi'nin 6. 
maddesinde de 
belirtildiği üzere 
bireyin avukatını 
serbestçe belirleme 
hakkı olduğuna 
vurgu yapıldı.

Anayasa ve 
yasalarda da kişinin 
sözleşme hür
riyetine sahip 
olduğu, temel hak 
ve hürriyetlerin, öz
lerine dokunulmak 
sızın yalnızca 
anayasanın ilgili 
maddelerinde belir
tilen sebeplere bağlı 
olarak ve ancak ka
nunla sınırlanabile 
ceğinin hüküm 
altına alındığı hatırla 
tılan kararda, "Bu 
durumda, anayasa 
uyarınca sözleşme 
özgürlüğünün 
sınırlanabilmesinin 
ancak kanunla 
mümkün olabilmesi 

karşısında, anılan 
Tebliğ düzenlemesi 
ile sözleşme 
özgürlüğüne 
sınırlama getiril 
meşinin anayasada 
güvence altına 
alınan sözleşme 
hürriyetine aykırı 
olduğu gibi, 
yasadan kaynaklı 
bir hak olan 
bireyin avukatını 
serbestçe belir
lemesi hakkının 
Tebliğ ile ortadan 
kaldırılması sonu
cunu doğuran 
düzenlemede 
hukuka uygunluk 
bulunmamaktadır." 
ifadesine yer verildi

Ödeme kuruluşlarının önü açıiiyör
Rekabet Kurumu 7 
Eylül 2017 tarihli 
kararıyla, ödeme 
kuruluşlarının 
Bonus platformuna 
erişiminin önündeki 
engelleri kaldırdı. 
Bankaların yanı sıra 
ödeme kuruluşları 
da artık ödeme sis
temlerinde POS 
hizmeti sunmakta 
daha aktif hale gele
cek. Karardan hem 
bireyler hem de 
KOBİler karlı 
çıkacak.
Rekabet Kurumu 7 
Eylül 2017 tarihinde 
bankaları ve ödeme 
kuruluşlarını 
yakından il
gilendiren bir karara 
imza attı. Kurum, 

ödeme kuruluş 
larının Bonus plat
formuna erişimlerini 
yasaklayan hüküm
lerin sözleşme 
lerden kaldırılma 
sına karar verdi. 
Kararla birlikte 
ödeme kuruluşla 
nmn birçok banka 
ile işbirliği yapa
bilmesinin önü 
açılıyor. Ayrıca 
Bonus platformuna 
erişim konusunda 
uygulamada görü 
len bazı aksaklık 
ların da giderilmesi 
sağlanıyor. Artık 
bankalarla 
yakalanacak işbirliği 
fırsatları sayesinde 
ödeme kuruluştan 
da POS ödeme sis

teminde daha aktif 
rol oynayacak. 
Ülkemizde ödeme 
sistemlerinin yay 
gınlaşmasını ve 
hizmet alanının 
genişlemesini sağla 
yacak bu karar, 
Ödeme ve Elek
tronik Para

Derneği'nin (ÖDED) 
yaptığı başvuru 
sonrasında alındı. 
Türkiye'de sunulan 
ödeme ve elektronik 
para hizmetlerinin 
gelişmesine liderlik 
ederek, tüketicinin 
ve işletmelerin 
hayatını kolaylaştı 

racak güvenli, kolay 
ve yenilikçi hizmetle 
re ulaşmasını 
sağlamayı hede
fleyen ÖDED'in 
başkanı Burhan 
Eliaçık karan 
değerlendirdi.
Eliaçık “Bu gelişme, 
ödeme sistemleri 
ekosistemi açısın 
dan oldukça önem
lidir. Artık ÖDED 
çatısı altındaki tüm 
ödeme kuruluşla 
nna ödeme sistem
lerinde yer açma 
zorunluluğu 
getirilmiş ve ka
nunun verdiği yetki
leri tam olarak 
kullanabilme fırsatı 
sağlanmıştır. Karar, 
hem vatandaşı hem 

de küçük esnafı 
yakından il
gilendiriyor. Zira 
vatandaşlar 
tamamen kendi 
tercih ve çıkarları 
doğrultusunda iste
dikleri kartı kullan
abilecekler. KOBİler 
ise bu kararla, 
ihtiyaç duydukları 
temel ödeme 
hizmetleri ile 
tamamlayıcı birçok 
hizmete daha kolay 
erişebilecekler. 
Dolayısıyla 
pazarlannı 
genişletecek ve 
maliyetlerini 
düşürerek daha 
etkin rekabet ede
bilecekler" diye 
konuştu.

GEREKU TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
Itfıly. 110
Polis İmdat I55
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

Telefon Anza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
OrmBöl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Uman Baş. 513 11 33
Mal MOd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Slcl. Müd. 513 1414
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

Bursa 256 77 64
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (225) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

OTOBÜS
ULAŞIM

Famukksts »13 OO 23
DENİZ UÇAâl 813 •• 13p«0a*u* Akınla Seyahat <14 83 82
METRO 813 «
Aydın Turtam 813 20 77
SOsar Turtam 313 1O T2KanberoOlu-Eaaday 614 43 40
Anrtur 314 47 71
Kamil Koç 012 0103

HASTANELER

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

DAMITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 51
Bütünler Llkltgaz 513 60 00.
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol s13 1O 7O
MAR-PET sis 30 33
Tuncay Otogaz S13 18 as
Beyza Petrol »1® o** 03

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hoşt. 513 23 29
Mer.Sag.Ocagı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 68 29
Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Takat 513 24 67
Güven Taksi 513 3240
Gemlik Tekel 513 23 24
Menootır Tekel 517 33 04

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 5134520

BUSKİ 5145796
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 51345 21-182
Yazı İşi. Md. 51345 21-111
Su Anza Yalnız 185

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 5890 
FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi: Serap GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 

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

korfezofset@hotmail.com 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

ffllISİHSİİ
VENÜS SİNEMASI

OIT 
14.30-17.00-20.15

KINGSMAN: 
ALTIN ÇEMBER 

12.00-15.00-17.45-20.30
SİCCİN4 

12.00-16.00 
BEKAR BEKİR 

14.00-18.00-20.00
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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İNŞAAT
YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTI.

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

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

BAY VE BAYAN AYAKKABI 
ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN

KARAR VERMEYİN... ;

Mrk: Orhangazi Cd. Beşiktaşlılar 
Derneği karşısı GEMLİK

Şb : Fiyonkland Orhangazi Cad. *
। No: 14/B GEMLİK
I gemlikfiyonkayakkabi@outlook.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

Füjunk, AyMai.
AYAKKABININ YENİ ADRESİ

kdım

mailto:gemlikfiyonkayakkabi@outlook.com
http://www.yigitinsaatgemlik.com


TÜRKİYENİN EN BÜYÜK TAŞ BASKI ZEYTİNYAĞI FABRİKASI GEMLİK'TE... çg

Gemlik Körfez
GEMLİK’İH İLK OlHrrtir» IYOT GTmTTFl I " ’

29 Eylül 2017 Cuma 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 4
irfanunluemlak.sahibinden.com

İNCELEMELERDE 14 PLAJDA DENİZ SUYU DEĞERLERİN ALTINDA ÇIKTI

İM Bini BENİZ MI HİMİ ÇIKTI
1887 yılında kurulan Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
’ Türkiye’nin en eski 10 odası arasında yer alıyor 

miMreii
Güne Bakış
kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası 120 yaşında

Her ayın son Çarşamba günü yapılan 
meclis toplantısında, Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 120 yaş günü pastası 
kesilerek kutlandı.

Bir kurum için 120 yıl çok uzun bir süre 
dir.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası, 1887 
yılında Gemlik’te yaşayan Hıristiyan 
Osmanh vatandaşı Kostantin Pençileri ve 
müslüman Ali Galip Bey tarafından ku
ruldu. Devamı sayfa 4’de

Yaza sezonunun kapanmasından, yazlıkçıların 
evlerine dönmesinden sonra Gemlik Körfez
inde yapılan su kirliliği denetimlerinde deniz
lerimiz kirli çıktı. Marmara Denizi' ne kıyısı 
bulunan Gemlik'te 8, Mudanya'da 9 ve Kara
cabey'de 3, İznik Gülü kıyısında ise 4 olmak 
üzere 24 kamp ve plajdan alınan su örnekleri 
laboratuvarlarda incelendi. Gemlik’te B.B.B. 
Küçükkumla Halk Plajı, B.B.B. Kumsaz Halk 
Plajı, Büyük kumla 'iyi kalite su', Narlı Halk 
Plajı, Karacaali Gençlik Kampı, Hasanağa 
Gençlik Kampı, Gemsaz Halk Plajı, B.B.B Kur 
şunlu Hanımlar Plajı 'orta kalite su'çıktı. 2’de

Türkiye’nin en eski odalarından olan 
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası, kurulu 
şunun 120’nci yılını kutluyor. Meclis Baş 
kanı Paşa Ağdemir; Misyon ve vizyonu na 
yakışır bir şekilde bölgemizde ve ülke 
mizde ilkleri başaran odalar arasında yer 
almaktadır.” dedi. Haberi sayfa 2’de
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İNCELEMELERDE 14 PLAJDA DENİZ SUYU DEĞERLERİN ALTINDA ÇIKTI

YAZ Bini DENİZ SUYU KİRLİ ÇIKTI
Yaza sezonunun 
kapanmasından, 
yazlıkçıların evlerine 
dönmesinden sonra 
Gemlik Körfezi’nde 
yapılan su kirliliği 
denetimlerinde 
denizlerimiz kirli 
çıktı. 
Hava ısısı mevsim 
normallerinde sürer 
ken, Bursa sahillerin 
de eylül ayında yapı 
lan tahlillerin sonuç 
lan açıklandı. 
Marmara Denizi' ne 
kıyısı bulunan Gem
lik'te 8, Mudanya'da 
9 ve Karacabey'de 3, 
znik Gülü kıyısında 

ise 4 olmak üzere 24 
kamp ve plajdan 
alınan su örnekleri 
laboratuvarlarda 
incelendi.
100 mililitrede bulu
nan bakteri sayısının

ORTA KALİTE"kılavuz değerler" 
olarak dikkate 
alındığı ölçümlerde
"toplam koli 
form”, "fekal ko- 
liform" ve "fekal 
streptokok" para 
metrelerinin 14 
plajda değerlerin 

altında, 9 plajda ise 
kılavuz değerle 
zorunlu değer 
aralığında, 1 plajda 
ise zorunlu değer 
lerin üzerinde 
olduğu tespit edildi.

GEMLİK SAHİLLERİ

Bursa'nın "iyi, orta 
ve kötü kalite" deniz 
suyuna sahip sahil 
ve plajları şöyle: 
Gemlik: B.B.B.
Küçükkumla Halk 
Plajı, B.B.B. Kumsaz

Halk Plajı, Büyük 
kumla 'iyi kalite su', 
Narh Halk Plajı, 
Karacaali Gençlik 
Kampı, Hasanağa 
Gençlik Kampı, 
Gemsaz Halk Plajı, 
B.B.B Kurşunlu 
Hanımlar Plajı 'orta

kalite su'.
Mudanya: B.B.B. 
Eşkel Halk Plajı, 
Kızılay Kampı, 
Burgaz Altınkum 
Halk Plajı, Burgaz 
Halk Plajı, Coşkunöz 
Halk Plajı, Kum 
yaka Halk Plajında 
'iyi kalite su'.
B.B.B. Eğerce, 
B.B.B. Mesudiye 
Halk Plajlarında 
'orta kalite su', 
Zeytinbağı Halk Plajı 
'kötü kalite su*.
Karacabey: Malkara 
Halk Plajı, Yeniköy 
Halk Plajı, Kurşunlu 
'iyi kalite su'. İznik 
Gölü: Darka Tatil 
Köyü ve Orhan 
gazi Halk Plajı 
'iyi kalite su', Gol
lüce Halk Plajı, 
Inciraltı Halk Plajı 
'orta kalite su*.

1887 yılında kurulan Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye’nin en eski 10 odası arasında yer alıyor

GTS0120. yılını ce$iili ettinliklerle lıııilavacalı
Türkiye’nin en eski 
odalarından olan 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası, 
kuruluşunun 120’nci 
yılını kutluyor. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
geçtiğimiz gün 
yapılan Eylül ayı 
Meclis Toplantısında 
pasta kesilerek 
başlayan kutlama 
lar, çeşitli etkinlikler 
ve duyurularla 
sürdürülecek. 
Eylül Ayı meclis 
toplantısında 
konuşan GTSO 
Meclis Başkanı 
Paşa Ağdemir; 
“Odamız 1887 yılın 
da, Çarşı Meydam’n 
da küçük bir odada, 
Konstantin Pençileri 
ve Ali Galip Beyler 
tarafından kuruldu. 
O günden bugüne 
tam 120 yıl geçti. 
GTSO şanlı tarihiyle, 
ülkemizin en eski 
odalarındandır. 
Kuruluş tarihinden

günümüze sürekli 
gelişim grafiği 
gösteren odamız, 
bugün köklü kurum 
kültürüne yakışır bir 
şekilde hizmetlerine 
devam etmektedir.

120 YIL ÖNCE 
KURULDU

Misyon ve vizyonu 

na yakışır bir şekilde 
bölgemizde ve ülke 
mizde ilkleri başaran 
odalar arasında yer 
almaktadır.
En eski ilk 10 oda 
arasında bulunan ve 
120 yıllık geçmişiyle 
GTSO, bugün göz 
dolduran hizmet 
binası, çağın İmkan 
larını barındıran 

altyapısı, bilişim, 
iletişim teknolojileri 
ve yönetim sistemi 
ile dünya odalarının 
verdiği standardı 
yakalamıştır.
Başta kuruciılanmız 
olmak üzere, 
bütün büyüklerimiz, 
çalışmalarımız ve 
emek verenleri min
netle anmak İstiyo

rum. Bayrağımızı 
daha yukarıya 
taşımak için her şey 
mevcut. Yeter ki biz 
isteyelim” dedi.

AKIT, 30 YILIMIZI 
KUTLAYIP 
BAŞKANLIKTAN 
AYRILACAĞIM

GTSO Başkanı

Kemal Akıt ise;
“Önemli bir dönemi 
ve yeni odamıza 
geçiş dönemimizi bu 
yönetimle yaşadık. 
Bizler, odanın hem 
başkanı olmaktan, 
hem de hizmetkarı 
olmaktan mutluyuz. 
Uzun yıllar şahsımı 
bu göreve layık 
görenlere teşekkür 
ediyorum. Aday 
olmayacağımı söyle
memin ardından, 
yeni arkadaşlarımız 
hazırlık yaptı ama 
seçimler ertelendi. 
Kader, 30 yılımızı da 
bura da doldur 
mamızı istedi. 
İlk günümden 
bugüne yanımız 
da olanlara, tüm 
geçmiş yönetimlere 
teşekkür ediyorum”

»dedi. »
GTSO yönetimi, 
GTSO Meclis Üyeleri 
ile birlikte Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın 120’nci yıl 
pastasını kestiler.
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Bursa'da güpe 
gündüz bir 
kuyumcu dükka 
nındaki bilezikleri 
alarak kaçan Irak 
asıllı A.G.H. isimli 
zanlı uzaklaştıktan 
500 metre sonra 
yakalandı. Zanlının 
bilezikleri çalma anı 
güvenlik kamerala 
rina yansıdı. 
Olay, Osmangazi 
ilçesi Kent 
Meydam'nda bir 
kuyumcuda 
gerçekleşti. Ra
mazan Şimşek'in 
kuyumcu dükka 
mna "Nişanlıma 
yüzük ve bilezik 
bakacağım" diyerek

Bursalılarakckmasetyetlirtlilerî
Ağır kokudan 
girilmeyen işletme 
de ele geçirilen 
bozulmaya yüz 
tutmuş etler imha 
edildi
Osmangazi Beledi 
yesi Zabıta Müdürlü 
ğü ekipleri, hijyenik 
olmayan şartlarda 
et ürünleri işleyen 
ruhsatsız işyerine 
baskın yaptı. Ağır 
kokudan girilmeyen 
işletmede el* konu
lan bozulmaya yüz 
tutmuş etler çöp 
kamyonuna doldu
rulup imha edildi. 
Osmangazi Zabıta 
Müdürlüğü ekipleri, 
Hamitler Mahalle- 
si'nde bir işyerine 
operasyon yaptı.

giren Irak asıllı 
A.G.H. (22) isimli 
zanlı, kuyumcunun 
örnekleri göstermek 
için arkasını 
döndüğü sırada 
tezgahın üzerinde 
duran 10 bin lira 
değerindeki 2 
bileziği çalarak

İşyerinin ruhsatının 
olmadığı, içenden 
pis kokunun geldiği 
görüldü. Soğuk 
hava deposunda 
bozulmaya yüz 
tutan işlenmiş ve 
işlenmek üzere bek
letilen et ürünleri 
olduğu tespit edildi. 
Genel temizlik 

kaçtı. Bileziklerinin 
çalındığı fark eden 
kuyumcu Ramazan 
Şimşek, zanlının 
peşinden koşarak 
dışarı çıktı. Bilezik
leri çalan zanlının 
peşinden bağırarak 
koşan Şimşek'in 
sesini duyan 

kurallarına da 
uyüihraalği' 
anlaşılırken, işyeri 
sahibine cezai 
işlem uygulandı. 
Temizlik İşleri 
Müdürlüğü 
ekiplerinin de 
desteğiyle sağlıksız 
etler çöp kamyonu 
na atılarak imha 

esnaf arkadaşları 
zanlıyı dükkandan 
500 metre ileride 
kıskıvrak yakaladı. 
Esnafın ve 
vatandaşların 
yakaladıktan sonra 
darp ettiği hırsızın 
çaldığı bilezikleri 
kaçarken attığı 
ortaya çıktı. 
Iraklı zanlının 
bilezikleri çalma ve 
kaçma anı iş yerinin 
güvenlik 
kameralarına saniye 
saniye yansıdı. 
Yakalanan zanlı 
olay yerine çağrılan 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü ekiple 
rine teslim edildi.

edildi.
Yetkililer, "Bu 
işyeri son derece 
sağlıksız. Hijyenik 
olmayan şartlarda 
insan sağlığını 
tehdit eden et ve et 
ürünleri işleniyor. 
Ayrıca işletmenin 
işyeri açma ve 
çalışma ruhsatı da 
yok. Gerekli cezai 
müeyyideleri 
uyguladık. İşyerine 
ıib:dyiTCH2<r 
kesildi. Ruhsatsız 
çalıştıkları için de 
kapatılacak.
Halkın sağlığıyla 
oynanmasına 
müsaade 
etmeyeceğiz" 
diye konuştu.

Bursa'da zehir 
tacirlerine şalak 

operasyonu

Bursa'da uyuştu 
rucu satan ve 
kullanan 20 kişi 
yakalandı.
Yıldırım'ın Samanlı 
Mahallesi'nde K.U., 
M.D. ve M.C'nin 
uyuşturucu sattığı 
bilgisini alan İl 
Jandarma Komu 
tanlığı ekipleri 
harekete geçti. Bu 
şahıslarla irtibatta 
olan I.H, M.Ç, A.C. 
ve F.E'nin de 
uyuşturucu ticareti 
yaptığı tespit 
edildi, il Jandar 
ma KOM Şube 
Müdürlüğü, 
Yıldırım ilçe Jan
darma Komutanlığı 
ile Jandarma özel 
Hareket Timleri iş 
birliğiyle 7 ayrı 

Bursa'da teröre
sek nasKm

adrese eş zamanlı 
olarak yapılan 
şafak operas 
yonunda 14 gram 
metamfetamin, 5 
gram bonzai, 1 
hassas terazi, 5 
ruhsatsız av tüfeği, 
2 ruhsatsız ta
banca, 2Ö3tane av 
tüfeği fişeği, 5 
gram esrar ele 
geçirildi.
Gözaltına alınan 
20 şüpheliden 
uyuşturucu imal ve 
ticareti suçundan 
K.U, M.D, M.C, I.H, 
M.Ç. ve F.E. 
tutuklanırken, A.C. 
ise adli kontrol 
şartıyla tutuksız 
yargılanmak 
üzere serbest 
bırakldı.

Bursa'da feci kaza... 1 ölü
Bursa'da tırın 
biçtiği otomobilin 
sürücüsü hayatını 
kaybederken, bir 
kişi de yaralandı. 
Kaza dün sabah 
saat 09.00 sıraların 
da Orhangazi-lznik 
kara yolunun 
Keramet altında 
meydana geldi. 
Sac hadde yağı 
dolu variller taşıyan 
Murat Bıçakçı (42) 
İdaresindeki 67 NL 
720 plakali TIR, 
Orhangazi'den İznik 
istikametine seyir 
halindeyken, iddia

ya göre şerit ihlali 
yaparak, karşı yön
den gelen Temel 
Akçay'ın (54) 
kullandığı 16 RCL 
27 plakalı otomo
bille çarpıştı.

Kazada otomobil 
sürücüsü Temel 
Akçay araç içinde 
sıkışıp can verirken, 
tır şoförü Murat 
Bıçakçı İse 
yaralandı. Otomobil 

yolun solundaki 
zeytinliğe, tır ise 
yolun diğer tarafın 
daki zeytinliğe 
uçtu. Tırın 
kasasındaki variller 
yola ve zeytinliğe 
savruiurken, 
otomobil hur 
daya döndü.
Kazayı gören 
vatandaşlar olay 
yerine sağlık ekip
lerini çağırdı. 112 
ekipleri, otomobil 
içinde sıkışan 
Temel Akçay'ın 
hayatını kaybetti 
ğini tespit etti.

Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü ekiple 
rince düzenlenen 
uygulamada, 5 kişi 
gözaltına alındı 
Terörle Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
ekiplerinin, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Emek Mahalle
si'nde 200 perso 
nelin katılımıyla 
düzenlediği uygu
lamada 30 adreste 
arama yapıldı, 
özel Harekat ve 
Çevik Kuvvet ekip
lerinin de katıldığı 
uygulamada, 

kırathaneler, inter
net kafeler ve oto
mobiller 
denetlendi. Yoğun 
güvenlik önlem
lerinin alındığı 
uygulamada, 
"Terör örgütüne 
Üye olmak ve 
Propagandasını 
yapmak" suçun
dan kaydı bulunan 
5 kişi, incelenmek 
üzere gözaltına 
alındı, öte yandan 
operasyonun 
sabah saatlerine 
kadar devam 
edeceği belirtildi.
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Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası 120 yaşında

1870 yılında Gemlik’te yapılan nüfus 
sayımında ilçede 6 bin 253 kişinin 
yaşadığı belirlendi.

Bunların 2 bin 258’i müslüman, 3 bin 
995’i gayrimüslim (müslüman dolmayan- 
lar) idi.

O yıllarda, Balkanlarda ve Kafkaslarda 
OsmanlI Devleti sürekli toprak kaybettiği 
için, müslüman nüfus artmaya başlamıştı.

1877 -1878 Osmanlı-Rus Savaşı 
yıllarında Kafkaslardan Gemlik’e göç 
edenler Adliye (Kavakdibi), Fevziye, Hay- 
dariye, Hamidiye, Mecidiye, Hayriye, Şükri 
ye, Selimiye, Sultaniye gibi daha çok dağ 
Köylerine yerleşW,lal-

Gemlik’te balıkçılık ve zeytincilikle 
uğraşan ticaret erbabı daha çok müslü
man olmayan halktı.

1878 yılında Ticaret Odasını bir 
gayrimüslim başkanlığında kuruldu.

O yıllarda 6 bin olan ilçe nüfusu Gem- 
lik’in deniz kıyısında bir ticaret şehri 
olması nedeniyle İstanbul ile ilişkiler çok 
gelişmişti. Denizi yoluyla Gemlik zeytini, 
çevre köylerde yetişen meyvelar, zeytin 
yağ, balık konservesi yollanıyordu. 
Bursa’nın ürünleri de Gemlik üzerinden 
denizi yoluyla Isanbul’a gidiyordu.

Bu süreç Cumhuriyet kuruluşuna kadar 
sürdü. Cumhuriyet döneminde gayf1 mus- 
Kimlerin Kurtuluş Savaşı’ndan sonra ilçe
den kaçmaları sonucu ticaret hayal1 mus 
lüman Türklerin eline geçti.

Ticaret Odası varlığını sürdürdü. 
Gemlik Ticaret Odası uzun yıllar Gemlik, 
Orhangazi ve İznik’teki tüccarlar^3 aa 
hizmet verdi. Ticaret Sicil Memurluğu 
Gemlik’te vardı.

1980 lerde sanayinin gelişmesi ile 
Ticaret Odası Ticaret ve Sanayi Odası 
olarak hizmet vermeye başladı.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 120 
yıldır etkinliğini sürdürüyor. Ancak, son 
30 yılda Türkiye genelinde adını daha çok 
duyuran bir oda haline geldi.

Eski Oda başkanı rahmetli Tevfik 
Solaksubaşı Türkiye de ilk ilçe oda 
başkanı olarak Odalar ve Borsalar Yöne
tim Kurulu’na girmeyi başardı, aynı za
manda İktisadi Kalkınma Vakfı yönetimine 
seçildi. Uluslararası Odalar Birliği Türkiye 
Milli Komitesi yöneticisi oldu.

Solaksubaşı’dan sonra seçilen Kemal 
Akıt, 29 yıldır bu görevi yürütüyor. ^Kirın 
döneminde, oda modern bir binaya 
kavuştu. Ekonomisi büyüyen Gemlik 
TSO’sı Uluslararası akredite belgeslalaı- 
Elektronik sistemlerde donatıldı, hizmetin 
kalitesi arttı.

GTS0120 yılı çök büyük bir etkinlikle 
kutlamalı. Nice yıllara...

HESS okul ishirligi başladı
Gemlik’te Mesleki Eğitimin kalitesini ve tercih edilebilirliğini artırmak için 

MESS Eğitim Vakfı Uzmanı Kamil Çoban ve Gemlik Mesleki Ve Teknik
Anadolu Lisesi Müdürü biraraya gelerek protokol imzaladılar. 

Gemlik’te Mesleki 
Eğitimin kalitesini ve 
tercih edilebilirliğini 
artırmak için 
MESS Eğitim Vakfı 
Uzmanı Kamil 
Çoban ve Gemlik 
Mesleki Ve Teknik 
Anadolu Lisesi 
Müdürü Hüseyin Er 
yaptıkları toplantıda 
biraraya iş dünyası 
ile eğitim kurumlan 
arasında nasıl bir 
bağ kurulmasını 
masaya yatırdılar.

PROTOKOL 
İMZALADILAR

Gemlik Mesleki ve 
Teknik Anadolu 
Lisesi ile Türkiye 
Metal Sanayicileri 
Sendikası (MESS) 
Vakfı, Borusan 
Mannesman Boru 
San. ve Tic. A.Ş. 
tarafından 
geçtiğimiz günlerde

imzaladıkları pro
tokol ile Gemlik'te 
işgücü, istihdam, 
verilebilecek eğitim 
konuları, Arge çalış 
maları ve öğrencile 
re verilecek burslar 
görüşüldü.
Gemlik’teki genç
lerin önünü açmayı 
hedeflediklerini be-

lirten MESS Vakfı 
uzmanı Kamil 
Çoban; “Birmilletin 
hayat mücadelesin 
de, maddi ve mane 
vi bütün güçlerin 
arttırılabilmesi, milli 
eğitimde yüksek 
bir düzeye erişilmesi 
ile mümkündür1 
anlayışıyla, üye iş

yerlerinin hepsinin 
bu çalışmalara katkı 
sağlaması gerekti 
ğine inanıyoruz." 
dedi. Toplantıya 
katılanlar yeni 
eğitim ve öğretim 
yılında öğretmen 
ve öğrencilere 
başarılar 
dilediler

Gemlik Adliyesi’nin başarılı katibi hem çalıştı hem 3 üniversite bitirip Avukat oldu...

6 yıldır Gemlik 
Adliyesi'nde, yazı 
işleri memuru ola 
rak çalışan Deniz 
Dursun, hayalini 
kurduğu avu 
katlığa yakında 
kavuşuyor. 
Gemlik Adliyesi 
Sulh Hukuk Mahke 
mesi Kalemi'nde 
Yazı İşleri memur 
luğuna 19 yaşında 
başlayan Deniz 
Dursun, çalışırken, 
bir yandan da 
çocukluğundan beri 
hayalini kurduğu 
hukuk fakültesini 
okumayı sürdürdü. 
6 yılda toplam 3 
üniversite bitirmeyi 
başaran Deniz 
Dursun, şimdi 
avukat olmak için 
gün sayıyor.

KIBRIS’TA OKUDU 
Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Yakın 
Doğu Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’ni 
3 yıl gibi kısa bir 
sürede bitirmeyi 
başaran Deniz 
Dursun, Gemlik

Adliyesi'ndeki 
görevinden istifa 
ederek, kendi 
avukatlık büro 
sunu açmak için 
hazırlıklara başladı. 
ÖNCE STAJ 
YAPACAK 
Avukatlık

Bürosunu aç 
madan önce staja 
başlayacak olan 
Dursun, Gemlik 
Adliyesi'nden 
ayrılmadan 
önce çalışma 
arkadaşlarıyla 
vedalaştı.

Gemlik K^fez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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WlWlilllW
Gemlik Kent 
Konseyi Kültür 
Sanat Çalışma 
Gurubu tarafından 
geçen yıl 
Edip Özer 
Başkanlığında ve 
Şef Eda Varlı 
yönetiminde 
oluşturulan çocuk 
korusu yeni 
dönem çalışma 
larına başladı. 
Geçtiğimiz yıl 
ellibeş öğrenci ile 
sürdürülen 
çalışmalar sezon 
sonunda iki 
güzel konser ile 
sonlandınlmış ve 
Gemlik halkı 
tarafından çok 
büyük bir beğeni 
toplamıştı. 
Koro şefi Eda. 
Varlı; “Kent Kon
seyi Kültür Sanat 
Çalışma Gurubu, 
olarak yaptığımız 
toplantı sonucun 
da, bu yıl yeni 
ekipler oluşturul 
ması kararı aldık.

8 Ekim Pazar günü 
Kent Konseyi 
toplantı salonunda 
saat‘11:00’de yeni 
çocuk korosu 
seçmeleri ya paça 
ğız. Müracaatlar 
(224)513 43 95 
numaralı telefona 
yapılacak. Amacı 
mız müziğe gönül 
vermek isteyen 
çocuklarımızın 
önünü açabilmek
tir. Yapacağımız 
seçmelerle de ko
romuzun güzel bir 
Gemlik karması

olmasını arzulu 
yoruz. Bu yıl 
çok daha güzel 
konserlere 
imza atacağımızı 
umuyorum. 
Bizlere 
her türlü desteği 
veren başta 
Gemlik Belediye 
Başkanımız Refik 
Yılmaz’a, Kent 
Konseyi başkanı 
ve yürütme kuru
luna, aileler adına 
sonsuz teşek 
kürlerimi iletiyo
rum” dedi.

ÜRETİM ELEMANI
ÜRETİM BÖLÜMÜNDE 

ÇALIŞACAK 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

25-40 YAŞ ARASI 
BAY ELEMAN 

ALINACAKTIR.
MÜRACAATLARIN 

ŞİRKETİMİZE ŞAHSEN 
YAPILMASI 

GEREKMEKTEDİR.

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

Tel: 0224 586 00 05

Günlük 62 hin tipli Mlı üretiliyor
Nüfus ve 
Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürü 
Güner "Şu anda 
günde 72 bin 
başvurumuz, 62 
bin yeni kimlik 
üretimimiz var. 
Dokuzuncu 
makinemiz de 
geldiği zaman artık 
Türkiye'de günlük 
başvuru nun 
tamamını aynı 
gün içerisinde 
sonuçlandırmış 
olacağız. 
Arkadaşlarımız, 
bayramın birinci 
günü dışında, 10 
gün herkes tatil 
yaparken onlar 
kişiselleştirme 
merkezinde 
bekleyen 410 
bin kart için 
çalıştılar" dedi. 
Nüfus ve 
Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürü 
Sinan Güner, 
çipli Türkiye 
Cumhuriyeti

kimlik kartları ile 
ilgili "Şu anda 
günde 72 bin 
başvurumuz, 62 
bin yeni kimlik 
üretimimiz var. 
Dokuzuncu 
kişiselleştirme 
makinemiz teslim 
edilmek üzere. 
Dokuzuncu 
makinemiz de 
geldiği zaman artık 
Türkiye'de günlük 
başvurunun 
tamamını aynı 
gün içerisinde 
sonuçlandırmış 
olacağız." dedi.

Güner, yaptığı 
açıklamada, 
yeni çipli kimlik 
dağıtımının 10 
milyonu aştığını 
söyledi. İl ve ilçe 
müdürlüklerinden 
yoğun başvuru 
aldıklarını 
belirten Güner, 
başvuruların On
line olarak genel 
müdürlüğe 
ulaştırılarak 
kişiselleştirildi 
ğini kaydetti. 
Başvuru sırasında 
vatandaşlardan 
alınan parmak izi 

gibi bütün kişisel 
bilgilerinin yeni 
kimlik kartla 
rındaki çiplere 
yüklendiğini 
aktaran Güner, 
yeni kimliklerin 
kolay taşınması, 
dayanıklı olması 
ve kopyalana- 
mama gibi özellik
leriyle ön plana 
çıktığını ifade
etti.

Güner, genel 
müdürlüklerinde 
8 makineyle çipli 
kimlik üretimi 
yaptıklarını dile 
getirerek, "Biz 
bu işlemlere 
üretimden çok 
kişiselleştirme 
diyoruz. Çünkü 
her kart o kişiye 
özel olarak 
kişiselleştiriliyor. 
Şu anda günde 
72 bin başvuru 
muz, 62 bin yeni 
kimlik üretimimiz 
var. Dokuzuncu 
kişiselleştirme

makinemiz teslim 
edilmek üzere.
Dokuzuncu 
makinemiz de 
geldiği zaman 
artık Türkiye'de 
günlük başvuru 
nun tamamı aynı 
gün içerisinde 
sonuçlandırmış 
olacağız." diye 
konuştu.

BAYRAMDA 
410 BİN KART 
ÜRETİLDİ

Güner, baş 
vuru yapan 
vatandaşların 
kimlik kartlarına 
daha çabuk 
kavuşabilmesi 
için var güçleriyle 
çalıştıklarını 
belirtti. Bunun 
için genel mü 
düdüklerinde 
bulunan 
kişiselleştirme 
merkezindeki 
personelin Kurban 
Bayramı'nda mesai 

yaptığını ifade 
eden Güner, 
şöyle konuştu: 
"Arkadaşlarımız, 
bayramın birinci 
günü dışında, 
10 gün herkes 
tatil yaparken 
onlar 
kişiselleştirme 
merkezinde 
bekleyen 410 bin 
kart için çalıştılar. 
Bu şu açıdan çok 
önemli, eğer bu 
olmasaydı siz 
bugün yeni 
kimlik kartına 
başvurduğunuz 
zaman önünüzde 
410 bin kişi 
daha vardı.
410 bin kişinin 
kartını beklemek 
zorunda 
kalacaktınız.
Ama bu kartları 
sıfırladığımız 
için vatandaşla 
rımızın başvu 
rüları kısa 
süre içinde 
sonuçlanacak."
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“Bilgi Evi" için kayıtlar başladı
Gemlik Belediye 
si’nin üniversite 
sınavlarına hazırla 
nan öğrencilere 
sunmuş olduğu, 
içerisinde sosyal 
ve kültürel faaliyet 
ler ile birlikte öğren 
çilerin sınavlara 
hazırlanmasında 
olumlu sonuçlar 
almasını sağlaya 
cak olan Bilgi 
Evi’nin 2017-2018 
eğitim yılı dönem 
kayıtları başladı. 
Öğrenciler 27 Eylül 
-10 Ekim tarihleri 
arasında Gemlik 
Belediyesi Kültür 
ve Sosyal işler 
Müdürlüğüne gel
erek kayıtlarını 
yaptırabilecek. 
Kayıt sırasında 
yada kurslarda 
öğrencilerden her
hangi bir ücret 
talep edilmeyecek. 
Konuyla alakalı

ÜCRETSİZ
Üniversiteye Hazırlık Dersleri
Müracaat: 27 Eylül -10 Ekim 2017
Gemlik Belediyesi KOİtör ve Sosyol İller MÖdOdüflÖ 

' 0224.519 45 21/1)2.4 '

açıklama yapan 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, "Gençle 
rimiz Geleceği 
mizdir, Geleceğimiz 
İçin Çalışıyoruz. 
Dolayısıyla bizim 
onların eğitimine ve 
gelişimine katkı 
sunmak gibi bir 
sorumluluğumuz 
var. Açtığımız 
kurslarda hem yeni

4.^, praasnED

vyı cııc^cr\f 
hem yeteneklerini 
geliştirecekler. 
'Bilgi Evi’ zengin 
fakir ayrımı yap
madan, çocuğunu 
özel okula göndere
meyen ya da özel 
ders hizmetler için 
yeterli gelire sahip 
olamayan ailelerin 
çocukları için farklı 
ve önemli bir eğitim 
alanı olacak. Ayrıca

dürüst, ahlaklı, 
milli ve manevi 
değerlerine sahip 
kişiler olarak 
yetişecekler. Boş 
zamanlarını 
değerlendire 
çekleri gibi, yeni 
şeyler öğrene 
çekler. Bununla 
birlikte kötü 
alışkanlıklardan da 
uzak duracaklar. 
Biz gençlerimize 
her türlü imkanı 
sunmaya devam 
edeceğiz. Bilgi 
evimiz, gençlere 
yönelik projeleri 
mizden sadece 
biridir. Bundan 
sonra da yaptığımız 
ve yapacağımız 
projelerimizle 
onların toplumu- 
muza faydalı birey 
ler olarak yetişme 
lerini sağlamayı 
amaçlıyoruz ” 
dedi.

MaMH
İl özel idareleri ve belediyeler, kurdukla 
rı birlikler ve döner sermayeli kuruluş 
lar, atama yapılacak boş kadro sayısı 
mn beş katı oranında adayı sınava 
çağıracak. Kamu Görevlerine İlk Defa 
Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar 
Hakkında Genel Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönet
melik, Resmi Gazete'de yayımlandı. 
Buna göre, yönetmeliğin "II özel İdare 
leri ve Belediye Kadrolarına Atana 
cakların Seçilmesi" bölümünde yer 
alan 27/C maddesinin birinci fıkrasının 
birinci cümlesinde yer alan "üç katı" 
ibaresi "beş katı" olarak değiştirildi. 
Değişiklik kapsamında il özel idareleri 
ve belediyeler, bunlara bağlı kuruluşlar 
ile kurdukları birlikler ve döner ser
mayeli kuruluşlar, başvuran adayları 
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 
başarı puanlarına göre sıralayarak, en 
yüksek puanlı adaydan başlamak üze 
re, atama yapılacak boş kadro sayısı 
mn beş katı oranında adayı sınava 
çağıracak. Söz konusu düzenleme, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı 
ğımn (Devlet Personel Başkanlığı) 
yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memur 
lan Kanunu ile 217 sayılı Devlet Perso 
nel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Karama 
me hükümlerine göre 11 Eylül tarihin 
de Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.

Gemlik Körfez 
eULlK'İN ILK OÛNLOK SİYASİ GAZETESİ

SA
TI

LIK KOÇUN KAMLA 
UELYAU SİTESİNDE 

HAVUZLU EŞYALI 2+1 DAİRE 
SANİDİNDEN SATILIK 

05353781800

5ve9.Sınıl

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KI^OIHOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

(SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACIUK-YAY1NCILIK-REKLAMCIUK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No:5/A 
Tel:(0.224)5139683GEMLIK

Milli Eğitim 
Bakanlığının 
UNİCEF işbirliğin 
de geliştirilen 
ortaöğretime 
uyum programı 
kapsamında 
2017- 2018 eğitim 
öğretim yılı ilk 
haftasında Gemlik 
Anadolu İmam 
Hatip Lisesi 5 ve 
9.sımf öğrencile 
rine yönelik uyum 
programı 18-21 
Eylül tarihleri 
arasında Okul Yö
neticileri, Rehber 
Öğretmen ve sınıf 
rehber öğretmen 
lerinin koordinas 
yonunda başarıyla 
gerçekleştirildi. 
Söz konusu uygu
lama kapsamında; 
Okulun çevre ve 
fiziki koşulları, 
öğrencilerin 
gelişim düzeyleri 
dikkate alınarak 
öğrencilerin 1975 
yılında kurulan ve 
yüzlerce mezunu 
bulunan Gemlik. 
Anadolu İmam 
Hatip Lisesinin

araUınunfrograınıvanılılı

tanıması, okul 
öğrencilerle okul 
yöneticilerinin, 
öğretmenlerin ve 
okul personelinin 
tanıştırılması; oku
lun idari birimleri 
(müdür, müdür 
yardımcıları, 
öğretmenler ve 
diğer personelin 
odaları, rehberlik 
birimleri, güvenlik 
görevlisi odası vb.) 
ile okul kütüpha 
nesi, bilgisayar 
sınıfları, laboratu 
ar, konferans sa
lonu, spor salonu, 
kantin vb. mekan 
ların gezdirilmesi; 
okul çevresi, 
okulda verilen 
hizmetler, mevzuat 

ve kurallar, okulun 
sosyal, kültürel ve 
sportif faaliyetleri, 
okulda ve okul 
çevresinde doğa 
cak ihtiyaçlarını 
nasıl giderecekleri 
hakkında bilgi 
verilmesi, 
Ortaokul 5.sınıf 
öğrencilerine 
seçmeli ders 
uygulamasıyla il
gili detaylı bilgi 
verilmesi, 
Öğrencilere yaka 
kartı takılarak on
lara okul ortamın 
da yönetici, öğret 
men ve diğer per
sonel tarafın dan 
isimleriyle hitap 
edilmesinin sağlan 
ması amaçlandı.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Ambalajlı ürünlerde büyük skandal
Aynı ambalajlı 
gıdaların Doğu 
Avrupa’ya düşük, 
Batı Avrupa’ya ise 
yüksek kaliteli 
gittiğine yönelik 
şüpheler büyüyor. 
İlk adımı atan 
Letonya, şüpheli 
görülen 20 ürünü 
analiz edecek, Al
manya’da satılanla 
arasında fark olup 
olmadığına baka
cak.
Avrupa, yumurta 
krizinin artçılarını 
tam olarak atlata
madan şimdi de 
gıda ürünlerindeki 
standartsızlıkla mü
cadele etme karan 
aldı. Aynı paket 
ürünün bir ülkeye 
yüksek, başka bir 
ülkeye ise düşük 
kalite ile giriş 
yaptığı tespit edildi, 
Konu hakkında 

harekete geçen 
Letonya Tarım 
Bakanı Janis 
Duklavs “Avrupa 
Gıda ve Veterinerlik 
Hizmetleri kurumu- 
nun yönetimi, tabir 
caizse, ‘şüpheli’ 
ürünlerin, hakkında 
en çok konuşulan 
20’sinden numune 
almaya karar verdi” 
dedi.
Testlerin epey 
masraflı olacağını 
ifade eden Duklavs, 
testin amaçlarından 
birini “Ambalajlarda 
yazan ‘içindekiler’ 
kısmına bakarak 
aynı markaların aynı 
ürünlerinde, beyan 
edilen bir fark olup 
olmadığını görmek” 
olarak tanımladı.
Duklavs “Mesela, 
Almanya ve Leton 
ya’da satın alınan 
ürünlerin birebir

aynı olmasına 
rağmen, laboratuvar 
sonuçlarına göre 
farklı oldukla nmn 
anlaşılması halinde, 
ortaya bambaşka bir 
durum çıkacaktır” 
dedi. Gıda ve Veter
inerlik Hizmetleri 
kurumunun bu 
kararı, Avrupa 
Komisyonu Başkanı 
Jean-Claude Junck- 
er’in 13 Eylül tari
hinde yaptığı bazı 
açıklamaların üze 
rine aldığı bildirildi. 
Juncker tamamen 
aynı ambalaja sahip 
ürünlerini Batı 
Avrupa için daha 

yüksek kalitede 
üretip Doğu Avru 
pa’da daha düşük 
kalitede tutan 
şirketlerin cezalan 
dırılması için ulusal 
bazda daha fazla 
yetki kullanılabil 
mesi gerektiğini 
ifade etmiş ve “Slo- 
vaklar, dondurul 
muş fileto balık 
ürünlerinde daha az 
balık yemeyi hak et
miyor” demişti. 
Avrupa Birliği (AB) 
Komisyonu Tüketici 
Haklarından So
rumlu Üyesi Vera 
Jourova ise geçtiği 
miz gün yaptığı 

açıklamayla son 
dönemde AB Korniş 
yonu’na tüketiciler
den ‘çifte kalite’ ma
muller hakkında çok 
sayıda şikayet 
geldiğini ifade etti. 
Tüketicilere, kandırıl 
dıklannı düşündük 
leri ürünleri satın al
mama çağrısında 
bulunan Jourova, 
şirket veya marka 
adı açıklamadan, 
yüzlerce üründe bu 
sorunun yaşandığı 
na dikkati çekti. 
‘AYNI SORUN 
TÜRKİYE’DE DE 
VAR’
Tüketici Başvuru 
Merkezi (TBM) 
Onursal Başkanı 
Aydın Ağaoğlu, AB 
ülkelerinde satılan 
ürünlerle Türkiye’de 
aynı ambalajda 
satılan ürünler 
arasında ciddi 

farklılıklar olduğu 
yönündeki tespitlere 
katıldığını dile ge
tirdi. Ağaoğlu 
şunları kaydetti: 
“Bu yönde gelen 
şikayetler incelen 
diğinde, bazı mar 
kah spor ayakkabı 
larının AB üyesi 
ülkelerde satılanla 
aynı kalitede olma 
dığını, bizzat görev 
yaptığım Tüketici 
Hakem Heyeti’nde 
gözlerimle müşahe 
de ettim. Aynı du
rumu cep telefonla 
nnda da görüyoruz. 
Özellikle GSM 
operatörleri 
tarafından ithal 
edilip taahhütle 
paketlerle tüketiciye 
taksitli satış şeklin 
de sunulan cep 
telefonlanndan da 
çok sayıda şikayet 
gelmektedir.”

Açlık yoksulluk sınırı açıklandı
Türk-İş'in araştırma 
sına göre, eylül 
ayında dört kişilik 
ailenin açlık sının 
1523, yoksulluk 
sının 4 bin 960 lira 
olarak hesaplandı. 
Türk-İş tarafından, 
çalışanların geçim 
koşullarını ortaya 
koymak ve temel 
ihtiyaç mad
delerindeki fiyat 
değişikliğinin aile 
bütçesine 
yansımalarını belir

lemek amacıyla her 
ay yapılan "açlık ve 
yoksulluk sınırı 
araştırması"nın 
eylül ayı sonuçları 
açıklandı. 
Araştırmaya göre, 
eylülde dört kişilik 
ailenin sağlıklı, den
geli ve yeterli 
beslenebilmesi için 
yapması gereken 
gıda harcaması 
tutannı ifade eden 
"açlık sının" 1523 
lira olarak belirlendi.

Gıda ile giyim, 
konut, ulaşım, 
eğitim, sağlık ve 
benzeri ihtiyaçlar 
için yapılması 
zorunlu diğer

harcamaların 
toplam tutanna 
denk gelen "yoksul
luk sının" ise 4 bin 
960 lira oldu.
Gıda enflasyonunda 

son 12 ay itibarıyla 
artış yüzde 9,84 
olurken, yıllık orta
lama artış yüzde 
6,96 olarak 
gerçekleşti.
YAŞ SEBZE-MEYVE 
FİYATLARI 
YÜKSELDİ 
Araştırmaya göre, 
eylül ayında süt ve 
yoğurt fiyatı arttı, 
peynir fiyatı ise or
talama olarak biraz 
geriledi.
Eylül ayında yaş 

sebze-meyve 
fiyatları yükseldi. 
Ortalama sebze- 
meyve fiyatı bu ay 
3,75 lira oldu ve 
geçen aya göre kilo
gramda 17 kuruş 
arttı. Geçen ay 3,53 
lira hesaplanan 
sebze ortalama kilo
gram fiyatı eylülde 
3,68 lira oldu. Meyve 
ortalama kilogram 
fiyatı ise 3,65 li
radan 3,86 liraya 
yükseldi.

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
O rm. Böl.Şef.
Milli Eğt Md.

121
186

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

KAYMAKAMLIK Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
özel İd. Md.

513 13 53 
513 10 57 
51313 08
513 11 33 
513 10 95
513 37 42

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

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

ULAŞIM 513 15 07
©12 OO 26 Tapu Sicl. Müd. 513 14 14

DENİZ UÇAÖIPegasus Atanla Seyahat 
METRO
Aydın Turtam
SOzar TurtamKanbarofllu-Esadaı
Anıtur
Kamil Koç

• 13 20 77

• 12 O1 03

Müftülük 
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md.

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

HASTANELER nam ıııııı muu. □ ıo io
İŞ-KUR 513 71 66

Devlet Hastanesi 
Sahil Dsv. Hsst. '

517 34 00
513 23 29 BELEDİYE

Mer.Sağ.Ocağı
Tomokay Tomografi
Acıbsdem

513 10 68
513 05 29
280 44 44

Santral
Başkanlık

51345 21-23
513 45 20

TAKSİLER BUSKİ 514 57 96
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

İtfaiye
Muhasebe Md.
Yazı İşi. Md.
Su Anza

513 23 25 
51345 21-182 
51345 21-111

Yalnız 185

DENİZ OTOBÜSÜ
Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 eo
Yenlkapı (212) 515 12 12
Yalova (226) 511 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 »4

VAPUR - FERİBOT
Yalova (226) 514 10 20
Topçular (226) 363 43 10
Eaklhlaar (202) 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
Mllanğaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz______________ 514 17 00
Akcan Petrol o13 1O 7B
MAR-PET ai3 30 33
Tuncay Otogaz 013 1« *•
Bayza Petrol si» o<_Q3_

Gemlik Karfez
GEMUİK'İN İLK GÛHLÛK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5891 

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)

aiMBlİH
VENÜS SİNEMASI

OIT 
14.30-17.00-20.15 

KINGSMAN: 
ALTIN ÇEMBER 

12.00-15.00-17.45-20.30 
SİCCİN4 

12.00-16.00 
BEKAR BEKİR 

14.00-18.00-20.00
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikK

YİĞİT inşaat
■I V ■____

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

www.yigitinsaatgemlik.com
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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

DAVETİYE MODELLERİMİZİ GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN 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

GemlikKSrfez
GEMLİK’İNMF TANITIM HIZMETLEfl

HFKIAMCIUKOP°^IZAS^

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5/A GEMLİK TCİ' O 224 513 96 83rMATBAAClUKYAYINCIl-IK

http://www.yigitinsaatgemlik.com


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 

k ^^GEMLljŞ j
irfanunluemlak.sahibinden.com

Gemlik’in Kurtuluşu için çalıştı, Cumhuriyetin ilk belediye başkanı, ilk DP İlçe Başkanlığı yaptı.

MHiiıeıiııiıMîaıı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Dr. Ziya Kaya’nın evi...
Cumhuriyetin kurulduğunda Gem

lik’in ilk belediye başkanı olan Doktor 
Ziya Kaya’nın yaşadığı evi yıkıldı, 
yıkılacak hale geldi.

Meyhanelere sokağından Bekar Yoku 
şu’na doğru çıktığınızda sol köşedeki 
üzeri brandalarla örtülü eski ev Ziya 
Kaya’nın evidir.

Bunu birçok kişi bilmez. Eski 
belediye başkanları bile bilmiyorlardı. 
Bazılarına ben gösterdim. Devamı 4’de

Gemlik’in efsane Belediye başkanlarından 
merhum Dr. Ziya Kaya’nın Kayhan Mahallesi 
başındaki evi ve muayehanesi bakımsız 
lıktan yıkılmak üzere. Haberi sayfa 2’de

Altı nova ilçesinde farklı adreslerden 13 bin 
lira değerinde bakır kablo ve kaynak 

makinası çaldıkları öne sürülen 
2 şüpheli tutuklandı 

Gemlilı Açılı
Cezaevinden izinli
çıktı hırsızlık vantı

Altınova ilçesinde farklı adreslerden 13 
bin lira değerinde bakır kablo ve 
kaynak makinası çaldıkları öne sürülen 2 
şüpheli tutuklandı. Öte yandan geçtiğimiz 
günlerde Küçük Kumla da tartıştığı N.Ş. yi 
tüfekle yaralayan ve kaçan E.G. polisin 
sıkı takibi sonucu yakaladı. Haberi 2’de

ZAMANINDA VE DEĞERİNDE ALIM SATIM

VFFIr 9 DANIŞMANLIĞI

UKuiuA U'ıemi^
SATILIK - KİRALIK EV - ARSA - 

ARAZİ - DÜKKAN - İŞYERİ

GEMLİK ŞUBEMİZ; DEREBOYU AKSA DOĞALGAZ YANI
O 224 514 77 00 O 543 550 20 70
KUMLA 1. ŞUBEMİZ ; İSKELE MEYDANI
BANKAMATİKLERİN YANI O 541 545 99 56
KUMLA 2. ŞUBEMİZ ; ABDULLAH ASLAN CAD. NO: 76
O 224 538 88 86 - 0533 746 06 46

I EMLAK DflYtEMLAK oıi

(Şjzinpot
sahibinden.com IKUMLA 1. ŞUBEMİZ I

__ GEMLİK ŞUBEMİZ_______________________________

irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
sahibinden.com
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Altınova ilçesinde farklı adreslerden 13 bin lira değerinde bakır kablo ve 
kaynak makinası çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı

CeaülkıiCezaemJaiûılitıttlMi^mtı
Kumla’da tartıştığı genci yaralayan zanlı 

Haydariye Su Düşen Şelalesi yolunda yakalandı
Altınova ilçesinde 
farklı adreslerden 
13 bin lira 
değerinde bakır 
kablo ve 
kaynak makinası 
çaldıkları öne 
sürülen 2 şüpheli 
tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 
Altınova İlçe Em
niyet Müdürlüğü 
ekipleri devriye 
görevi sırasında 
Subaşı 
Köprüsü'nde 
şüphelendikleri 34 
SN 5754 plakalı oto
mobili durdurarak 
Enes B. (20) ile Fer
hat B'nin (21) kimlik

kontrolünü yaptı. 
Kontrolde Enes 
B'nin Gemlik Açık 
Ceza İnfaz Kuru- 
mu'ndan tutuklu 
olduğu ve izinli 
olarak çıktığını 
belirlendi.
Otomobilde yapılan 
aramada ise 13 bin 
lira değerinde 
yaklaşık 100 
kilogram yakılmış 
bakır kablo, 
kaynak makineleri, 
spiral makina ile 
piyasa değeri yük
sek el makinaları 
ele geçirildi. 
Gözaltına alınan 
sahışlar ifadelerinin

ardından çıkarıl tutuklandı. de sahiplerine
dıkları mahkemece Çalınan malzemeler teslim edildi.

Öte yandan 
geçtiğimiz günlerde 
Küçük Kumla da 
tartıştığı N.Ş. yi 
tüfekle yaralayan 
ve kaçan E.G. 
polisin sıkı takibi 
sonucu yakaladı. 
Gemlik 
AsayişŞubesi 
ekipleri zanlının 
gidebileceği 
her yeri tuttu. 
E.G nin Haydariye 
köyü üzerinden Su 
Düşen şelalesi 
yoluyla Yalova’ya 
kaçtığı belirlenince 
burada önlem alan 
polis zanlıyı 
yakaladı.

Gemlik’in Kurtuluşu için çalıştı, Cumhuriyetin ilk belediye başkanı, ilk DP İlçe Başkanlığı yaptı

Dr. Ziya Kaya nın 
evi yıkılmak üzere
Gemlik’in efsane 
Belediye 
başkanlarından 
merhum Dr. Ziya 
Kaya’nın Kayhan 
Mahallesi başındaki 
evi ve muayehanesi 
bakımsızlıktan 
yıkılmak üzere. 
Dr. Ziya Kaya 
Osmanlıdöneminin 
son Gemlik 
Belediye Başkanı 
Anastas Efen 
di’den sonra 
Cumhuriyetin ilk 
Belediye başkanlı 
ğını yaptı 1922-1933 
1950 yılına 
kadar ilçemizde 
doktorluk mesleğini 
sürdürdü.
1946 yılında kuru
lan Domotrat 
Parti’nin Gemlik 
kurucusu oldu, ilçe 
başkanlığını yaptı.

1950 yılında 
yeniden belediye 
başkanı seçildi. 
Kurtuluş Savaşı 
sırasında gösterdiği 
cesareti, İngiliz 
işgalinin içini 
çıkartma yapmak 
istemesi sırasında 
Ingiliz 
donanmasına 
Kaymakam Mehmet 
Cemil ile giderek, 
çıkarma yaptığı 
takdirde, rumların 
evlerine benzin 
tekenekeleri 
yerleştirdiklerini, 
ısrarı halinde 
ateşleneceğini 
söyleyerek çıkarma 
önlenmişti. 
Gemlik’in fakir 
babası Doktor 
Belediye Başkanı 
olarak tanıtan 
Ziya Kaya’nın 

yaşamını 
sürdürdüğü 
Kayhan Ma
hallesinin başında, 
Bekar Yokuşunda 
bulunan evinin 
uzun süredir müze 
yapılması için 
girişimler yapılmış 
ancak bu 
gerçekleştirileme 
yince bakımı da 
yapılmayan ev 
çatı katından 
yıkılmaya başladı. 
Dr. Ziya Kaya’nın 
evinin üst 
katlarından moloz 
dükülmemesi için 
brandalar ile 
kapatıldı.
Yıllardır biri 
çivi bile çakılmayan 
Doktor Ziya 
Kaya’nın evi, miras 
olarak erkek toru
nuna kalmıştı.
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'Mim iıMın miMulı ııuraun!
Kocaeli'de what- 
sapp üzerinden 
ulaştığı 107 kişinin 
altın ve ziynet eşya 
larını kolay kazanç 
vaadiyle alarak 
yaklaşık 1 milyon
luk vurgun yapan, 
liderliğini bir kadı 
nın yaptığı "Altın 
Kızlar" adlı 4 kişilik 
çete çökertildi. 
Kocaeli'nin Danca 
ve Gebze böl
gesinde daha önce 
çalıştığı derneklerin 
referansını kulla
narak ulaştığı kişile 
ri fazla kazanç 
vaadiyle 1 milyon 
TL dolandıran "Altın 
Kızlar" çetesi polis 
operasyonu ile 
yakalandı. Edinilen 
bilgiye göre Danca 
ve Gebze'de daha 
önce çalıştığı 
derneklerin adını 
kullanarak tanıştığı

Ceviz toplarken canından olacaktı
Bursa'nın Orhan 
gazi İlçesi'nde ceviz 
toplamak için ağaca 
çıkan 68 yaşındaki 
Hamit Ataç den
gesini kaybederek 
düştü. Düşme 
sırasında yaşlı 
adamın kafasına dal 
parçası saplandı. 
Hastaneye 
kaldırılan Hamit 
Ataç'ın kafasındaki 
dal parçası ame 
liyatla çıkarıldı. 
Orhangazi İlçesi 
Keramet Ma
hallesinde oturan

BkrsalalıtlochııerasvııucoHaıııılagızalıı
Bursa'da, Fetullahçı 
Terör Örgütü/Para- 
lel Devler Yapılan 
ması'na (FETÖ/ 
PDY) yönelik 
düzenlenen 2 ayrı 
operasyonda, örgü 
tün kriptolu haber 
leşme programı 
”Byiock"u kullan 
dıkları iddiasıyla 36 
kişi gözaltına alındı. 
Alınan bilgiye göre, 
Bursa Cumhuriyet 
Başsavcılığı 
tarafından yürütü 
len soruşturma 
kapsamında, arala

kişilerinin güvenini 
sağlayan D.E. adlı 
kadın, 2 kat kazanç 
vaadiyle tanıştığı in
sanlardan ziynet 
eşyası ve para topla 
maya başladı.
'ALTIN KIZLAR' 
GRUBUNU 
KURDULAR 
İlk etapta anlaştığı 
kişilere 2 kat 
kazançlarını geri 
veren D.E., güven 
sağladığı kişilerden 
daha fazla para

Hamit Ataç, ceviz 
toplamak için çıktığı 
ağaçtan dengesini 
kaybederek düştü. 
Yaşlı adam ağaçtan 
düşerken kırılan dal 

rında kanun hük
münde karama 
melerle görev
lerinden ihraç 
edilen öğretmenle 
rin de bulunduğu, 
örgütün kriptolu 
haberleşme 
programı "Bylock"u 
kullandıkları iddia 
edilen 18 kişi 
hakkında yakalama 
kararı çıkarıldı. 
Bunun üzerine hare 
kete geçen Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve Or
ganize Suçlarla Mü

kazanmaları için 
fazla para ve yeni 
insanlar bulmalarını 
istedi. Kazanç için 
gelen insanların 
artması üzerine 
vvhatsapp üzerin 
den "Altın Kızlar" 
adlı grup kuran D.E. 
birlikte çalıştığı 4 
kişiyle birlikte 107 
kişiden yaklaşık 1 
milyon TL'lik para 
ve ziynet eşyası 
alarak geri 
ödemedi.

kafasına saplandı, 
dalın bir parçası 
kafasında saplı 
kaldı. Haber veril 
mesi üzerine olay 
yerine gelen 112 

cadele Şubesi ekip
leri, il merkezi ve 
Yenişehir ilçesin
deki adreslere op
erasyon düzenledi. 
Operasyonda 12 
kişi gözaltına alındı. 
Şüphelilerden Tl 
emniyette ifadesi 
alındıktan sonra 
serbest bırakıldı, 
öte yandan "By- ■ 
lock" programını 
kullandıkları iddia 
siy la Bursa merkez, 
İnegöl, Mustafake 
malpaşa ve Gemlik 
ilçelerin deki 32 kişi 

MAĞDURLAR 
ŞİKAYETÇİ OLDU 
Fazla kazanç 
uğuruna tüm 
birikimlerini ve 
bankadan çektikleri 
kredileri D.E.'nin 
kurduğu 4 kişilik 
çeteye kaptıran 
ancak geri ala
mayan vatandaşlar 
ise polise giderek 
şikayetçi oldular. 
İhbar üzerine in
celeme başlatan 
Kocaeli İl Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
Yankesicilik ve 
Dolandırıcılık Büro 
Amirliği ekipleri, 
26 Eylül tarihinde 
Gebze ve Danca'da 
gerçekleştirdiği eş 
zamanlı operas 
yon ile şüpheliler 
D.E., O.S., S.Ç. ve 
P.P.'yi kıskıvrak 
yakaladı.

Acil Servis 
ekipleri tarafından 
yapılan ilk müda
halesinin ardından 
kafasına dal 
parçası saplı halde 
hastaneye kaldı 
rılan Hamit Ataç 
ameliyata alındı. 
Kafasına saplanan 
dal parçası 
çıkarılan 
yaşlı adamın 
sağlık durumunun 
iyi olduğu belirtildi. 
Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

hakkın da yakalama 
kararı çıkarıldı. 
Kaçakçılık ve 
Organize işlerle 
Mücadele Şubesi 
ekipleri sabaha 
karşı söz konusu 
yerlerdeki adreslere 
eşzamanlı op
erasyon düzenledi. 
Operasyonda 24 
kişi gözaltına alındı. 
Zanlılara ait evlerde 
yapılan aramalarda, 
çok sayıda örgüt 
sel doküman ve 
dijital materyal 
ele geçirildi

Çan faciası: 
Ölü «e yaralı var!

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde çatıdan 
düşen bir kişi 
hayatını kay be 
derken, bir kişi de 
yaralandı.
Huzur Mahallesi 
yakınlarındaki 
inşaatın çatısına 
çıkarak kaynak 
yaşan 18 yaşındaki 
Mahmut D. ile 55 
yaşındaki Raif K., 
dengelerini 
kaybederek 5 
metre yükseklikten 
aynı anda beton 
zemine düştü. 
Ağır yararlanan

Bursa'da sahte 
para alarmı!

Sakarya'da ger 
çekleştirilen ope 
rasyonda 200'lük 
bankotlar halinde 9 
bin 600 lira sahte 
para ele geçirildi, 
gözaltına alınan 5 
kişi tutuklandı. 
Alınan bilgiye 
göre, İl Emniyet 
Müdürlüğü Kaçak 
çilık ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şubesi (KOM) ekip 
lerince, Sakarya, 
Antalya, Ankara, 
Bilecik, Bursa, 
Düzce, Eskişehir, 
İstanbul ve Nevşe 
hir'de piyasaya 
sahte para 
sürülmesi olayına 
ilişkin çalışma 
başlatıldı. KOM 
ekiplerince yapılan 
operasyonda, 8 
şüpheli gözaltına

Raif K. ile hafif 
yaralanan Mahmut 
D.'nin imdadına 
arkadaşları yetişti. 
Yaralılar, haber 
verilmesi üzerine 
olay yerine gelen 
sağlık ekibinin ilk 
müdahalesinin 
ardından İnegöl 
Devlet Hastane- 
si'ne kaldırıldı. 
Beyin kanaması 
geçiren Raif K. 
kurtarılama 
yarak hayatını 
kaybetti. Olayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor.

alındı, 200'lük 
bankotlar halinde 
sahte 9 bin 600 lira 
ile sahte para 
yapımında 
kullanılan kimya 
sal madde ve 
materyaller ele 
geçirildi.
Emniyetteki 
işlemleri tamam
lanan 8 şüpheli 
den 6'sı sağlık 
kontrolünden 
geçirildikten 
sonra adliyeye 
sevk edildi. 
Şüphelilerden 5'i 
savcılık sorgusu
nun ardından 
çıkarıldıkları, 
Sakarya Nöbetçi 
Sulh Ceza Hakimli 
ği'nce tutuklandı, 
biri ise adli kontrol 
şartıyla serbest 
bırakıldı
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Doktor Ziya Kaya’nın Evi

■BMlİHİİllia
Gemlik’in Cumhuriyet dönemin de 

Belediye Başkanlığını yapmış, 
Kurtuluş Savaşı kahramanlarından, 
kuvvayı millici, belediye başkanlığı 
nı kendini zengin etmek için değil, 
halkına hizmet için yapmış ve fakir 
babası diye ünlenmiş bir kişidir Dok
tor Ziya Kaya.

Çocukluğumda İskele Meydanı’ na 
girişte bir taşın üzerinde Doktor Ziya 
Kaya Bulvarı yazısını çok görürdüm.

Kimdi bu Ziya Kaya? Büyüklerim 
bize birşey anlatmamıştı.

Oysa babam 1908 
doğumluyduydu. Kurtuluş Savaşı’ 
ndan sonra Yunan askerleri Kumla 
da evlerini yaktığı için, evsiz kalın 
ca, “Gemlik’te gavuruların evleri 
boşaldı, gidin orda bir ev bulun otu
run” dendiğinde, ailece Gemlik’e 
yerleşmişlerdi.

Kurtuluş Savaşı sonrası, Doktor 
Ziya Kaya’yı yakı nen tanıyorlardı.

O yıllarda Gemlik’in nüfusu çok 
azdı.

Dr. Ziya Kaya’yı yıllar sonra tanı 
dım.

Bunda rahmetli araştırmacı 
gazeteci, yazar Yılmaz Akkıhç’ın 
etkisi büyük oldu.

Nezih Dimili’nin Belediye Başkan 
lığı döneminde, “Dr. Ziya Kaya’yı 
Anma Paneli” düzenledik. Fotoğraf 
sergisi açtık.

O’nun komitacı, siyasetçi, ulusal 
cı, kuvvaycı, halk adamı kişiliğini, 
şairliğini yakınlarından, tanıyanlar 
dan dinledim.

O günden beri O’nu gelecek 
kuşaklara tanıtmak için çaba harca 
dım.

Öncelikle de yaşadığı evi bir müze 
ev haline getirmek için hep yazdım.

İşte şimdi yıkılmak üzere olan 
Bekar Yokuşu’ndaki metruk bina 
o’nun yaşadığı ev.

Belediyede yapılan panelin konuş 
ma kayıtları, -varsa tabii- fotoğraf 
sergisindeki 65 adete fotoğraf bulun 
malı. Torunları sağ ken Dr. Ziya Kaya 
ile ilgili ne bulu nursa bir araya ge
tirilmeli.

Ama gördüğün o ki, Dr. Ziya 
Kaya’nın evi böyle giderse yıkılacak. 
Aynı Dr. Seyfi Arıkan’in evi gibi.

Biz değer bilmeyen bir toplumuz.
Bizi bizi yapan değerleri yok edi 

yor, önemsemiyoruz.
Bunlar yok olmadan sahip çıka 

hm.
'Efiryerüen 'oa^ıaydıım.

Anadolu Çağdaş 
Eğitim Vakfı 2017 - 
2018 eğitim dönemi 
için çalışmalarına 
Kıbrıs gezisi ile 
başladı.
Geçtiğimiz 
günlerde Derneği 
geliri elde etmek 
ve üyeleri ile 
yakınlarını 
görmedikleri 
yerleri göstermek 
amacıyla Kıbrıs 
gezi düzenledik 
lerini söyleyen 
Dernek Başkanı 
Meziyet Tunalı, 
120 kişi ile Kıbrıs’a 
gittiklerini söyledi. 
Gezide Lefkoşe ve 
Magosa'da Namık 
Kemal Zindanı, 
Lale Mustafa Paşa 
Camii, Otello Kalesi,

Dr. Fazıl Küçük 
Müzesi, Barbarlık 
Müzesi ve Şehitlikler 
gezilmiş duygusal 
anlar yaşandiğini 
belirten Tunalı,

Boğaz Şehitliğinde 
bir misafirin şehit 
kardeşi ve yanındaki 
Gemlik ve Bursa'lı 
şehitlerin kabirleri 
de ziyaret ettiklerini

söyledi. 
ANAÇEVyeni 
eğitim döneminde 
de çalışmala 
rina ve gezile 
rine devam edecek

Amatör Balıkçılar belediye desteği ile dernek kurdu

ImaıaroltalıalılıçılamlerııeMeşii
Gemlik Denizi 
Doğayı ve Çevreyi 
Koruma 
Derneğinden sonra 
amatör balıkçıların 
oluşturduğu Gemlik 
Belediyesinin 
desteklediği Gemlik 
Balıkçılar Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma 
Derneği kuruldu. 
Derneğin Kurucu 
başkanlığına Cafer 
Çelikbilek getirildi. 
Kurucu yönetim 
kurulunda; Murat 
Ertegil(Başkan 
yardımcısı) Serkan 
Emre Turgut 
Deş, Mehmet 
Köse, Aykut Aydın, 
Ergin Kahraman. 
Dernek Başkanı 
Cafer Çelikbilek 
yaptığı açıklamada 
ilk günde 51 üyee 
yakıldı yapıldığını 
belirterek, “Gemlik 
Belediyesi'nin öncü 
lüğünde başlayan

Gemlik Balıkçı 
Bannağı'nm eski 
harabe halinden 
kurtulması, korun 
ması ve yaşatılması 
için biz Gemlikli 
balıkçılar olarak 
devreye girdik.
Gemlik Belediyesi 
ve Liman Başkanlığı 
ile birlikte koordinen

çalışmalar yürüte 
ceğiz. Üyelerimiz 
ve tüm balıkçılar 
için sosyal yaşam 
alanla rı oluştur 
mak için çalışa 
cağız.
Su ürünlerimizi 
koruyacağız.” 
dedi. Belediye 
Başkanı Refik

Yılmaz’a teşekkür 
eden Çelikbilek, 
Gemlik’te amatör 
balıkçılığın 
geliştirilmesi için 
çalışacaklarını, 
kaçak balık 
avcılığının önüne 
geçilmesi için 
mücadele ede 
çeklerini söyledi.

Gemlik K^fez
OSNLOn tlYABl (İAOtrSV' *

ABONE OLDUNUZ MU? ’
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Facebook sayfamız; Gemlik Körfez • Güler Ajans
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Bursa'nın en eski 
ve kaliteli otel
lerinden biri olan 
Çelik Palas, 
Uludağ Üniversite- 
si'nin lisans, ön 
lisans veya mezun 
olan öğrencilerine 
staj ve çalışma 
imkanı tanıyacak. 
Uludağ Üniver
sitesi ve Çelik 
Palas Oteli 
arasında protokol 
imzalandı. Ön 
lisans, lisans ve 
mezun olan öğren 
çiler, Çelik Palas 
bünyesinde çalış 
ma ve eğitim 
imkanı bulacak. 
Başarılı olan öğ 
rencilere 5 yıldızlı 
otellerde çalışma 
ya ehil olduklarına 
dair sertifika

verilecek. İmza 
törenine Uludağ 
Üniversitesi Rek
törü Prof. Dr. 
Yusuf Ulcay, Blue 
Bay Çelik Palas 
Türkiye sorumlusu 
Ali Chhit, Çelik 
Palas Bursa Genel 
Müdürü Hakan 
Gencer, Rektör 
Danışmanı Yard. 
Doç. Dr. Fikri Pala, 
akademisyenler ve 
otel yöneticileri 
katıldı. Yusuf Ul 
cay, üniversite 
lerin içinde bulun
duk lan kentlerin 
ihti yaçlarına 
cevap vermeleri 
gerekti ğinin altını 
çizdi. Bursa'nın 
tam bir sanayi ve 
turizm kenti 
olduğunu

vurgulayan 
Rektör Yusuf 
Ulcay, "Bursa'da 
1930'lu yıllarda ku
rulan Çelik Palas'- 
tan başka otel 
yoktu. Günümüz 
de ise her geçen 
gün beş yıldızlı 
otel sayısı artıyor. 
Dolayısıyla kalifiye 
eleman sayısı da 
artıyor. Bu sek
törün artan ihtiya 
cim da böylesi 
protokoller ile 
çözebiliriz. Oteller, 
bir şehrin vitrini. 
Özellikle yurt 
dışından gelen 
misafirlerin bizim 
toplumumuz 
hakkında ilk 
fikir edindikleri 
yerler oteller 
oluyor.” dedi

ÜRETİM ELEMANI
ÜRETİM BÖLÜMÜNDE 

ÇALIŞACAK 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

25-40 YAŞ ARASI 
BAY ELEMAN 

ALINACAKTIR.
MÜRACAATLARIN 

ŞİRKETİMİZE ŞAHSEN 
YAPILMASI 

GEREKMEKTEDİR.

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

Tel: 0224 586 00 05

Teleferikle Uludağ'a 
çıkacaklar dikkat

Ürünlerde Kilogram 
Fiyatı Büyük Yazılacak

Kış ve doğa 
turizminin önemli 
merkezlerinden 
biri olan Uludağ'a 
hizmet veren 
Teleferik hattı, 
çalışma saatleri 
düzenlemesinin 
ardın dan kış 
bakımına alınıyor. 
BURULAŞ'tan 
yapılan açıklama 
da, "Uludağ Tele
ferik hattı 2 Ekim 
2017 Pazartesi 
gününden itibaren 
kış bakımı 
nedeni ile işleti 
me kapatılacaktır. 
Açılış tarihi Tele
ferik A.Ş. tarafın

K AŞ€D€ B€Kl€M€K 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

dan belirlen 
diğinde bilgilendir 
me yapılacaktır.” 
denildi.
Bursa Uludağ tele
ferik hattı 140 
kabin ile saatte bin 

500 yolcu taşıma 
kapasitesine 
sahip Teleferik 
9 kilometre ile 
dünyanın en uzun 
teleferik hattı 
ünvanına sahip.

Tüketicilerin gram
lar üzerinden 
yanıltılmasının 
önüne geçmek 
için düğmeye 
basıldı. Paketle 
meye standart 
getirilecek. Kilog 
ram fiyatı büyük 
yazılacak.
Hükümet; bakliyat 
ve yağ ürünleri 
başta olmak üzere 
küsuratlı gramlar 
üzerinden 
tüketicinin 
yanıltılmasının 
önüne geçmek 
için harekete 
geçti.
KOLAY 
HESAPLANACAK 
MİKTARLARDA 
HESAPLANACAK 
Gümrük ve 
Ticaret Bakanlı 
ğı'nın hayata 
geçireceği yeni» 
uygulama ile

birlikte ürünlerin 
paketlemesine 
standart geti 
rilmesi 
öngörülüyor.
Ürünler 250, 500, 
750 gram gibi 
hesaplanması 
kolay miktarlarda 
paketlenecek.
HAKSIZ 
KAZANCIN 
ÖNÜNE 
GEÇİLECEK 
Ürün etiketlerinde

yer alan kilo 
gram fiyatı da 
gramaj da 
tüketicinin ra 
hatça okuyabile 
ceği büyüklükte 
yazılacak. 
Bu sayede hem 
tüketici korunacak 
hem de gramaj 
eksiltilmesi yolu 
ile haksız kazanç 
sağlayan 
firmaların önü 
kesilmiş olacak

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Yoksul sayısı 16 milyonu aştı!
Türkiye İstatistik 
Kurumu'nun, 2016 
yılı gelir ve yaşam 
koşulları araştırma 
sı bölgesel 
sonuçlarına göre 
geçen yıl itibarıyla 
en yüksek gelir 
Ankara bölgesinde. 
Yıllık geliri 8.539 
liranın altında olan 
yoksul sayısı ise 
TÜİK'e göre 16 
milyon 328 bin. 
Türkiye'de geçen 
yıl itibarıyla en yük
sek gelir "Ankara" 
bölgesinde görülür 
ken, gelir eşitsizliği 
nin en düşük tespit 
edildiği bölge 
"Zonguldak, Kara 
bük, Bartın" ve 
"Erzurum, Erzin
can, Bayburt", göre 
li yoksulluk oranı 
nın en yüksek 
belirlendiği bölge 
"Adana, Mersin"

oldu.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
2016 yılı gelir ve 
yaşam koşulları 
araştırması bölge
sel sonuçlarını 
açıkladı. Buna göre, 
Türkiye'de ortalama 
yıllık eşdeğer 
hanehalkı kullanı 
labilir fert geliri 
2016'da 19 bin 139 
lira olarak 
hesaplandı. Ülkede 

yıllık geliri 7 bin lira 
civarında olan yok
sul sayısı 11 milyon 
olarak ölçülerken, 
yıllık geliri 8 bini 
biraz aşan yoksul 
yurttaş sayısı da 16 
milyon kişiyi aştı. 
İstanbul ikinci 
İstatistik! Bölge Bir
imleri Sınıflaması 
(İBBS) 2. Düzey 
Bölgeleri itibarıyla 
söz konusu geliri 
en yüksek olan 

bölge, 26 bin 486 li
rayla Ankara oldu. 
Ankara, 2015'te de 
listede ilk sırada 
yer alıyordu. Bu 
bölgeyi, 26 bin 41 
lirayla İstanbul ve 
23 bin 612 lirayla 
İzmir izledi.
Ortalama yıllık 
eşdeğer hanehalkı 
kullanılabilir fert 
gelirinin en düşük 
olduğu bölgeler ise 
8 bin 679 lirayla

Mardin, Batman, 
Şırnak, Siirt; 8 bin 
794 lirayla Şanhur 
fa, Diyarbakır; 11 
bin 88 lirayla Van, 
Muş, Bitlis, Hakkâri 
olarak sıralandı. 
En eşitsiz Adana 
Gelir dağılımı 
eşitsizliği ölçüt
lerinden olan, sıfıra 
yaklaştıkça "gelir 
dağılımında 
eşitliği", 1'e yaklaş 
tıkça "gelir dağıl ı 
mında bozulmayı" 
ifade eden "Gini 
katsayısı" Türki 
ye'de 2016 itibarıyla 
0.404 iken bu 
değerin en düşük 
olduğu bölgeler 
0.315 ile Zongul
dak, Karabük, 
Bartın ve Erzurum, 
Erzincan, Bayburt; 
0.317 ile Kocaeli, 
Sakarya, Düzce, 
Bolu, Yalova olarak 

belirlendi. En yük
sek gelire sahip 
yüzde 20'lik grubun 
gelirinin, en düşük 
gelire sahip yüzde 
20'lik grubun geliri 
ne oranı şeklinde 
hesaplanan P80 
/P20 oranı Türkiye 
genelinde 7.7 iken 
bu değerin en dü 
şük olduğu bölge 
ler 4.5 ile Zongul
dak, Kara bük, 
Bartın; 4.8 ile Ko
caeli, Sakarya, 
Düzce, Bolu, Yalo 
va; 4.9 ile Gazian 
tep, Adıyaman, 
Kilis olarak kayıtla 
ra geçti. En düşük 
gelirli grubun yıllık 
oratalama geliri 
5.800 lira olurken, 
en üst dilimde 
olanların yıllık orta
lama geliri 45 bin 
lira olarak hesap 
landı.

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZOİİZEIYALI SİTESİNDE 

HftinJZLU EŞYftlI 2+1 DAİRE 
SAHİBİNDEN SATILIK 
05353781800

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KUŞEDE BEKLEMEK VOK 
miTiiimsEmnıt 

QwETESınık

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5(A
Tel: (0.224) SIS 9613 GEMLİK

Türkiye'nin dış 
ticaret açığı 
ağustosta yüzde 
22,8 arttı, ithalat 
yüzde 15,3 ar
tarken, ihracat 
12,3 artış gösterdi. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu ile 
Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı 
işbirliğiyle 
oluşturulan geçici 
dış ticaret veri 
lerine göre; ihra 
cat 2017 yılı 
ağustos ayında, 
2016 yılının aynı 
ayına göre yüzde 
12,3 artarak 13 
milyar 289 milyon

dolar, ithalat yüzde 
15,3 artarak 19 mil
yar 162 
milyon dolar 
olarak gerçekleşti. 
DIŞ TİCARET 
AÇIĞI YÜZDE 
22,8 ARTTI 
Ağustos ayında 
dış ticaret açığı 
yüzde 22,8 artarak 
5 milyar 873 mi
lyon dolara yük
seldi.
İhracatın ithalatı 
karşılama oranı 
2016 ağustos 
ayında yüzde 
71,2 iken, 2017 
Ağustos ayında 
yüzde 69,3'e

düştü. 
Mevsim ve takvim 
etkilerinden 
arındırılmış seriye 
göre; 2017 
Ağustos ayında 
bir önceki aya göre 
ihracat yüzde 
2,6 arttı, ithalat 

yüzde 7,5 azaldı. 
Takvim 
etkilerinden 
arındırılmış 
seriye göre 
ise; 2017 
yılı ağustos 
ayında önceki 
yılın aynı ayına 
göre ihracat 
yüzde14, ithalat 
yüzde17,6 arttı.

> Facebook sayfamız s Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Bankaların kredi işlemlerine yeni düzenleme
BDDK tarafından 
Bankaların Kredi 
işlemlerine İlişkin 
Yönetmelik'te 
değişiklik yapılması 
amacıyla hazırlanan 
yönetmelik taslağı, 
kurumun resmi 
sitesinden 
duyuruldu.
Söz konusu taslak 
ile ilgili yönetmeliğe 
31 Aralık 2013'te ek
lenen ve taşıt kredi
lerine ilişkin 
sınırlamaları içeren 
maddede 
değişikliğe gidildi. 
Değişiklik 

kapsamında yeni 
madde, şu şekilde 
belirlendi: 
"Tüketicilere, 
binek araç edinimi 
amacıyla 
kullandırılacak taşıt 
kredilerinde ve taşıt 
teminatlı kredilerde 
veya yapılacak fi- 
nansal kiralama 
işlemlerinde, kredi 
tutarının taşıtın 
değerine oranı 
taşıtın nihai fatura 
değeri 90 bin Türk 
lirası ve altında 
olanlar için yüzde 
yetmişi aşamaz. Bu

oran, nihai fatura 
değeri 90 bin Türk 
lirasını aşan binek 
araçlarda, bedelin 
90 bin Türk lirasına 
kadar olan kısmı 
için yüzde yetmiş,

90 bin Türk lirasının 
üstünde olan kısım 
için yüzde elli olarak 
uygulanır. İkinci el 
binek araçlarda 
taşıtın değerinin 
tespitinde kasko 

değeri esas alınır." 
Söz konusu 
maddede yer alan 
ve taşıtın nihai 
fatura değeri olarak 
belirtilen tutar, 
daha önce "elli 

bin Türk lirası" 
şeklinde 
belirlenmişti. 
Bu arada BDDK, 
aynı maddenin 
yer aldığı "Finan 
sal Kiralama, 
Faktoring ve 
Finansman 
Şirketlerinin 
Kuruluş ve Faaliyet 
Esasları Hakkında 
Yönetmelik"te de 
değişiklik tas 
lağı yayımlayarak 
söz konusu 
maddede 
düzenlemeye 
gitti.

Türk malına »illine ihracat »olu açılıyor
Türk mallarının 
dünyaya internet 
üzerinden satışı için 
e-İhracat Stratejisi 
hayata geçirilecek. 
Yeni OVP'ye göre, 
e-İhracat Stratejisi 
uygulamaya geçiril
erek, Türk mal ve 
hizmetlerinin 
uluslararası 
piyasalarda e-ihra- 
cat yoluyla yer 
alması sağlanacak. 
İhracatçıların kur 
riskini azaltmak 
amacıyla İhracatta 
Döviz Kuru Riski 
Sigorta Sistemi ku
rulacak. Türkiye'nin 
dünyada önemli bir 
fuarcılık merkezi ha
line gelmesi için 
gerekli altyapı 
oluşturulacak. Ge
leneksel ürünlerin 
üretim ve ihracatı 

özel olarak destek
lenecek. 2018-2020 
dönemini kapsayan 
Orta Vadeli Pro- 
gram'dan (OVP) 
derlediği bilgilere 
göre, önümüzdeki' 
yıl 169 milyar dolar, 
program sonunda 
da 195 milyar dolar 
olarak gerçekleş 
mesi hedeflenen 
ihracatın artırılması 
için yeni tedbirler 
devreye alınacak. 
Bu çerçevede, yük
sek teknolojili ürün
lerin ihracatına 
yönelik destekler, 
sektörlerin 
ihtiyaçları 
doğrultusunda 
çeşitlendirilecek. 
Mal ve hizmet 
ihracatına ilişkin de
vlet yardımlarının 
başvuru usulleri

kolaylaştırılacak. 
Türk lirası ile 
ticaretin toplam 
ticaret içindeki 
payının yük
seltilmesi teşvik 
edilecek. 
İhracatçıların kur 
riskini azaltmak 
amacıyla İhracatta 
Döviz Kuru Riski 
Sigorta Sistemi ku
rulacak ve kullanımı 
yaygınlaştırılacak. 
Ekonominin ihtiyaç 
duyduğu uluslara 

rası yatırımların 
girişinin artırılması 
için uluslararası 
doğrudan yatırım 
stratejisi hazırlana 
rak hayata geçirile
cek. Sektörel nite
likli uluslararası yurt 
içi fuarlar destek
lenerek Türkiye'nin 
dünyada önemli bir 
fuarcılık merkezi ha
line gelmesi için 
altyapı oluşturu 
lacak. Yurt dışı 
müteahhitlik ve

müşavirlik sektörü, 
yurt içi üretim ve 
ihracata katkı ya
pacak şekilde 
desteklenecek. 
Uluslararası kabul 
gören bir helal 
belgelendirme ve 
akreditasyon 
altyapısı 
oluşturulacak. Ge
leneksel ürünlerin 
üretim ve ihracatı 
özel olarak destek
lenecek. Gümrük 
Birliğinin güncel 
lenmesine yönelik 
resmi müzakerelere 
başlanacak.
TÜRK MALI 
İNTERNETTEN 
SATILACAK 
e-İhracat Stratejisi 
uygulamaya geçiril
erek, Türk mal ve 
hizmetlerinin 
uluslararası 

piyasalarda e-ihra- 
cat yoluyla yer 
alması sağlanacak. 
Müşteri bulma, lojis
tik ve ödeme süreç
lerinin elektronik 
ortamda tek mer 
kezden koordine 
edilmesine imkan 
sağlayan "Tek Nok
tadan İhracat" sis
temi kurulacak. 
Firmaların özgün 
tasarımlarla yurt 
dışına açılmaları 
desteklenecek.
İhraç ürünlerinin 
hedef ülkelerde 
pazara girişlerini 
kolaylaştırmak 
amacıyla ihracat 
çılan, ülke, sektör 
ve ürün bazında 
bilgilendirip 
yönlendirecek 
bir mekanizma 

oluşturulacak.
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GEREKLİ TELEFOHLAR RESMİ DAİBELEB DENİİ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 513 18 70
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığl 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet MQd. 513 i0 28

ULAŞIM
Pamuklu !• 
DENİZ UÇAÖI 
Pegasus AkmlB Seyahat
METRO 
Aydın Turtam 
SOzar Turtam
Kanbarofllu-Esadaç 
Anrtuf 
Kamil Koç

HASTANELER
D evlat Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast 5İ3 23 20
Mer.Sağ.OcaOı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

Telefon Arıza 121 Bursa 256 77 84
UEDAŞ ARIZA 186 Mudanya 544 30 60
UEDAŞ İşletme
Statyum

513 45 03
514 00 95

YenlKapi (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan

O rm. Böl.Şef.
Milli Eğt Md. 
Halk Kütüphane

513 12 86 Dinlenme Tes. 513 23 94
513 11 74
513 13 53 VAPUB- FERİDOT

Askerlik Şb. 513 10 57 Yalova (226) 814 10 20
Karayollan 513 13 08 Topçular (226) 363 43 19
Liman Baş. 513 11 33 Esklhlsar (262) 655 60 31
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42 OTOBÜS
özel İd. Md. 513 15 07 Şehirlerarası Oto- 261 54 00
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük

513 14 14
513 13 64 büs Terminali (18 Hat)

Gümrük Md. 524 85 86 DAĞITICILAR
Ver. Dairesi Md. 513 10 92

513 10 45 GEMOAŞ 513 29 29İlçe Tanm Müd.
İlce Sec. Md. 513 77 73 Aygaz 513 12 95
Halk Eğitim Müd. 513 18 46 Habaş 513 16 37
İŞ-KUR _____ 513 71 66 Mogaz 513 75 58

BELEDİYE__________ Ergaz
Milangaz

513 88 43
513 22 59

Santral 513 4521-23 Habaşgaz 513 45 46
Başkanlık 513 45 20 Yeni Llkltgaz 

BP Gaz
513 65 00
514 59 81

BUSKİ 514 57 96 Bütünler Llkltgaz 513 80 00
İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Anza

513 23 25 Akçagaz 514 88 70
513 45 21-182 Totalgaz 514 17 00
513 4521-111

Yalnız 185
Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz

013 1O 70
013 30 33

Boyza Petrol 013 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5892 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

ffllısimiıi
VENÜS SİNEMASI

OIT 
14.30-17.00-20.15 

KINGSMAN: 
ALTIN ÇEMBER 

12.00-15.00-17.45-20.30 
SİCCİN4 

12.00-16.00 
BEKAR BEKİR 

14.00-18.00-20.00 
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikKsrfez

YİĞİT inşaat
1 orcz

o

BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK

Tel: 0 224 514 31 64 Fax : 0 224 513 90 41 GEMLİK

PS1f
i

YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTI.

V TRIFIYE & 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

www.yigitinsaatgemlik.com

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

DAVETİYE MODELLERİMİZİ GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

İstiklal Cad. Bora Sok, No: 5/A GEMLİK Tel: 0 224 513 96 83
Gemlik Körfez

GEIVİLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

t
r

....

http://www.yigitinsaatgemlik.com
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