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I BALIKÇI BARINAKLARI

1
 Balık sezonu açıldı ama, beklenen 

balık yakalanamıyor.
Balıkçıların söylemlerine göre, bu yıl

* palamut ve çinekopa hasret kalacağız.
< Hatta, hamsi bile zor bulunabilir
’ deniyor.

Geçtiğimiz hafta sonu başlayan
’ yağışlardan sonra Bursa Balık Hali’nde 

’ 1 kasa hamsinin fiyatının 300 lirayı 
geçtiği belirtiliyor. O gün balığın Hal’e 
az gelmesinden olabilir, ama satıcılar da 
bu yıl balıktan umutsuzlar.. Devamı 4’de

Balık yasaklarının bitmesine karşın, bu 
yıl beklenen balık yakalanamıyor. Hafta 
sonunda ilçemizdeki balıkçı tezgahları 
boş kalırken, fiyatlar da uçtu. Bursa 
Balık Hali’nde 1 kasa (13 kilo) hamsi 
balığının 380 liraya kadar alıcı bulduğu 
öğrenildi. Tezgahlarda görülen tek tük 
palamutun tanesi 15-20 lira, istavrit 15 
liradan alıcı buldu. Haberi sayfa 4’de

“Gemlik Gübre de 10 güvenlikçi 
kendilerine sendikadan ayrılmaları 
için baskı uygulandığını iddia etti.

l»ıMıı"

Gemlik Gübre Fabrikasında aylardır grev 
devam ederken, 280 işçinin greve giden 
Petrol-lş Sendikasından ayrılmasından 
sonra, sendikaya geçen 10 güvenlik görevlisi 
işverenin işten çıkarılmak için kendilerine 
baskı uygulandığını iddia ettiler. Sayfa 2’de
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Jandarma kaçak kazı yapanlara aman vermiyor

Hurtul'da 6 defineci
suçüstü yabalandı
Kurtul Mahallesi’nde 
kaçak kazı 
yaparken suçüstü 
yakalanan 6 kişi 
aözaltına alındı, 
öğrenildiğine göre, 
Bursa İl Jandarma 
Komutanlığı KOM 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri, 
Kurtul Mahallesi 
Dede Mezarı 
mevkiinde izinsiz 
kazı yapıldığı 
ihbarı üzerine 
harekete geçti. 
Olay yerine operas 
yonun düzenleyen 
jandarma ekibi, 
kaçak kazı yapan 
6 kişiyi suçüstü 
yakaladı. 
Şüphelilerin kazı

yaparken kullan 
dıkları adet 
manivela, kazma 
ve demir murç 
ele geçirildi. 
Cumhuriyet

Savcısının 
talimatıyla 6 şüpheli 
gözaltına alındı. 
Olayla ilgili olarak 
soruşturma 
devam ediyor.

Haydariye Mahallesinde esrar 
operasyonu... 

Mıtianenii çatısınla! 
iilıılıııluıısmınMı
ilçemizin Haydariye 
Mahallesi’nde bir 
kahvehanenin çatı 
katında 2 kilo 300 
gram kubar esrar 
ile 15 gram kenevir 
tohumu ele geçirildi. 
Alınan bilgiye göre, 
ilçeye bağlı 
Haydariye Mahalle
sinde I.B'ye ait 
kahvehanenin çatı 
katında uyuşturucu 
madde bulunduğu 
ve bunların küçük 
paketler halinde 
piyasaya sürüle 
ceği ihbarını alan 
güvenlik güçleri, 
kahvehaneye 
operasyon

düzenledi.

ÇATIDA BULUNDU

Jandarma ekiple 
rince kahvehanede 
yapılan aramada, 
çatı kısmındaki 
merdiven 
boşluğunda 2 kilo 
300 gram kubar 
esrar ile gazete 
kağıtlarına sanlı

15 gram kenevir 
tohumu ele 
geçirildi. 
Operasyonda 
gözaltına alınan 
kahvehane sahibi 
I.B, sorgulama 
sının ardından 
çıkarıldığı nöbetçi 
mahkemece tutuk
suz yargılanmak 
üzere serbest 
bırakıldığı öğrenildi.

“Gemlik Gübre de 10 güvenlikçi kendilerine sendikadan ayrılmaları için baskı uygulandığım iddia etti.

‘SııllMın «illimi isieı mhıııılılıf
Gemlik Gübre Fabrika 
sında aylardır grev 
devam ederken, 280 
işçinin greve giden 
Petrol-lş Sendikası’n 
dan ayrılmasından 
sonra, sendikaya 
geçen 10 güvenlik 
görevlisi işverenin 
işten çıkarılmak için 
kendilerine baskı 
uygulandığını 
iddia ettiler.
Gemlik 
Haberci.com’un 
haberine göre, 2005 
yılından beri Gemlik 
Gübre Fabrikasında 
güvenlik elemanı 
olarak çalıştıklarını 
söyleyen işçiler, 
1 Mart 2016 tarihinde 
Petrol İş Sendikası’na 
üye olduklarını belir 
terek; “Sendikaya üye 
olmamızdaki ama 
cimiz yıllarca düşük 
miktarlarda olan 
maaşlarımızın iyileş 
tirme yapılarak düzel 
tileceği sözlerinin ve 
rilmesi ama hiçbir 
değişikliğin yapılma 
ması nedenindendir”

dediler.

SENDİKADAN 
AYRILMAMIZ 
İSTENİYOR 
1.5 yıldır sendikalı 
olma mücadelesi 
verdiklerini söyleyen 
güvenlikçiler; 
“Bu süre zarfında 
firmamız yetkili ve 
yöneticileri tarafından 
sendikalı olarak asla 
çalıştırılmayacağımız, 
sendikaya üye 
olduğumuz için sanki 
adi suç işlemişiz gibi 
yaklaşımlarla istifa 
etmemiz gerektiği 
defalarca toplantı ve 
görüşmelerimizde 
tebliğ edilmiştir. 
Hatta bizlere cüz-i 
miktarda göstermelik 
bir zam yaparken aynı 
işi yapan aynı şart 
lara sahip sendikaya 
üye olmayan güvenlik 
görevlilerine, bizlerin 
aldığı zammın 3 
katından fazla zam 
verip bizleri sendika 
dan istifa etmediğimiz 
konusunda cezalandır

mışlardır.” şeklinde 
konuştular.

10 GÜVENLİKÇİ 
FABRİKADAN 
UZAKLAŞTIRILDI

Güvenlikçiler açık 
lamalarında farklı 
maaşın yasalara 
aykın olduğu için 
dava açtıklarını, 
bundan sonra ise 
işverenin baskıla 
nmn artığını ifade 
edilerek, “Elazığ 
Eti Krom fabrikasına 
ve beş kişiyi de

Dilovası Yılport 
Uman İşletmeleri 
A.Ş. tesislerine olmak 
üzere toplam on 
sendikalı arkadaşı 
mızı 6 ay süreyle 
geçici görevlendirme 
yaparak yıldırmak 
istemektedir. Normal 
kadromuzun eksik 
olmasına ve çoğu 
vardiyaların perso . 
nel yetersizliği 
sebebiyle zor 
çalıştırılmasına 
rağmen, Gemlik 
Gübre Sanayii A.Ş 
‘nin böylesi bir 

uygulamaya gitmek 
istemesi tamamen 
baskı politikası 
uygulayıp yıldırarak 
bizleri istifa 
etmeye zorlamayı 
amaçlamaktadır. ” 
şeklinde konuştular. 
Güvenlikçiler daha- 
sonra, “Firma grev 
de olmasına rağmen 
7/24 faal olarak 
çalışmakta idari 
bölümler bir sürü 
taşeron firma ve 
liman çalışmaktadır. 
Gübreyi yurt dışından 
getire rek firmada 
paketlenip satış 
devam etmekte, 4 
kapıdan giriş ve 
çıkışlar faal olarak 
7/24 devam etmekte
dir. Kaldı ki grev 
15 aydır yapılmak 
ta ve bizler bu süre 
zarfında çalışıyorduk 
ve grevin tam bitme 
aşamasın da 10 
kişiyi birden işten 
çıkarmanın grev 
bahane edilerek 
sendikalı güvenlik 
personellerini işten 

çıkarmak olduğu 
açıkça ortadadır. 
Gemlik Gübre 
Sanayii A.Ş. 
malumunuz üzere 
işçisiyle çok fazla 
barışık olmayan 
tutumları sebebiyle 
fabrika personeli ile 
aylarca grevi 
uzata rak işçisinin 
maddi sıkıntılara 
dayanamarak en 
sonunda 
istifa etmek zorunda 
bıraktığı tüm 
Gemlik halkı ve 
çalışanlan 
tarafından bilinmekte
dir. Bizler bütün 
baskı politikalarına 
rağmen sendika 
dan istifa 
etmeyeceğimizi, 
sendikal haklarla 
birlikte işimize 
devam etmek 
istediğimizi ve bu 
konuda tüm hakla 
nmızı kullanarak 
davamızdan asla 
vazgeçmeyeceğimizi 
kamuoyuna duyuru
ruz.” dediler.
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Bursa'da "Skunt"
I Bursa da ıkı ayrı 
kafeye giren hırsız 
önce karnını doyu
rup, ardından 300 
TL parayı ve bir 
adet bilgisayarı 
çalarak kayıplara 
karıştı. Bu anlar ise 
iş yeri kameralarına 
saniye saniye 
yansıdı.
Edinilen bilgiye 

02.00 sıralarında 
merkez Osmangazi 
ilçesindeki Reşat 
Oyal Kültürpar 
kı'nda meydana 
geldi. İki kişi 
oldukları anlaşılan 
hırsızlardan birisi 
nöbet tutarken 
diğeri, ilk önce tor
navida yardımıyla

Sahte polislere 45 hin TL kaptırdı!
Bursa'da kendilerini 
polis olarak 
tanıtarak, aradıkları 
şahsa, "Aramız 
daki konuşmalar 
daki parolamız 'tav 
şan* olacak. Seni 
arayanlara bu 
parolayı sor" diyen 
dolandırıcılar, 
şahsın yaklaşık 45 
-bin TL'sini dolandır 
dı. Dolandırıcılar İs
tanbul'da yakalanır 
ken, dolandırıldığını 
bir süre anlamayan 
şahıs, kendisine 
ulaşan gerçek 
polislere de 
parolayı sordu. 
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa'nın Os
mangazi ilçesinde 
ikamet eden A.D.'yi 
(38) arayan ve 
kendilerini polis ve 
savcı olarak tanıtan 
dolandırıcılar, tele
fonla irtibat 
kurdukları şahsa

Definecilere suçüstü
Bursa'nın Yenişehir 
ilçesinde 15 metre 
uzunluğunda demir 
zincirli merdivenle 
höyük kazan 13 ta 
rihi eser kaçakçısı 
suçüstü yakalandı. 
Bursa İl Jandarma 
Komutanlığı ekip
leri, geçen yıl da 
farklı zamanlarda 
izinsiz kazı yapan

kafeye girdi. 
Sonra karnını 
doyurmak için 
yemek aradı. 
Karnını doyuran 
hırsız iş yerinin üst 
katında bulunan ön
lüklerin içinden 300 
TL parayı alarak bir 
başka kafeye girdi. 
Bu kafeden de bir 

adının FETÖ 
soruşturmasına 
karıştığını, evindeki 
altın ve paraların in
celenmesi 
gerektiğini söyledi. 
A.D.'nin yaklaşık 35 
bin TL değerindeki 
altın ve parasını 
alarak kayıplara 
karışan şahıslar, 
aynı gün bu kez 
Yıldırım ilçesinde 
ikamet eden B.G. 
(40) ile irtibat kurdu. 
"Parola tavşan" 
Benzer ifadeler 
kullandıkları 

toplam 12 şahsın 
yakalandığı Yenişe 
hir'in Söylemiş Ma- 
hallesi'ndeki birinci 
derece sit alanı ilan 
edilen Söylemiş 
höyüğünde yeni bir 
kazı ihbarı aldı.
Gece yarısı bölgeye 
kazı yapmak için 
gelen 13 şahıs, 
ekipler tarafından 

miktar para ve bir 
adet laptop çalan 
hırsız kayıplara 
karıştı. Hırsızın 
içeride dolapları 
karıştırması, karnını 
doyurup kaçması 
güvenlik kamera 
larına yansıdı 
İş yeri sahip
lerinden İslam Göl,

B.G.'ye, "Bizim ‘ 
aramızdaki 
konuşmalarda 
'tavşan* parolasını 
kullanacağız. Seni 
kim ararsa ve para 
isterse ona önce 
parolayı sor" diyen 
dolandırıcılar, 
B.G.'nin de 45 bin 
TL'lik altın ve 
parasını dolandırdı. 
Dolandırıcıların 
hedefindeki ilk isim 
olan A.D.'nin ihbarı 
üzerine harekete 
geçen polis ekipleri, 
yaklaşık 50 adet 

suçüstü yakalandı. 
Yakalanan şahısla 
rın izinsiz kazı ya
parken kullandıkları 
15 metre uzunluğun 
da demir zincirli 
merdiven, iskele, 
makara takımı, 2 
kazma, 5 kürek, 
11 cep telefonu, 1 
kamyonet ve çok 
sayıda malzeme ele

"Hırsız ilk kapıyı 
deneyip giremey
ince ikinci kapı 
yı zorlamış. 
Arkadaşı ise 
gelen olursa 
diye beklemeye 
başlamış. 
Sanırsam karnı 
açtı, dolapların iç
lerine bakıp yemek 
aramış, yiyecek 
bir şeyler aramış.
Daha sonra üst 
kata çıkan hırsız 
güvenlik 
kamerasının kayıt 
kutusunu aramış 
ama bulamamış 
orada çakmakla bir 
şeyler bakarken 
yüzü net olarak 
gözüküyor" 
dedi.

güvenlik kamerasını 
takibe aldı. 10 saate 
yakın güvenlik 
kamerası görün
tüsünü inceleyen 
ekipler, zanlıların İs
tanbul'a kaçtığını 
tespit etti. İstan
bul'da da takibini 
sürdüren Bursa 
polisi, dolandırıcılık 
olayına karışan 
Şehmuz Z. (30) ve 
Ercan Y.'yi (30) 
gözaltına aldı. 
Zanlılar, verdikleri 
ifadede bir suç 
ortaklarının daha 
olduğunu söyledi. 
Bunun üzerine 
bir kez daha 
araştırma yapan 
ekipler, Hüseyin 
B. (30) isimli 
şüpheliyi de mem
leketi Şanlıur 
fa'ya kaçmaya 
hazırlanırken 
Atatürk Havaala 
nı'nda yakaladı.

geçirildi. İfadeleri 
nin alınmasının 
ardından adliyeye 
sevk edilen E.O, 
G.K. ve M.A. 
tutuklanırken, 
diğer şahıslar adli 
kontrol şartıyla 
tutuksuz 
yargılanmak 
üzere serbest 
bırakıldı.

operasyonu

Bursa polisi 
bonzai ve jameika 
maddelerinin 
ardından yeni 
türeyen ve esrar
dan 20 kat daha 
zehirli olduğu 
belirtilen "Skunk" 
maddesine karşı 
savaş açtı. 
Türkiye'de ilk kez 
2014 yılında 
itaya ^ıkaıı yeni 
kimyasal uyuşturu 
cu ile ilgili operas 
yon yapan Bursa 
Narkotik polisi, 
"Skunk" ticareti 
yaptığı iddia edilen 
2 kişiyi gözaltına 
aldı.

Orhangazi de 12 yıl 
önce 53 yaşındaki 
ablası Fatma Çal'ı 
aldattı ğı gerekçe
siyle 40 yaşındaki 
eniştesi Kamil Çal'ı 
orman lık alanda 
bıçakla yarak 
öldürdüğü öne 
sürülen 50 
yaşındaki Ra
mazan Kavuşah ile 
cinayete azmet
tirmekle suçlanan 
ablası hakkındaki 
savcılık soruştur 
ması tamamlandı. 
Cinayetin işlendiği 
ormanlık alanda 
bulunan sigara iz
maritindeki tükü 
rükte DNA incele 
mesiyle aydın 
lanan cinayetin 
ardından tutuklu 
sanıklardan katil 
zanlısı Ramazan 
Kavuşah ile Fatma 
Çal hakkında, 
ağırlaştırılmış 
ömür boyu hapis

Edinilen bilgiye 
göre, Bursa İl Em
niyet Müdürlüğü 
Uyuşturucu ile 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü 
ekipleri, merkez 
Nilüfer ilçesinde 
H.E.Ö. ve T.T.'yi 
yakaladı.
Uyuşturucu 
ticaretinden 
gÜ^dİİllld dİIIIdil 2 
şüphelinin üzerin 
de ve evlerinde 
yapılan aramada 
"Skunk" türü 
esrar ile 1 adet 
ruhsatsız tabanca 
ve çok sayıda 
fişek ele geçirildi.

cezası istemiyle 
dava açtı.
Gedelek Köyü Aç
malar Mevkii'nde 
2005 yılında 
işlenen cinayette, 
kamyon şoförü 
Kamil Çal, orman 
lık alanda 5 yerin 
den bıçaklanarak 
öldürülmüş olarak 
bulundu. Olay 
yerinde yapılan in
celemelerde içilen 
sigara izmaritleri 
alınarak DNA 
örnekleri çıkarıldı.
Yapılan çalışma 
lardan sonuç 
alınamayınca, 
cinayet faili meç 
hul olarak kaldı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlü ğü'ne 
bağlı Cinayet Büro 
Amirliği ekipleri 
olaydan 12 yıl 
sonra tekrar dosya 
yı ele alarak cinaye 
tin işlendiği yerde 
inceleme yaptı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Balık tezgahları boşaldı
BALIKÇI BARINAKLARI

Balık, balıkçı, balıkçı barınağı, tekne bir- 
birleriyle ilişkili konulardır.

Devlet ve belediye, yıllardır Gemlikli 
balıkçıya hiçbir hizmet getirmedi.

Balıkçılar, Kooperatifler ve de dernekler 
çatısı altında örgütlenseler de güçlü olama 
dılar. Seslerini ilgililere duyuramadılar.

Aslında, Gemlik’te 1970’lerin balıkçılığı 
kalmadı.

Toplu Kardeşler, Etçiler gibi büyük Aile 
ler, tekneleri ve tayfaları balıkçılar yok oldu.

Balıkçılık, Gemlik merkezinden Kapaklı 
ve Fıstıklı köylerine kaydı.

Gemlik’te küçük ölçekli balıkçı kaldı.
Bunlar da Gemlik Balıkçılar Kooperatifi 

çatısı altında güçlerini birleştirdiler.
Gemlik Balıkçılar Kooperatifi yıllardır 

sesi hiç çıkmayan bir kurumdu. 1970’lerde 
kurulan kooperatifin efsane başkanı Sait 
Reis’in mücadeleciliğini bilen biri olarak, o 
günleri hatırlıyorum.

Sait Reis, bir yandan Armutlu açıkların 
dan kaçak kum alan kosterlerle mücadele 
ederken, bir yandan lambacılarla, trolcülerle 
ve yasa dışı avlanan büyük balıkçılarla sava 
şıyordu.

O, küçük balıkçının sesiydi.
Su Ürünleri Yönetmeliğinin değişmesini 

istedi, durdu.
Sonunda buradan uzaklaştı, Bursa’ya 

gitti, bir balıkçı lokantası açtı.
Ölesiye kadar da bu işlerle uğraştı. 

Meslektaşlarına küskün gitti bu dünyadan.
Çünkü, günlük çıkarlar peşinde koşan 

çok balıkçı vardı. Yasakları delen, kaçak 
avlayan, balıkçılarla başa çıkamadı. Devle 
tin ilgisizliğinden yakındı durdu.

Bugüne gelindiğinde, Küçük Balıkçılar 
yine Kooperatif çatısı altında biraraya 
geldiler.

Zeki Hazer’in başkanlığındaki kooperatif 
yıllar önceki gibi kaçak avlanma ile mü
cadeleye başladı.

Devletin yapması gereken mücadeleyi 
kendilerini yapmak zorunda kaldılar. Çünkü, 
Sahil muhafaza, yıllarca herkesin gözü 
önünde yapılan kaçak avlanmayı önlemedi. 
Bir tek tekne suçüstü yakalanmadı, bir tek 
ağa el konmadı.

Kooperatif yalnız bununla değil, balık 
çıların işletmesi yasal olarak zorunlu olan 
balıkçı barınaklarına el attı.

Gemlik Belediyesi’nin 1984 ten beri 
işlettiği bugüne değin balıkçıya yönelik hiç 
bir hizmetin verilmediği ilçe girişindeki 
Balıkçı Barınağı’nın, Kurşunlu Balıkçı 
Barınağı’nın balıkçılara verilmesini istedi. 
Ama karşılarına Büyükşehir ve Gemlik 
Belediyesi çıktı.

Sözler verildi, hiçbiri yerine getirilmedi.
Gördüğüm kadarıyla şimdi yeni kurduru

lan amatör balıkçılarla ilgili biri dernek, 
belediye tarafından destekleniyor.

Kooperatif ve diğer derneğe karşı amatör 
balıkçı örgütlendiriliyor. İpler kimin elinde 
olacak göreceğiz. Bunun yerine bence 
Gemlik ve köylerine balıkçı barınakları 
yaptırın. Çevre ilçelere kaç tane balıkçı 
barınağı var, biz de kaç tane.

En yakını Mudanya, gidip görün.
Amatör balıkçı ticaretle uğraşamaz. Ama 

bizdeki amatör balıkçıların büyük bölümü 
tuttuğu balığı satma derdinde.

Balık yasaklarının 
bitmesine karşın, bu 
yıl beklenen balık 
yakalanamıyor. 
Hafta sonunda 
ilçemizdeki balıkçı 
tezgahları boş 
kalırken, fiyatlar 
da uçtu.
Geçtiğimiz yıl bol 
olan hamsi, 
palamut, istavrit, 
çinekop gibi 
balıklar bu yıl hala 
yakalanamıyor. 
Cumartesi günü 
ilçemizdeki balıkçı 
tezgahlarında balık 
çeşitleri yok 
denecek kadar 
azalırken hamsi 
balığı 20 liradan 
satıldı.
Bursa Balık Hali’nde 
1 kasa (13 kilo) 
hamsi balığının 380 
liraya kadar alıcı 
bulduğu öğrenildi. 
Tezgahlarda görülen 
tek tük palamutun 
tanesi 15-20 lira, 
istavrit 15 liradan 
alıcı buldu.
D'.I.U 
mcuiiv aauuııcu ı 
balık yasaklarının 
kalkmasına 
karşın balığın 
bollaşmadığını ve

fiyatların da yüksel 
diğini söylediler. 
Balık satıcıları; “Bu 
yıl palamut ve lüfere 
hasret kalacağız. 
Hamsi yeteri kadar

çıkarsa ne mutlu. 
Sezon açılalı bir 
ay oldu ama bol 
balık çıkmadı. Hale 
az balık gelince 
alıcının çokluğu

nedeniyle Halde 
mezatta fiyatlar 
yükseliyor.
Vatandaş bu yıl 
balığa hasret kala
cak.” dediler.

Gemlik Belediye
sinin küçük amatör 
balıkçıların sıkıntısı 
nı gidermek için 
Uludağ Üniversitesi 
Sunğipek Yerleşkesi 
önünde bulunan 
Balıkçı Barınağı’nda 
başlatılan çalışmalar 
devam ediyor.
Yerleşke Kapısın

dan mendireğe 
doğru deniz içine 
çakılan paslanmaz 
kazıklar üzerine 
yapılan profillere 
konan sudan etki 
■erimeyen ağaçların 
döşenmesine 
başlandı.
Balıkçıların rahatlık 
la teknelerini bağla

maları ve kayıkları 
na daha rahat binip 
çıkmaları için 
yapılan ahşap rıhtım 
tamamlan dığında 
öncelikle amatör 
balıkçıların hizme
tine girecek. 
Çalışmaları yerinde 
inceleyen yeni kuru
lan Balıkçılar

Derneği Başkanı 
Cafer Çelikbilek, 
"Yapılan rıhtımın 
büyük bir eksikliği 
giderecektir. Balıkçı . 
Barınağında 
teknelerimizi üst 
üste bağlamaktan 
kurtulacağız, tekne 
terimize daha binip 
ineceğiz.” dedi.
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Bursa'da kent içi 
1 trafiğin en önemli 

düğüm 
noktalarından biri 
olan Orhaneli 
Kavşağı ile Acem
ler arasını 4'er 
şeride çıkaracak 
çalışma kapsamın 
da yapılan yeni 
yaya üst geçidi 
tamamlanma 
aşamasına geldi. 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
mevcut üst geçit 
açıklığının 3'er 
şeride göre 
yapıldığını bu ne
denle yeni yapılan 
üst geçidin tamam 
lanması ile trafiğin 
her iki yönde de 
4'er şerit olarak 
akacağını söyledi. 
Bursa'nın her 
alanda ulaşılabilir 
bir kent olması 
hedefiyle raylı sis
tem, köprü ve 
kavşak, yeni yollar 
ve yol genişletme 
çalışmalarına hız 
veren Büyükşehir 
Belediyesi, trafik 
yoğunluğunun 
sorun haline 
geldiği mevcut 
yollar da yeni

SAnDET, HIZ KESMİYOR
Saadet Partisi, bu 
kez itfaiye teşk 
ilatı m ziyaret etti. 
“İtfaiye Haftası” 
vesilesi ile ilçe 
başkanı Ahmet 
Vakkas Yıldız ve 
yönetim kurulu 
üyeleri Ömer Tun- 
cal Kınık, Serbay 
Yalçın, Ümit Gün 
gör, Gökay Topal 
oğlu ve Özkan 
Uğur ile birlikte 
Gemlik itfaiyesin
deki görevli it
faiyecilerin 
misafiri oldular. 
Saadet Partilileri 
vardiya amiri 
Haydar Dikme ve 
mesai arkadaşları 
karşıladı. Haydar

. Dikme, Saadet 
Partisinin yapmış 
olduğu bu nazik 

. ziyaretten duydu 
ğu memnuniyeti 
dile getirdikten 
sonra şunları

düzenlemeler 
gerçekleştiriyor. 
Şehit içi trafiği 
olumsuz etkileyen 
en önemli 
kavşaklardan biri 
olan Orhaneli 
kavşağındaki 
yığılma da pratik 
uygulamalarla or
tadan kaldırılıyor. 
Özellikle İzmir 
yolu gidiş istikame 
tinde batçığı 
kullanmayıp, 
Orhaneli Kavşağı' 
m kullanacak 
araçların neden 
olduğu yoğunlu 
ğun ortadan 
kaldırılması için 
bölgede şerit 
genişletme çalış 
ması yapılmıştı. 
Bunun yanı sıra 
kavşak ortasında 
ki göbek de 
kaldırılarak, Anka 

söyledi: Parti 
olarak ziyaretimize 
gelen tek par
tisiniz, itfaiyeci
lerin haftasını 
hatırlayıp kutlama 
nezaketinde 
bulunduğunuz için 
teşekkür ederiz. 
Yaklaşık yirmi beş 
yıldır bu mesleğe 
gönül vermiş 
birisiyim ekip 
arkadaşlarım ile 
birlikte vardiya 
usulü geceli 
gündüzlü 
çalışmaktayız. 
Her meslekte 
olduğu bizim

ra yolu üzerindeki 
Polis Okulu 
Kavşağı'n da 
olduğu gibi aynı 
anda çok daha 
fazla araca geçiş 
imkanı sağlayacak 
akıllı kavşak uygu
lama sına geçilmiş 
ti. Şerit genişletme 
çalışmalarındaki 
son engel olan 
mevcut yaya üst 
geçidinin 
kaldırılması 
amacıyla yapılan 
yeni yaya üst 
geçidi de tamam
lanma aşamasına 
geldi. Yeni üst 
geçidin 
tamamlanması 
ile yol her iki 
yönde de 4'er 
şeride çıkanla 
cak ve böylelikle 
trafik akışı 
hızlanacak.

mesleğimizin de 
zorlu tarafları el
bette ki var; fakat 
biz bu zorluklar
dan ziyade 
Gemlik’in dar 
sokaklarından, 
bilinçsizce park 
edilmiş araçlardan 
şikayetçiyiz. 
Mesleğimizi se 
verek ve özveriyle 
yapıyoruz. Sade 
ce ilçemizde değil 
ülke genelinde 
şehircilik planları 
çağdaş ve mo 
dern kentleş 
meye uygun 
yapılmalıdır."

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

Bırsa'ıh MH zammına tegii
Türkiye Kamu-Sen 
Bursa il Temsilcisi 
Selçuk Türkoğlu, 
Türk milletinin 
Rusya'dan alına 
cak S-400 füzesi 
beklerken, yüzde 
40 zamlı Motor 
Taşıtlar Vergisi 
(MTV) ile karşılaştı 
ğım söyledi 
Türkiye Kamu-Sen 
Bursa il Temsilcisi 
Selçuk Türkoğlu, 
Türk milletinin 
Rusya'dan 
alınacak S-400 
füzesi beklerken, 
yüzde 40 zamlı 
Motor Taşıtlar 
Vergisi (MTV) ile 
karşılaştığını 
söyledi.
Bursa'da 15 Tem
muz Demokrasi 
Alam'nda toplanan 
vatandaşlar, 
hükümetin MTVye 
yapmış olduğu 
yüzde 40’lık 
zamma füze ile

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez - Güler Ajans

tepki gösterdi. 
Rusya'dan bekle
nen S-400 füzele 
rine gönderme ya
parak tepkilerini 
dile getirenler 
adına konuşan 
Türkiye Kamu-Sen 
Bursa İl Temsilcisi 
Selçuk Türkoğlu, 
''Daha 1 ay önce 
memur ve emek
liye yarım puanlık 
zam için bin dere
den su getirenlerin 
bizi anlamasını 
beklemek hayal 
cilik olur.
Uzun süredir 
kamuoyunu 
meşgul eden ve

vatandaşın 
Rusya'dan 
gelmesini 
beklediği S-400 
füzeleri yerine, 
vatandaşa 
güdümlü MTV 
40 zammı 
gelmiştir. Bu 
zam vatandaşın 
canını fena 
yakacaktır. 
Hiçbir vatan 
daşın kaçma 
şansı da yoktur. 
Arabam yok 
diye sevi 
nenlere de şunu 
diyeyim ki, bu 
bir zam silsile
sidir1' dedi.
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Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı
Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) eylül 
ayı ihracat rakam 
larını açıkladı 
Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) 
Başkanı Mehmet 
Büyükekşi, 2017 
Eylül ayı ihracatının 
geçen yılın Eylül 
ayına göre yüzde 
8.9 artarak 11 mil
yar 337 milyon 
dolar olduğunu 
söyledi.
Büyükekşi, ilk 9 
aydaki ihracatın ise 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 10.6 artışla 
114 milyar 661 
milyon dolar 
olduğunu açıkladı. 
Büyükekşi, son 12 
aylık dönemde ise 
ihracatın yüzde 9 
artışla 153 milyar 
24 milyon dolara 
ulaştığını kaydetti

TL İLE İHRACAT 
ARTTI
Öte yandan Türk 
Lirası ile yapılan 
ihracat, ağustosta 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
128 artarak 1.3 mil
yar dolara çıktı. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) ver
ilerine göre, toplam 

ihracat ağustosta 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
12.3 artarak 13 mil
yar 289 milyon 
dolara yükseldi.
Bunun 6 milyar 173 
milyon 674 bin 
dolarlık kısmını 
avro ile yapılan 
ihracat oluşturdu. 
Söz konusu 

ihracatın 1 milyar 
321 milyon 667 bin 
dolarlık kısmı Türk 
Lirası ile 
gerçekleştirildi. 
Böylece bir yıllık 
süreçte ihracatta 
Türk Lirası 
kullanımı yüzde 
128 artış gösterdi. 
Söz konusu ayda 
toplam ihracatın 

421 milyon 920 
bin dolarlık kısmı 
Ingiliz sterlini, 27 
milyon 124 bin 
dolarlık kısmı 
Polonya zlotisi, 
10 milyon 592 bin 
dolarlık kısmı 
Kanada doları, 
9 milyon 367 bin 
dolarlık kısmı 
Rus rublesi, 5 

milyon 315 dolarlık 
kısmı İsveç kronu, 
4 milyon 504 bin 
dolarlık kısmı Çek 
korunası, 4 milyon 
21 bin dolarlık 
kısmı Avustralya 
doları, 3 milyon 
331 bin dolarlık 
kısmı İsviçre frankı 
ile gerçekleştirildi. 
Türkiye'nin 
ağustos ayındaki 
ithalatı ise geçen 
yılın aynı ayına 
göre yüzde 15.3 
artarak 19 
milyar 162 milyon 
dolar oldu. Söz 
konusu dönem 
de Türk Lirası ile 
ithalat yüzde 39 
arttı. Bu dönem 
deki ithalatın 
1 milyar 760 mil 
yon 439 bin do 
larlık kısmı 
Türk Lirası ile 
gerçekleştirildi.

KUÇUKKUMLA 
ÖZGÜZELYALI SİTESİNDE 

HAVUZLU EŞYALI 2+1 DAİRE 
SAHİBİNDEN SATILIK
05353781800

Gemlik Kjfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

0SAAÜE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

Özel İletişim Ver- 
gisi'nin yüzde 
7.5'te eşitlenme 
sinin nedeni, 
VVhatsApp gibi 
uygulamalarla in
ternetten iletişimin 
artması. 800 mi
lyon liraya yakın 
vergi kaybı 
doğunca data ve 
internette yüzde 
5'lik ÖİV yüzde 
50 artırıldı.
Gazete 
Habertürk'ten 
Ahmet Kıvanç'ın 
haberine göre; 
halen cep telefonu 
görüşmelerinden 
yüzde 25, sabit 
telefon görüşmele 
rinden yüzde 15, 
data ve internetten 
yüzde 5 Özel 
İletişim Vergisi 
(ÖİV) alınıyor.
Torba yasa tasarısı 
ile söz konusu tüm 
hizmetlerden yüz 
de 7.5 vergi alına 
cak. Maiiye'nin 
bu kararı 
almasında, telefon 
görüşme lerinin

artık VVhatsApp, 
Face Time, Viber 
gibi uygulamalar 
aracılığıyla internet 
üzerinden 
yapılmaya başlama 
sının etkili olduğu 
belirlendi.
Telefon görüşmele 
rinin internet üze 
rinden yapılması, 
yüzde 5 vergi 
alınan internetin 
payını artırdı. Bu 
yıl eylül ayı için 
düzenlenen 26.70 
TL'lik faturada 
toplam 1.52 TL 
ÖIV tahsil edildi. 
Bunun 0.66 TL'si 
yüzde 25 vergiye 
tabi telefon 
konuşmalarından, 
0.86 TL'si ise

yüzde 5 
vergiye tabi 
internet hizmetle 
rinden elde edildi. 
Faturanın içinde 
telefon 
konuşmaları 
nın payı 2.64 
TL'ye gerilerken, 
internetin payı 
17.20 TL'ye 
çıktı. Maliye'ye 
ödenen ÖIV tutarı 
86 kuruş azaldı. 
Türkiye'de 77 
milyon GSM 
abonesi 
bulunduğu 
dikkate alınırsa, 
Maiiye'nin bu 
hesapla bile 
yıllık kaybı 800 
milyon liraya 
ulaşıyor.

Ajans j
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Emekliye ek ödeme zammı geldi
Enflasyon verileri ile 
zamları netleşmeye 
başlayan emekliler 
ayrıca yüzde 4’1 ük 
ek ödemeleri için de 
zam almış olacak. 
Maaşa ek ödenen 
bu paralar enflas 
yon oranında 
artacak.
Yaklaşık 12 milyon 
emeklinin maaşları 
Ocak ayında artış 
yaşayacak. Bu artı 
şın ne kadar olaca 
ğını ise enflasyon 
verileri belirliyor. 
Hükümet Orta 
Vadeli Programı 

açıkladığında en
flasyon tahminlerini 
de duyurmuş oldu. 
Bu tahminlere ve 
Merkez Bankası'nın 
beklentilerine göre 
yapılan hesapla
malarda emeklilerin 
Ocak zammının 
yüzde 3.5-ile 4 
arasında olabileceği 
düşünülüyor. 
Buna göre; 
maaşlarda 144 li
raya varan artış 
gerçekleşecek. En 
yüksek emekli 
maaşı yüzde 3.4 
zamla 4 bin 240 li

radan 4 bin 384 li
raya yükselecek. 
Halen bin lira olan 
maaş bin 34 liraya, 
bin 500 lira olan 
maaş bin 551 liraya, 
2 bin lira olan maaş

2 bin 68 liraya, 2 bin 
500 lira olan maaş 2 
bin 585 liraya, 3 bin 
lira olan maaş da 3 
bin 102 liraya 
ulaşacak. Emekliler 
bir artışı da ek

ödemede görecek. 
Maaşlara her ay ek
lenen ek ödemeler 
de zamlanacak. 
Tüm emeklilerin 
maaşlarına her ay 
ek ödeme (vergi 

iadesi) ilave 
ediliyor. Memur 
emeklilerinde ek 
ödeme tutan maaşın 
yüzde 4'ü. SSK ve 
Bağ-Kur emekli 
lerine ise maaşın 
yüzde 4'ü ya da 
yüzde 5'i (900 
liranın altı 
maaşlılarda) 
oranında ek ödeme 
veriliyor. Zamlar 
çıplak maaşa ek
lenirken ortaya 
çıkan rakamın 
yüzde 4'ü alınarak 
ek ödeme olarak 
maaşa ilave ediliyor

Yatırımcılar Bürokrasinle zaman Imıbelmeııecek
2018-2020 dönemi 
Orta Vadeli Pro- 
gram'a göre iş ve 
yatınm ortamının 
iyileştirilmesi 
amacıyla bürokratik 
süreçler kolaylaştın 
lacak ve 
hızlandınlacak. 
Türkiye'de iş ve 
yatınm ortamının 
iyileştirilmesi 
amacıyla 
yatınmcının önün
deki bürokratik 
süreçler 
kolaylaştırılacak ve 
hızlandınlacak. 
2018-2020 dönemi 
Orta Vadeli Pro- 
gram'dan (OVP) 
derlediği bilgilere 
göre, gelecek üç 
yılda büyüme ve 
istihdamın daha 
fazla desteklenmesi 
amacıyla iş ve

yatınmortamının 
iyileştirilmesine 
önem verilecek. 
Bu çerçevede, pro
gram döneminde 
şirket kurma ve tas< 
fiye süreçlerinin 
iyileştirilmesi, iş ve 
yatırım süreç
lerindeki işlem 
maliyetlerinin 
azaltılması, 
bürokratik süreç
lerin kolaylaştı 
rılması, hukuki ve 
mali öngörülebi 
lirliğin artırılması 
önceliklendirilecek. 
İş yeri açma ve 
çalışma ruhsatı 
alma süreçlerinde 
merkezi idareyle 
yerel yönetimler ve 
büyükşehir 
belediyeleriyle 
diğer belediyeler 
arasındaki uygu

lama farklılıkları 
giderilecek, istenen 
onay ve belgelerinin 
sayısı azaltılacak. 
İşletmelerin açılışı, 
faaliyetleri ve 
kapanışında gerekli 
başvuruların ve 
diğer işlemlerin 
tek merkezden 
yapılması için 
Perakende Bilgi Sis
temi (PERBİS) 
hayata geçirilecek.

Yatırımcılara ve 
işletmelere yönelik 

bürokratik izin, onay 
ve işlemler elek
tronik ortama 
aktarılarak süreç 
hızı ve kalitesi 
artınlacak.
Yerel düzeyde 
yatırımcı destekleri, 
yatınm yerleri, izin 
ve ruhsat işlemleri 
konularında "tek 
durak ofis" 
yaklaşımı 
çerçevesinde ku
rumlar arasında iş 
birliği sağlanacak.

Yatırım destek ofis
lerinin de kurumsal 
ve beşeri kapasitesi 
güçlendirilecek. 
İnşaat izin süreçleri 
kısaltılacak ve 
inşaat ruhsatları tek 
imzayla verilecek. 
Diğer tarafından 
"çevresel etki 
değerlendirmesi 
(ÇED)" karan, 
yatınmcının buna 
ilişkin raporunu 
ilgili bakanlığa ek
siksiz tesliminin 
ardından 2 ayda 
sonuçlandınlacak. 
YATIRIM YERİ 
TAHSİSİ DE 
KOLAYLAŞTI 
RILACAK 
Potansiyel yatırım 
alanlarının 
belirlenmesi ve 
yatırımcılara daha 
kolay yer tahsisi 

yapılabilmesini tem- 
inen coğrafi bilgi 
sistemleri altyapısı 
tamamlanacak. 
Yerel yönetimlerin 
imar planlannda 
farklı sektörler 
için uygun 
büyüklükte yatınm 
yeri tahsis etmesi 
sağlanacak. 
Büyük ölçekli 
yatınmlara uygun 
yer tahsisi için 
gerekli planlama 
önceden yapılarak 
süreç 
kolaylaştırılacak. 
Arazi ölçeğinin 
büyütülmesi 
amacıyla öncelikle 
toplulaştırma 
modeli kullanılacak, 
kamulaştırma 
yöntemine zorunlu 
hallerde 
başvurulacak.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ üfll BELER DENİZ OTOBÜsff
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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.Savcıhğı 513 10 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

ULAŞIM
Pamukkale »12 OO 2®
DENİZ UÇAOl »13 68 1»
Paoasua Akmla Seyahat »14 »3 »2
METRO 613 12 12
Aydın Turtam »13 20 77
80xer Turtam 012 1O 72
Kanbarofilu-Esadaç S14 4S4*
Anrtur 814 47 7*1
Kamil Koç 0*12 0103

HASTANEME
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Ha at. 513 23 20
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 65
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 Takol 517 33 94

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
OımBöl.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
MalMüd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR__________513 71 66

_________ BELEDİYE__________
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 5132325
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 5134521-111
Su Anza ' Yalnız 185

Bursa 256 77 64
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
Esklhlsar (262) 655 60 31

DAĞITICILAR

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

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 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 013 1O 70
MAR-PET 013 30 33
Tuncay Otogaz ai3 1« 40
BejgaPatrol^

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5893 

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)

cıuslmM
VENÜS SİNEMASI 
KURTLAR VADİSİ 
11.30-14.00-16.20- 

18.45-21.00 
AYLAVYUTUU 

11.30-14.00- 
16.15.18.30-20.45 

OIT
12.00-14.30-17.00- 

20.15
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikK^rfez

YİĞİT ^J*NŞAAT

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

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

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

GemlikK^rfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5/A GEMLİK Tel: 0 224 513 96 83

http://www.yigitinsaatgemlik.com


İKAVLAİd
11 DOĞANIN HÂZİNESİ JJ /

444 68 80
www.kavlak.com.tr

SIZMA

TÜRKİYENİN EN BÜYÜK TAŞ BASKI ZEYTİNYAĞI FABRİKASI GEMLİK'T
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TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

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

Şube: Dr. Ziya Kaya Mah. Hürriyet Cd. 
Sanşen Sok. Gemlik Tapu Müdürlüğü yanı 
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MHP Belediye Meclis üyesi, işadamı Mahmut Solaksubaşı 6- 7 kişinin saldırısına uğrayarak darp edildi 

lalııiSılılsııteıiıatiıiiıısalılııı
Adaleti kendi arayanlar

Gemlik Belediye Meclis üyesi Mahmut 
Solaksubaşı, dün çirkin bir saldırıya 
uğradı.

Mahmut Solaksubaşı ilçenin tanınan 
bir işadamı olduğu kadar, siyasi ve 
sosyal kimliği de olan biridir.

MHP Belediye Meclisi üyesi olan Solak 
subaşı’nın geniş bir çevreye sahiptir.

Saldırı kişisel bir olay olabilir.
Devamı sayfa 4’de

Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclis 
üyesi, iş adamı Mahmut Solaksubaşı 
kendine ait inşaat sahasında dün saat 
14.oo sıralarında 6-7 kişinin saldırısına 
uğrayarak, yaralandı. Haberi sayfa 2’de

Mııttw 
Mteııııııllıll

Her üç yılda bir bağımsız denetim kuru 
luşu tarafından denetlenen Gemlik Tica 
ret ve Sanayi Odası, TOBB Akreditasyon 
Sistemi kapsamında Türk Loydu denet- 
menlerinden Şehnaz Nalbant tarafından 
denetlendi. Yeni denetim ve puanlama 
sistemine göre denetlenen odanın kalite 
çizgisini daha da yukanlara taşıdığı tescil 
lendi ve Akreditasyon Belgesinin devamı 
na karar verildi. Haberi sayfa 2’de

GEMLİK ŞUBEMİZ; DEREBOYU AKSA DOĞALGAZ YANI 
O 224 514 77 OO 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

zingat
✓sahiblnden.comZAMANINDA VE DEĞERİNDE ALIM SATIM 

tytıvuıt IbıeMaş
SATILIK - KİRALIK EV - ARSA - 

ARAZİ-DÜKKAN-İŞYERİ

DİBİ

KUMLA 1. ŞUBEMİZ

İF Fİ F V DANIŞMANLIĞI

GEMLİK ŞUBEMİZ 

emlak.sahibinden . c o m

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
%25e2%259c%2593sahiblnden.com


3 Ekim 2017 Salı Gemlik Körfez

MHP Belediye Meclis üyesi, İşadamı Mahmut Solaksubaşı 6- 7 kişinin saldırısına uğrayarak darp edildi

Mahmut Solafcsubası'na çirkin saldırı
Milliyetçi Hareket 
Partisi Belediye 
Meclis üyesi, 
işadamı Mahmut 
Solaksubaşı kendi 
ne ait inşaat saha 
sında 6-7 kişinin 
saldırısına uğraya 
rak, yaralandı.
Olay, dün saat 14.oo 
sıralarında istiklal 
Caddesi Gemlik 
Girişinde bulunan 
Birlik Apartmanı 
bitişiğinde bulunan 
Mahmut Solaksuba 
şı’na ait inşaatını 
kontrol etmek için 
gittiği sırada 
meydana geldi. 
Solaksubaşı inşaa 
tın temellerine 
dozer ile toprak 
dökülürken, inşaatın 
müteahhitliğini 
yapan Belediye En 
cümen Üyesi ve AKP 
Bele diye Meclis 
üyesi Ömer Uslu ile 
birarada görüşürler 
ken, bir anda 
arkalarından 
gelen 6-7 kişinin 
saldırısına uğradı. 
Yeri düşen Solaksu 
başı’na darp yerde

de devam etti. 
Başından ve yüzün
den aldığı yaralar ile 
kanlar içinde kalan 
Mahmut Solaksubaşı 
buradan MHP İlçe 
binasında geldi.

SAVCI 
ZİYARETTEYDİ 
İlçemize yeni atanan 
Cumhuriyet Başsav 
cısı Ali Ülger ise 
saat 14.oo de MHP 
ilçe Başkanlığı’na zi
yaret randevusu 

vardı. Solaksuba 
şı’nın durumu par
tililer ve Cumhuriyet 
başsavcısı tarafın 
dan görülünce du 
rum polise bildirildi. 
Solaksubaşı, MHP 
İlçe Başkanı Meh 
met Emin Özcanbaz 
ve yönetim kurulu 
üyeleri tarafından 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi’ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.

SALDIRANLAR 
BELEDİYE 
BAŞKANI’NIN 
BACANAĞI 
Buradan Emniyete 
giden Solakşubaşı 
kendisine saldırıların 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın kar 
deşi Salih Yılmaz’ın 
da ortak olduğu 
“Marmara Hafriyat 
İnşaat, Taahhüt, 
Nakliye, İthalat, 
ihracaat Sanayi ve 
Ticaret Limited

Şirketi” ortakların 
dan Z.Çiftçi ve A. 
Çiftçi’nin eşleri aynı 
zamanda şirketin 
Müdürü gözüken 
M. Çiftçi ile kardeşi 
M. Çiftçi ve çocuk 
lan ile tanımadığı 
kişiler olduğunu, 
daha öncede bu 
şahısların kendisini 
tehdit ettiklerini ve 
şikayetçi olduklarını 
belirterek, yeniden 
şahıslardan 
şikayetçi oldu.

Saldırının Yalova 
Yolunda bulunan 
Diabas A.Ş. den 
Marmara Hafriyat ve 
İnşaat firmasının 
Yalova yolunun 
karşısında bulunan 
firmaya ait ruhsatlı 
alandaki Diabas 
maden havzasının 
bir bölümünü satın 
alınması ile ilgili 
olduğu, bu satışta 
Solaksubaşı’nın 
aracılık yaptığı ve 
saldıranların Mah
mut Solaksubaşı’ 
ndan para isteme 
lerinden kaynak 
■andığı sanılıyor. 
Polis, Solaksuba 
şı’na saldıran 
Çiftçi kardeşlerin 
yakalayarak ifade 
■erini alıyor.
Olayın görgü tanık 
lan da dün emniyet 
te ifade verdiler. 
Saldırı olayı ile 
ilgili soruşturma 
sürdürülüyor. 
Solaksubaşı, 
olayla ilgili daha 
sonra geniş 
açıklamalarda 
bulunacağını belirtti.

TSO akreditasyon Sertilikasını yeniledi
Her üç yılda bir 
bağımsız denetim 
kuruluşu tarafından 
denetlenen Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası, TOBB 
Akreditasyon Sis
temi kapsamında 
Türk Loydu denet- 
menlerinden Şeh 
naz Nalbant tarafın 
dan denetlendi. 
Yeni denetim ve 
puanlama sistemine 
göre denetlenen 
odanın kalite 
çizgisini daha da 
yukarılara taşıdığı 
tescillendi ve 
Akreditasyon Bel
gesinin devamına 
karar verildi. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
denetimi açılış 
toplantısına oda 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt, 
Başkan Vekilleri 
Mehmet Yıldırım,

Nurettin Hocaoğlu, 
Yönetim Kurulu 
Üyeleri A. Ergin 
Erenoğlu, Mehmet 
Anar, Şefik Yılmaz, 
Fikret Mete, Oda 
Genel Sekreterimiz 
Agah Arda, Kalite 
ve Akreditasyon 
sorumlusu Pınar 
Akın, Yardımcısı 
Ayşegül Güler, 
Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri So
rumlumuz Ayhan 
Yıldız katıldı.
Yeni Puanlama 
Sistemine göre 
Akredite Odalar ve 
Borsalar, kriter 
katsayıları ile puan 
ağırlıkları, Akredi 
tasyon Kurulunca 
onaylanan ve . 
bağımsız denetçi 
kuruluşlarca kon
trolleri gerçekleş 
tirilen 103 alt kriter
den tek tek puanla
narak akreditasyon

statüsü kazana 
biliyor.
Küreselleşen 
dünyanın getirdiği 
şartlar ve rekabet 
ortamının doğması 
ile birlikte; odamız 
yeni yönetim sis
temlerine yönelmiş 
ve bu sistemleri 
kendine uygulama 
yolunda adımlar at
maya başlamıştır. 
Katılımlı yönetim, 

üye memnuniyeti, 
stratejik yönetim 
gibi kavramların her 
geçen gün önem 
kazanması ile bir
likte; Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası 
2006 yılında kalite •> 
yönetim sistemini 
kendi bünyesinde 
uygulamaya başla 
mış ve 12 Aralık 
2006 tarihinde TS- 
EN ISO 9001:2000

Kalite Yönetim Sis
temi belgesini aldı. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odasından 
yapılan açıklamada; 
"2007 yılında, TOBB 
Akreditasyon Site 
mine aday olmuş 
tur. 2008 yılı itibari 
ile adaylık çalışma 
larına devam eden 
odamız, çahşmala 
rını ve faaliyetlerini 
akreditasyon kriter

leri çerçevesinde 
yeniden yapılan 
dırmaya başlamış 
tır. Çalışmalarımız 
tamamlandıktan 
sonra Türk Loydu 
Vakfı tarafından 
gerçekleştirilen 
geliştirme ziyareti 
ve eksiklerimizin 
tamamlanması 
sonucunda 
06/06/2008 tari 
hinde Türk Loydu 
Vakfı tarafından 
yapılan denetim 
sonucunda Akre 
dite olmaya hak 
kazanmıştır. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
bugün, Türkiye 
genelindeki 364 
oda ve borsa 
içinden bu güne 
kadar akredite 
olmaya hak 
kazanmış 68 
odadan biridir" 
denildi.
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liseli ıeıc tansınla iM
BURSA'da 16 
yaşındaki öz- 
timurlar Lisesi 
öğrencisi Erhan 
Yumuk, arkadaşıyla 
birlikte otomobille 
gezerken meydana 
gelen kazada 
hayatını kaybetti. 
Kaza, dün saat 
22.40'da Bursa'nın 
merkez Nilüfer 
ilçesi, Fethiye Ma
hallesi, Ata Bulvarı 
Caddesi Işıktepe 
kavşağında 
meydana geldi. 
Arkadaşının annesi 
Nebiye G.'ye ait 
otomobili alan 17 
yaşındaki öğrenci 
G.O., arkadaşı 
Erhan Yumuk'u da 
alarak araçla gez

Sokak ortasınıla dehşet saçtılar
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesin 
de çıkan kavgada 
bir kişi tabancayla 
vurularak ağır 
yaralandı 
Bursa'da fabrika 
işçisi 38 yaşındaki 
Ahmet M., evine 
giderken kimliği be
lirsiz 4 kişinin 
silahlı saldırısı 
sonucu kaçarken 
ayağından vuru
larak yere düştü. 
Ardından silahlı 2 
kişinin 4 kez daha 
ateş ettiği Ahmet M. 
ağır yaralı olarak 
hastaneye 
kaldırılırken, polis 
zanlıları yakalamak 
için çalışma

Yaijışla gelen kazada 4 kişi yaralanılı
İnegöl de yağmur 
nedeniyle kayganla 
şan yolda otomobil 
takla attı. Kazada 
2'si ağır 4 kişi 
yaralandı.
Edinilen bilgilere 
göre, İnegöl'den 
Bozüyük istikame
tine seyir halinde 
olan sürücü Sadret- 
tin T. yönetimindeki 
16 Y 0126 plakalı 
özel otomobil, Mezit 
Tüneli mevkiinde 
yoğun yağış ne
deniyle kayganla 
şan yolda virajı ala

meye çıktı. Daha 
sonra direksiyona 
geçtiği ileri sürülen 
Erhan Yumuk, Ata 
Bulvarı'nda başka 
bir araca çarpması 
sonucu meydana 
gelen kazada 
yaralandı. Diğer 
arkadaşı ise 
yaralanmadı.

başlattı.
Olay, geç saatlerde 
merkez Osmangazi 
ilçesi Santral Garaj 
Mahailesi'nde mey
dana geldi. Bir fab
rikada işçi olarak 
çalışan Ahmet M., 
evine giderken 
kimliği henüz belir
lenemeyen 4 kişinin 

mayarak kontrolden 
çıktı. Savrulan oto
mobil takla atmaya 
başladı. Yol kena 
rındaki yeşil alana 
savrulan otomobil 
ters döndü. Kazada

Yaralı genç ambu
lansla özel bir has
taneye kaldırıldı, 
öztimurlar Lise 
si'nde okuduğu 
öğrenilen Erhan 
Yumuk, doktor 
ların tüm çaba 
larına rağmen 
kurtarılamadı.
Polise ifade veren 

saldırısına uğradı. 
Ahmet M., kaç 
maya çalışırken 
saldırganların 
açtığı ateş sonucu 
ayağından vuru
lunca yere düştü. 
Yerde acı içinde 
kıvranan Ahmet 
M.'nin yanına gelen 
saldırganlardan 

sürücü Sadrettin T. 
ile birlikte otomo
bilde bulunan 20 
yaşındaki Yusuf T., 
43 yaşındaki Fatma 
T. ve 41 yaşındaki 
Ramazan K. yaralan 

ağabeyi 25 
yaşındaki Ilhan 
Yumuk, "Araç 
komşumuz Nebiye 
G.'ye ait. Bu 
kişinin çocu 
ğuyla kardeşim 
arkadaşlar. Eve 
dün akşam saat 
18.30'da geldiğim 
de kardeşim Erhan, 
arkadaşlarıyla 
gezmeye çıkaca 
ğım söyledi" 
dediği öğrenildi. 
Cumhuriyet Savcısı, 
Erhan Yumuk'un 
cesedini otopsi 
yapılmak üzere 
Adli Tıp Kurumu'na 
kaldırttı. Polis, 
trafik kazasıyla 
ilgili soruşturmayı 
sürdürüyor.

2'si çevredekilerin 
dehşet dolu 
bakışları arasında 
göğsüne ve karnına 
4 el daha ateş 
açıp kaçtı. 
Çevredeki 
vatandaşların ihbarı 
üzerine olay yerine 
gelen sağlık ekip
leri, ağır yaralanan 
Ahmet M.'yi Bursa 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırdı. Ahmet 
M.'nin ameliyata 
alındığı ve hayati 
tehlikesinin bulun 
duğu öğrenildi. 
Polis, Ahmet 
M.'ye saldıran 4 
şüpheliyi yakala
mak için çalışma 
başlattı.

dı. Yaralılar, kaza 
yerinden geçen 
sürücüler tarafın 
dan kurtarıldı. 
112 Acil Servis 
ekiplerinin 
müdahale sinin 
ardından İnegöl 
Devlet Hastane 
sine kaldırılan 
yaralılardan Ra
mazan K. ile Fatma 
T.'nın sağlık duru
munun ciddiyetini 
koruduğu, diğer iki 
yaralının hayati 
tehlikesinin bulun 
madiği bildirildi.

Zeylin bahçesine 
esrar ekti

© BURSA VALİLİĞİ 

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

Bursa'da jandarma 
tarafından 2 kişinin 
ev ve zeytin bahçe 
lerine gerçekleş 
tirilen operasyon 
da kenevir ve 
kubar esrar ele 
geçirildi.
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa İl Jan
darma Komutanlığı 
KOM Şube 
müdür lüğü ile 
İznik ilçe Jan

darma Komutanlığı 
ekipleri evinde ve 
zeytin bahçesinde 
uyuşturucu elde 
etmek için kenevir

Otelin 6. katından 
düşen Sunili genç, 
20 gün senra öldü

BURSA'da bir 
otelde yakınlarıyla 
birlikte kalan 
Suudi Arabistan 
vatandaşı 21 
yaşındaki Shahad 
Almugren, 6'ncı 
kattan düşerek 
ağır yaralandı. 
Uludağ Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi'nde 20 
günden bu yana 
tedavi gören Sha
had Almugren, 
doktorların tüm 
çabalarına rağmen 
yaşam mücade
lesini kaybetti. 
Olay, Bursa'nın 
merkez Osmangazi 
İlçesi Kent 
Meydanı 
yakınındaki bir 
otelde 12 Eylül 
günü saat 21.45 
sıralarında mey
dana geldi. Suudi 
Arabistan'dan tatil 
amacıyla 
Türkiye'ye gelen 
Almugren ailesi 
fertleri 5 gün İstan
bul'da kaldıktan 
sonra Bursa'ya 
geldi. Kent 
Meydanı yakınında 
bulunan bir otele 

ekimi yapan Ş.M. 
ve G.M. isimli 
şüphelilerin 
ikametlerine 
baskın düzenledi. 
Yapılan aramalarda 
1 kilo 130 gram 
kubar esrar ile 
7 kök kenevir 
ele geçirildi. 
Cumhuriyet 
savcısının 
tâıirııâüy'ıâ 
gözaltına alınan 
şüpheli şahıslar, 
ifadelerinin 
ardından adli" 
kontrol şartı ile 
serbest bırakıldı.

yerleşen aile fert
lerinden Shahad 
Almugren, belirlen
meyen bir nedenle 
otelin 6'ncı 
katından düştü. 
Aile yakınları 
tarafından düştüğü 
fark edilen Almu
gren, sevk edilen 
112 Acil Servis 
ekibi tarafından 
Muradiye Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Shahad 
Almugren, durumu 
ağır olduğu için 1 
gün sonra da 
Uludağ Üniver
sitesi Tıp Fakülte
sine sevk edil 
di. Hastanede 
20 günden bu 
yana tedavi 
gören Shahad 
Almugren, 
doktorların tüm 
çabalarına rağmen 
kurtarılamadı. 
Cumhuriyet 
savcısı, genç kızın 
cesedini otopsi 
yapılmak üzere 
Adli Tıp Kuru
mu'na kaldırttı. 
Polis olayla ilgili 
soruşturmayı 
sürdürüyor.
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Güne Bakış
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Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Adaleti kendi arayanlar
Ülke genelinde hukukun ayaklar altına 

alınmasından sonra, yargıya olan güven 
kalmadı.

Adalete olan güvende ortadan kalkın 
ca herkes kendi kendine adalet arar 
oldu.

Gemlik’te bunun örneklerini gördük.
Bir süre önce genç hukukçu kardeşi 

m iz Özgür Aksoy ve polis memurunun 
katledilişi, adaleti kendi arayan bir 
kişinin işidir.

Gazete sayfaları adalete olan güveni 
kalmayan insanların kendi adaletlerini, 
kendi hukuklarına göre kaba kuvvet 
uygulayarak çözme yolunu deniyorlar.

Bunun bir örneğini dün yaşadık^ 
Belediye meclisi üyesi Mahmut 

Solaksubaşı, kaç kişi olduğunu bilme 
d iğ i m iz bir grup tarafından yine Belediye 
Encümen üyesi Ömer Uslu ve inşaat 
yerinde çalışanların gözü önünde darp 
edildi.

Aralarındaki olay ne olursa olsun, bu 
böyle mi çözülür?

Hak hukuk, adalet, kaba güçle mi 
sağlanacak bu ülkede.

Yapanların yanına mı kalacak herşey? 
Hayır kalmamalı.
Bu ülkede adalete güven yeniden 

sağlanmalı.
Yoksa herkes kendi adaletini uygula

maya kalkarsa vay canına.
Ne olur bu ülkenin hali?
Önce adalet diyoruz.
Bu olay Gemlik’in imajını yine çizdi.
Yarın gazeteler yine bu olayları yaza

cak.
Yerel gazeteler yazmayabilir, göre 

ceğiz.
Çünkü olay bir yönüyle belediye 

başkanına dayandığı ortada.
Dayakçıların şirketinde belediye 

başkan inin kardeşi de ortak.
Akrabalık bağları var kişiler arasında.
Bu konu neyse, başta Mahmut 

Solaksubaşı çıkıp, Aydın Akovalıgil’ın bu 
şirkete sattığı diabas ocağı ile ilişkisini 
ve olanları Gemlik kamuoyuna anlatmalı.

Şirketle Belediye Başkanı’nın bir 
bağlantısı var mı, yok mu Gemlik halkı 
bilmeli.

Bu darp hafife alınacak bir olay 
olmamalı.

Bunu ardından yeni darplar gelir.
Arkasında yalnız maddi olaylar mı var, 

yoksa başka şeyler mi?
Çünkü adalete güvenmeyenler, 

sorunlarını hukuk yoluyla çözmek iste
meyenler başka yollara gidiyor.

Bunun önü kapanmak
Emniyet ve yargı da gereğini yapmalı.
Yoksa daha çok adalet ararız bu 

ülkede.

Trabzon AK Parti 
Milletvekili, Bursa ve 
Balıkesir il Koordi
natörü Muhammet 
Balta, Gemlik’te 
çeşitli ziyaretler 
yaptı.
Balta’ya ziyaret
lerinde Bursa Ak 
Parti il Başkan 
Yardımcısı ve 
Teşkilat Başkanı 
Muhammet Kara- 
man'da eşlik etti. 
Gemlik Ak Parti ilçe 
Başkanı Zafer Işık ve 
yönetim kurulları ile 
Gemlik Kaymakamı

Gürbüz Karakuş'u 
da ziyaret eden 
heyet, Gemlik 
hakkında bilgi aldı. 
Gemlik’te esnaf ve 
vatandaşlarla da

sohbet eden Koordi
natör Milletvekili 
Balta, Gemlik ile il
gili bilgiler de aldı. 
Balta, Gemlik İlçe 
Teşkilatında meclis

üyelerini, yönetici
leri ve teşkilat 
görevlilerini dinledi. 
Ak Parti Genel 
Merkezi tarafından 
görevlendirilen 
çeşitli isimler, farklı 
il ve ilçelerde vatan 
daş ve teşkilatlarla 
görüşmeler yapıyor. 
İlçe kongreleri 
öncesinde yapılan 
değerlendirme 
lerin, kongre 
süreçlerin de 
etkili olacağı 
üzerinde duru 
luyor.

W|BimllM|IWİ
Gemlik Belediyesi, 
Ekim ayında beledi 
yenin ihtiyaçları için 
4 ihale açtı.
13 Ekim 2017 günü 
Engürü Mahallesi 
Belediye Hizmet 
Binası (Mahalle 
Konağı) yapımı, 16 
Ekim 2017 günü ise 
ilçenin çeşitli cadde 
ve sokaklarında 
sıcak asfalt kaplama 
ve sathi kaplama işi, 
20 Ekim 2017 günü 
ferforje korkuluk 
yapım ihalesi, 27 
Ekim 2017 günü

ise ilçenin tüm 
mahallelerinde 
bulunan cadde ve 
sokaklarında beton

parke ve tretuar, yol 
ve çevre düzen
lemesi yapımı işi 
4734 sayılı Kamu

İhale Kanununun 19. 
maddesine göre açık 
ihale usulü ile ihale 
edilecek.

(miİDÎUMU SAHİBİNDEN KİRALIK vNIIDIIIDM umurbey’de 130 tonluk Ifinilllf ZEYTİN HAVUZLU MAĞAZA 
MMlm 05362238262

KAŞCDC fl€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 
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Sakar ya’dan 1 kupa 
3 madalya ile döndüler

Gemlik Dojo 
Karate Do Gemlik 
Spor Külübü 
karatecileri, 
Sakarya’dan yine 
madalyalarla 
döndü. 
Geçtiğimiz gün
lerde Sakarya’da 
düzenlenen 
Karate-Do ligine 
katılan Gemlik 
Dojo Karate Do 
Gemlik Spor

Külübü karateci
leri kategori
lerinde 3 madalya 
ve 1 kupa 
kazanmayı hak 
kazandı. 
15 ilden 1100 
sporcunun 
katılımıyla yapılan 
şampfyonada, 
Furkan Genç 
Şampiyon olurken, 
Buse Kızılırmak, 
Celalcan Yavuz 3.

oldular.
Gemlik Dojo 
Karate Do Gemlik 
Spor Külübü 
antrenörü Gökhan 
Özler, “İnşallah 
hedefimiz Türkiye 
Şampiyonasında 
daha fazla milli 
sporcu çıkartmak. 
Sporcularimla 
gurur duyuyorum 
çalışan kazanıyor” 
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: O 224 586 00 05

BURSA’NIN REKABETGUCU

MIirMİ MASAYA YATIRILACAK

Kamu ve özel sek
törde yaklaşık 3,5 
milyon gence iş 
sözü veren hükü 
met, 3 yıllık ekono 
mi programında 
istihdam hedef 
lerini güncelledi. 
Kamu ve özel sek
törde yaklaşık 3.5 
milyon gence iş 
sözü veren 
hükümet, 3 yıllık 
ekonomi 
programında istih
dam hedeflerini 
güncelledi. İŞKUR, 
yüz yüze

görüştüğü 3 mil 
yon gence ilişkin 
özel bir veri tabanı 
kuracak.

EĞİTİMİ 
OLMAYANLARIN 
PROFİLİNE 
GÖRE MESLEK 
EDİNDİRİLECEK

Eğitim-istihdam 
veri tabanı ile her 
bir sektörün 
işgücü ihtiyacı 
daha hızlı şekilde 
karşılanacak. Iş- 
meslek 

danışmanları özel 
gruplara yönelik 
ihtisaslaşacak, 
sosyal dışlanma 
riski olanlara yeni 
fırsat kapıları 
açılacak. 
Hem işi hem de 
eğitimi olmayan 
ların profilleri be
lirlenerek meslek 
sahibi olmaları 
sağlanacak, özel 
sektör de toplum 
yararına çalışma 
kapsamında per
sonel istihdam 
edecek.

Türk Girişim ve İş 
Dünyası Konfede 
rasyonu (TÜRKON 
FED) işbirliği ile 
Ekonomi ve Dış 
Politika Araştırma 
Merkezi (EDAM) 
tarafından hazırla 
nan “il Bazında 
Rekabet Endeksi” 
raporunun Bursa 
ili sonuçları, 4 
Ekim’de MAR- 
SİFED Başkanı 
Ihsan Karademir- 
ler ev sahipliğinde 
düzenlenecek 
toplantıda değer 
lendirilecek. Üye 
dernekler için bir 
plaket töreninin de 
yapılacağı toplantı 
TÜRKONFED 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Tarkan 
Kadooğlu ile 
TÜRKONFED 
Ekonomi 
Danışmanı ve

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez-Güler Ajans

Rapor Yazarı Pelin 
Yenigün Dilek’in 
katılımlarıyla 
gerçekleştirilecek. 
“REKABET 
UNSURLARI İL 
BAZINDA 
FARKLILAŞIYOR” 
Türkiye’de daha 
somut verilere 
dayalı ve sonuçları 
ölçülebilen bir rek- 
abetçilik gündemi
nin yaratılmasını 
amaçladıklarını 
belirten TÜRKON
FED Yönetim Ku
rulu Başkan Tar 
kan Kadooğlu: 
“Bu doğrultuda 

ülkemizin her 
bölgesini ziyaret 
ediyor, sorun ve 
gelişim alanlarını 
yerinde tespit 
ediyoruz. İl Bazın 
da Rekabet Endek 
si Raporu da, reka 
betin hangi un 
surlarının il bazın 
da farklılaştığını 
tespit etmesi 
açısından önemli 
bir yol gösterici 
görevi üstleniyor. 
Böylece bölgesel 
kalkınma politikala 
rımn etkilerini de 
gözlemleyebil! 
yor uz.” dedi
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Araka alırken artık MTV fiyatı soruluyor
Bursa Oto Galeri
ciler Odası Başkanı 
Hakan Yanık, 2018 
yılından itibaren 
geçerli olacak Mo
torlu Taşıtlar Ver- 
gisi'ne yapılan 
yüzde 40 zamma 
ilişkin olarak, "Sek
törümüz bu zammı 
beklemiyordu. Bu 
artış satışlarımıza 
yüzde 15-20 
oranında olumsuz 
yansıyabilir. Artık 2. 
el araç alacak 
müşteriler ilk olarak 
aracın hasar 
kaydını değil, MTV 
zammıyla ne bir
likte ne ödeyecek
lerini soruyor" dedi. 
Motorlu Taşıtlar 
Vergisi'ne (MTV) 
yeni yıldan itibaren 
yüzde 40 zam 
yapılmasının 
ardından BursalI 
Oto Galericiler, araç

satışlarında düşü 
şün yaşandığını 
açıkladı. Bursa Oto 
Galericiler Odası 
Başkanı Hakan 
Yanık, zamla bir
likte en düşük Mo
torlu Taşıtlar 
Vergisi'nin 258 li
raya yükseldiğini 
söyledi. Sektör 
olarak beklenti
lerinin yüzde 15'lik 
bir artış olduğunu 

ifade eden Yanık, 
"Yüzde 40'lık bir 
artışı asla 
düşünmüyorduk. 
Piyasada uzun bir 
süredir durgunluk 
vardı. Bu artış 
psikolojik olarak 
piyasayı etkiledi" 
diye konuştu. 
Araba hayali kuran 
vatandaşların 
kafasında soru 
işareti oluştuğunu 

kaydeden Yanık, 
"MTV zammının 
bu kadar erken 
açıklaması da 
yanlış bir adım 
oldu. Yıl sonuna 
doğru kamuoyu ile 
paylaşılsaydı, 
piyasalar bu kadar 
etkilenmezdi. Sek
tör bu artıştan çok 
fazla etkilendi.
Zamdan dolayı 
satışlarımız yüzde

15-20 oranında 
azalabilir" dedi. 
"Zam yüzde 15'e 
geri çekilmeli" 
Türkiye'de yaklaşık 
22 milyon aracın 
trafikte olduğunu 
belirten Yanık, Bur- 
sa'da ise resmi 
kayıtlı 550, gayri 
resmilerle birlikte 
bine yakın oto ga
lericinin olduğunu 
açıkladı. MTV 

zammı ile ilgili mil
letvekillerine 
konuyu ilettiklerini 
de ifade eden 
Yanık, "Yüzde 40 
zammın yüzde 
15'e geri çekilmesi 
gerekiyor.
MTV zammının 
açıklanmasıyla 
birlikte araç 
almak isteyen 
müşterilerin 
soruları da değişti. 
Ailesiyle birlikte 
elindeki birikimi 
ile araç bakan bir 
vatandaş artık 
arabanın hasar 
kaydı veya kon
forunu sormuyor. 
İlk sorduğu soru 
'zammın ardından 
MTV ne oldu* 
oluyor. Zammı yük
sek bulan müşte 
riler ise araç alımın 
dan vazgeçiyor" 
diye konuştu.

küçük kumla 
öegiİzelyaii sitesinde 

■mı EŞYfll veEŞYASIZ 
24-1DAİRESAHİBNDEHSATIUK

0 535 37818 00
Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KpMimoK DiMr
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA JpSSı

0SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS IstiklalCaddesiBoraSokakNo: 5/A 
MATBAACILIK - YAYINCILIK • REKLAMCILIK Tfil(0.224) 513 56 83 GEMLİK

SGK'ılaıı naranızı almam unutmavııı!
Yapılan onca uyarı 
ve bilgilendirmeye 
rağmen vatandaş 
SGK'dan parasını 
almıyor ya da 
alacağını unutuyor. 
Ancak bu hakları 
almak için geç 
değil 5 yıllık süre 
içinde talepte bu
lunmak mümkün, 
osyal Güvenlik Ku
rumu (SGK), farklı 
isimler altında 
'özel' ödemeler 
yapıyor. Mil
yarlarca lirayı 
bulan bu ödemel
erden çoğu kişi 
haberdar değil. 
Para zamanında 
çekilmeyince hak 
yanıyor. Bu 
hakların bazıları 
yolluk, cenaze 
yardımı, çeyiz 
ödemesi, istirahat 
parası ve süt 
parası olarak 
sıralanıyor.
YOLLUK ÖDEMESİ 
Yol ve gün 
delik ödemesi 
sigortalının kendi
sine ve bakmakla

yükümlü 
bulunduğu hak 
sahiplerine yani 
anne, baba, eş ve 
çocuklara PTT 
aracılığıyla yapılır.

CENAZE YARDIMI 
BU YIL 531 TL

Ölen kişi adına 360 
günlük sigorta 
primi yaptırılması 
bu ödeme için 
yeterli. Ölümün 
gerçekleştiği tari
hte kişinin sigortalı 
olası gerekmiyor. 
Telaş ve acıyla 
unutulan bu 
ödemede 5 yıllık 
zamanaşımı yar. 
Ödenek ise 531 
lira. Öncelik eş ve 

çocukların. Yoksa, 
ödemeyi anne- 
baba ya da kardeş 
alır. Bir dilekçeyle 
sosyal güvenlik 
merkezlerine 
başvurmak yeterli.

ÇEYİZ İÇİN 24 
MAAŞ

Yetim kalan kız 
çocuklarına maaş 
bağlanırken, evlen
meleri durumunda 
çeyiz parası 
ödeniyor. Bu 
ödenek SSK veya 
Bağkurlu anne 
veya babasının 
vefatı nedeniyle 
yetim maaşı alan 
kız çocuklarına 
veriliyor.

Facebook sayfamız i GemlIk Körfez - Güler Ajans
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Sil Hastan değişim: Settffika zorunlu »M
Bilirkişilere eğitim 
ve sertifika 
zorunluluğu geti 
rildi. Değişen kanun 
gereği artık uzman
lar, yetkilendirilen 
kurumlarda eğitim 
görüp sertifika 
aldıktan sonra 
bilirkişi olacak.
Adliyelerde 
bilirkişilik yapacak 
uzmanlar için bu 
aydan itibaren yeni 
bir dönem başlıyor. 
6754 sayılı Bilirki 
şilik Kanunu'nda 
yapılan değişiklik 
gereği artık uzman

lar, doğrudan 
il adalet 
komisyonlarına 
başvuru yapıp adli 
bilirkişi olamayacak. 
Önce Adalet 
Bakanlığı'nın 
yetkilendirdiği ku- 
rumlarda "Temel 
Adli Bilirkişilik" 
eğitimi aldıktan 
sonra, buralardan 
alacakları sertifika 
ile görev yapabile
cekler. Bakanlığın 
yetkilendirdiği ku- 
rumlardan Haşan 
Kalyoncu Üniver
sitesi Sürekli Eğitim

Merkezi, eğitimlere 
bugünden itibaren 
İstanbul, Ankara ve 
Gaziantep'te 
başlıyor.
Yoğun taleple 
karşılaştıklarını 

belirten üniversite 
yetkilileri, bu 
eğitimin iki haftada 
tamamlandığını 
belirtiyor. Eğitim 
toplam 24 saat 
sürüyor. Günde en 

fazla 6 saat veriliyor. 
Haşan Kalyoncu 
Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Tamer 
Yılmaz, "Sürekli 
eğitim merkezimiz, 
ülkemizin eğitim ve 

mesleki gelişim 
alanlarında 
gereksinim 
duyduğu bilgiyi bir 
yaşam standardı ha
line getirmek ve bu 
hedef doğrultu 
sunda, öğrencilere, 
iş hayatına yeni 
adım atanlara ve iş 
hayatında deneyim 
sahibi olmuş 
bireylere, kişisel 
gelişim, mesleki 
branş, yabancı dil, 
kültür ve sanat 
dallarında eğitim 
vermektedir" 
dedi.

Gümrük Bağanını fcritilı rakamları açıkladı
Gümrük Bakanlığı, 
eylül ayında dış 
ticaret açığının yıllık 
bazda %85,23 ar
tarak 8,14 milyar 
dolar olduğunu 
açıkladı.
Eylül ayında ihracat, 
1İ milyar 849 milyon 
dolar, ithalat 19 mil
yar 993 milyon dolar 
olurken, bu veriler 
ışığında dış ticaret 
açığı %85,23 artarak 
8 milyar 144 milyon 
dolar oldu.
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı'ndan 
yapılan açıklamaya 
göre, 2017 yılı Eylül 
ayında geçen yılın 
aynı ayına gör İhra
cat, % 8,67 artarak 
11 milyar 849 milyon 
dolar, ithalat, % 
30,67 artarak 19 mil
yar 993 milyon 

dolar, dış ticaret 
hacmi, % 21,51 ar
tarak 31 milyar 841 
milyon dolar, dış 
ticaret açığı, % 
85,23 artarak 8 
milyar 144 milyon 
dolar oldu.
İhracatın ithalatı 
karşılama oranı ise 
2016 yılı Eylül 
ayında % 71,3 iken, 
2017 yılı Eylül 
ayında % 59,3 
olarak gerçekleşti. 
Bakanlıktan yapılan 
açıklamada şöyle 
denildi: "Son 12 
aylık dönemde, İhra
cat bir önceki yıla 
göre % 9,0 oranında 
artış ile 153 milyar 
536 milyon dolar, 
ithalat ise % 12,3 
oranın daki artış ile 
221 milyar 325 mi
lyon dolar olmuştur.

Dış ticaret hacmi bir 
önceki yıla göre % 
10,9 oranında ar
tarak 374 milyar 861 
milyon dolar, dış 
ticaret açığı % 20,4 
oranında artarak 67 
milyar 789 milyon 
dolar olarak 
gerçekleşmiştir. 
İhracatın ithalatı 
karşılama oranı ise 
%69,4 olmuştur. 
2017 yılı Eylül 
ayında Geniş 
Ekonomik Grupların 
sınıflamasına göre 
ihracat 
incelendiğinde en 

çok ihracat "Ham 
madde (Ara mallar)” 
(5 milyar 617 milyon 
dolar) grubunda 
yapılırken, bu grubu 
sırasıyla “Tüketim 
malları” (4 milyar 
914 milyon dolar) ve 
“Yatırım (Sermaye) 
malları” (1 milyar 
265 milyon dolar) 
grupları takip 
etmiştir. 2017 yılı 
Eylül ayında Geniş 
Ekonomik Grupların 
sınıflamasına göre 
ithalat incelendi 
ğinde en çok ithalat 
“Ham madde (Ara 

mallar)” (14 milyar 
841 milyon dolar) 
grubunda 
yapılırken, bu grubu 
sırasıyla “Yatırım 
(Sermaye) malları” 
(2 milyar 719 milyon 
dolar) ve “Tüketim 
mallan” (2 milyar 
365 milyon dolar) 
grupları takip 
etmiştir. 2017 yılı 
Eylül ayında en çok 
ihraç edilen “Mo
torlu kara taşıtları, 
traktörler, bisik
letler, motosikletler, 
diğer kara taşıtları” 
faslını (1 milyar 778 
milyon dolar), 
“Kazanlar, maki- 
nalar, mekanik ciha
zlar ve aletler, 
nükleer reaktörler” 
(1 milyar 80 milyon 
dolar) ve “Örme 
giyim eşyası ve 

aksesuarı” (685 mil 
yon dolar) ihracatı 
takip etmiştir.
2017 yılı Eylül 
ayında en çok ithal 
edilen “Mineral 
yakıtlar, mineral 
yağlar ve bunların 
damıtılmasından 
elde edilen ürünler” 
faslını (3 milyar 203 
milyon dolar), 
“Kazanlar, maki- 
nalar, mekanik ci 
hazlar ve aletler, 
nükleer reaktörler” 
(2 milyar 304 milyon 
dolar) ve “Elektrikli 
makina ve cihazlar, 
ses kaydetme- 
verme, televizyon 
görüntü-ses kay- 
detme-verme 
cihazları” (1 milyar 
918 milyon dolar) 
ithalatı takip 
etmiştir.
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Solakşubaşı’na saldırı haberimizi izleyenler rekor kırdı

II

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Haberimiz facebookta 
rekor kırdı

Dünkü gazetemizin manşetten verdiğimiz 
“Mahmut Solakşubaşı’na Çirkin Saldın” 
haberimiz sosyal medya facebookta büyük 
bir izleme rekoru kırdı. 50 bine yakın kişi 
haberi okudu, başkalarıyla paylaştı.

Bu haberde, saldırganların Solaksu 
başı’nı darp ettikten sonra yayınladığımız 
fotoğrafın etkili olması kadar, Mahmut 
Solaksubaşı’nın tanınmış biri olması da 
etkili oldu. Devamı sayfa 4'de

Yaptırdığı inşaat sahasında 5 kışının saldırı 
sına uğrayan MHP Belediye Meclis üyesi, 
işadamı Mahmut Solaksubaşı, 5 saldırgan 
hakkında, “adam öldürmeye teşebbüs, 
darp, ölümle tehdit etmek, şantaj ve küfür 
suçlamalarıyla savcılığa suç duyurusunda 
bulundu. Emniyette polise ifade veren Mah
mut Solaksubaşı, dün de Gemlik Cumhu 
riyet Başsavcılığına dilekçe ile başvurarak, 
suçduyurunda bulundu. Haberi sayfa 4’de

Marmarabirlik 
50 bin ton ürün 

almayı heüefliyor

Marmarabirlik, 2017-2018 ürün ahm 
kampanyası önce sinde 8 kooperatifin 
yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle 
değerlendirme toplantısı yaptı. Gemlik, 
Mudanya, Erdek, Orhangazi, İznik, Edin- 
cik, Mürefte ve Marmara Adası koopera 
tif yönetimlerinin katıldığı toplantıda, 
kampanya dönemin de ürün alım mikta 
rının artırılmasına ilişkin hedef ve strate
jiler değerlendirildi. 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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Sertaslan ve Biliz saldırıyı kınadı
Gemlik Belediye 
Meclisi’nin, Milliyet 
Si Hareket Partili 

yesi işadamı Mah
mut Solaksubaşı’na 
yapılan saldın 
kınandı.
CHP Yönetim ku
rulu adına yazılı bir 
açıklama yapan ilçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan, Mahmut 
Solaksubaşı’na 
yapılan saldırıyı 
üzüntüyle öğrendik 
lerini belirterek, 
şunları söyledi: 
“Sebebi her ne olur 
sa olsun, haklı ya 
da haksız yapılan 
bu saldırıyı Cumhu 
riyet Halk Partisi 

olarak kınıyoruz. 
Adalet kavramının 
içinin boşaltıldığı 
bir ülkede insanla 
nn kendilerini “Ada 
!et” mekanizması 
nın yerine koyması 
kaçınılmaz sonuç
tur. Çok yakın bir 
geçmişte partimiz 
belediye meclis 
üyesi Özgür Aksoy 
arkadaşımızın 
katledilişine, bir 
polis memurumu 
zun şehadete 
erişine üzüntüyle 
tanıklık etmiştik. 
Bizleri kahreden 
bu olaydan ibret 
almak, yani olaylara 
engel olacak tedbir

leri üretmek nokta 
sında bir kıymeti 
olması gibi bir 
ümidimiz vardı. 
Gelinen son nok
taya bakıldığında 
bu ümitlerimiz de 
tükendi. Aynı tas 
aynı hamam misali 
değişen bir şey yok 
belli ki... Sonuç 

olarak, yetkililer 
yetiştirdiği evlatları 
nı korumak nokta 
sında çok büyük 
zafiyet gösteriyor. 
“Ya Devlet başa, ya 
kuzgun leşe” ata 
sözünün gereğini 
yapmak devletin ve 
onu yönetenlerin 
işidir. Böyle devam 

etmesi halinde kaos 
ve hemşerilerimizin 
karşı karşıya gelme 
si kaçınılmaz son 
olur. Bu duygu ve 
düşüncelerle bu 
menfur düşünceyi 
şiddetle kınıyor, 
meclis üyemiz Mah
mut Solaksubaşı’ya 
ve bütün Milliyetçi 
Hareket Partililere 
geçmiş olsun dilek
lerimizi iletiyoruz.”

BİLİZ KINADI

Öte yandan, Demok 
rat Parti İl Başkanı 
Ali Biliz de yaptığı 
açıklama da, MHP 
Belediye Meclis 

üyesi Mahmut So 
laksubaşı’ya yapı 
lan saldırının 
Gemlik halkına 
yapılmış 
sayılacağını 
belirterek, bu 
saldırı kendini 
adaletin yerine 
koyanların kanun 
dinlemeyenlerin bu 
saldırıdaki cesareti 
kimden ve nereden 
aldıkla rınının 
araştırılma sini 
istedi. Saldırıyı ne
fretle kınayan 
Ali Biliz, “Yapanın 
yanına kalmamalı. 
Gemlik bu tür 
saldırılarla ayağa 
kalkmalıdır” dedi.

HaımaraMt M tin un Mu almayı hedefliyor
Kampanya döneminde 50 bin ton ürün alımı hedeflediklerini kaydeden Asa, "Bu yıl sofralık 

zeytinde bölge rekoltesi 133 bin 500 ton olarak beklenmesine rağmen kota uygulaması 
yapılmayacağı için ortaklarımız gerçekten uzak rekolte beyanı vermesinler" dedi.

Marmarabirlik, 2017- 
2018 ürün alım 
kampanyası önce 
sinde 8 kooperatifin 
yönetim kurulu 
başkan ve üyeleriyle 
değerlendirme 
toplantısı yaptı. 
Gemlik, Mudanya, 
Erdek, Orhangazi, 
İznik, Edincik, 
Mürefte ve Marmara 
Adası kooperatif 
yönetimlerinin 
katıldığı toplantıda, 
kampanya dönemin 
de ürün alım mikta 
rımn artırılmasına 
ilişkin hedef ve 
stratejiler 
değerlendirildi. 
Marmarabirlik Yöne
tim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, toplan 
tının açılış konuşma 
sında, 2017-2018 
ürün ahm kampanya 
sının hazırlıklarında 
sona gelindiğini be
lirterek, 20 Eylül'de 
başlayan rekolte 
beyan alımlarının 20 
Ekim'e kadar devam 
edeceğini bildirdi.

TABULAR YIKILDI, 
MARMARABİRLİK 
GÜÇLENDİ 
Asa, Marmarabir- 
lik’te son 7 yılda 
yapılan çalışmalar 
neticesinde tabula 
nn yıkıldığını vurgu

layarak, "Bu kap
samda ürün bedeli 
ödemelerinin kam
panya döneminde 
tamamlanması, 2010 
yılından bugüne ka 
dar hiç kredi kulla 
nılmaması, yeşil 
zeytin alımı, üretici 
havuzundan olgun 
taşmış zeytin alımı, 
Ar-Ge çalışmalarıyla 
kalite standartlarının 
artırılması, Marma 
rabirlik’in depolama 
kapasitesinin artırıl 
ması, entegre tesis 
ter üretim kapasite 
sinin yılda 50 bin 
tonlara çıkarılması, 
tüm kooperatiflere 
çeşitli yatınmlar 
yapılması, ihracatta 
5 kez birincilik ödülü 
alınması ve hepsin
den önemlisi ilk defa 
Marmarabirlik'in 
kendi öz kaynakla 
rıyla 17 milyon TL 

kar payı dağıtılması 
gibi gelişmeleri 
sıralayabiliriz" dedi. 
KOTA YOK, 
GERÇEKÇİ 
BEYAN VERİN 
Marmarabirlik'in 
satışlarının son 
yıllarda 40 bin ton
lara yaklaştığını 
ifade eden Asa, 
satışların her geçen 
yıl artmasıyla rol
lerin de değiştiğini 
belirterek, şöyle 
konuştu: 
"Önümüzdeki gün
lerde 2017-2018 ürün 
alım kampanyası 
başlayacaktır. Önce
den ürün almamak 
için kota uygulanır 
ken, şimdi ise daha 
fazla ürün alabilmek 
için alternatifler aran 
maktadır. Yönetim 
kurulumuzla aldığı 
mız karar doğrultu 
sunda bu yıl şartlar 

ne olursa olsun kota 
uygulan mayacaktır. 
Ortaklarımız kota 
uygulanacak diye 
daha fazla beyan 
vermesinler. Gerçek 
dışı beyanlar nede 
niyle Marmarabir
lik'in alım planı şaş 
makta, bu durum 
hem fiyat politika 
sına hem de satışları 
miza olumsuz yansı 
maktadır. Doğru ve 
gerçeğe yakın rekol 
te beyanları, hepi 
mizin başarılı bir 
kampanya dönemi 
geçirmesini sağlaya 
çaktır. Ortaklarımız 
dan bu konuda has
sas! yet göstermele 
rini bekliyoruz." 
TAHMİNİ BÖLGE 
REKOLTESİ
161 BİN TON 
Kampanya döne
minden önce rekol 
te tahminine yönelik 

saha çalışması 
yapıldığını ifade 
eden Asa, "Marma 
rabirlik teknik 
ekipleri tarafından 
bahçelerdeki zeytin 
ağaçları da dahil 
olmak üzere, köy 
köy, mahalle mahal 
le detaylı bir saha 
çalışması yapılmış 
tır. Ürün olmayan 
bölgeler de hesaba 
katıldığında yeni 
ağaç sayıları ile bir
likte bölgemizde 
toplam 161 bin ton 
rekolte olacağı tah
min edilmektedir. 
Bunun 133 bin 500 
tonunun sofralık 
olacağı, geri kalan 
27 bin 500 tonluk 
kısmının ise yağlık 
olacağı öngörülmek 
tedir. Bu yıl sofralık 
zeytinde bölge 
rekoltesi 133 bin 500 
ton olarak beklen

mesine rağmen 
kota uygulaması 
yapılmayacaktır" 
diye konuştu.

ÖDEMELERDE 
SIKINTI 
OLMAYACAK 
Başkan Asa, 
kampanya kapsa 
mında ürün bedeli 
ödemeleri konusun 
da herhangi bir 
sıkıntı yaşanmaya 
cağını da dile getire 
rek, şöyle devam 
etti: "Kampanyanın 
açıldığı gün itibariy 
le fiyatları açıkla 
mayı düşünüyoruz. 
Aynı zamanda ürün 
bedellerinin öden
mesi hususunda, 
yüzde 80’e yakın 
kısım peşin, geri 
kalan kısım da kam
panya dönemi biti
minde ödenecek 
şekilde planımızı 
yapmaktayız. Kısaca 
bu yıl ürün alabilmek 
için bütün alterna 
tifler değerlendirile 
çektir. Bu vesileyle 
satışların artırılma 
sında emeği geçen 
Yönetim Kurulumuz 
ve idari kadromuza, 
birim müdürlerimiz 
ve çalışanlarımıza 
gayretlerinden 
dolayı teşekkür 
ediyorum."
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Kontrolden cıltan araç iehşet saçtı!
Bursa'da bir araç 
kontrolden çıkarak 
takla attı, araçta 
bulunan 2 kişi 
ağır yaralandı. O 
anlar ise güvenlik 
kamerasına saniye 
saniye yansıdı. 
Edinilen bilgiye 
göre kaza gece 
saatlerinde 
Bursa'nın Yıldırım 
ilçesi Arabayatağı 
Mahallesi Ankara 
yolu Caddesi üzerin 
de meydana geldi. 
Serhat G.(19) 
idaresindeki 16 JP 
565 plakalı araç 
cadde üzerinde iler
lerken kontrolden 
çıktı. Kontrolden 
çıkan araç önce 
kaldırıma çıktı,

tursa'io ınnıstıucumrmonı
Bursa'da narkotik 
polisinin yaptığı 
operasyonda 
gözaltı na alınan 11 
kişiden 4'ü uyuştu 
rucu ticareti yap
mak suçundan adli 
yeye sevk edildi. 
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü 
Uyuşturucu ile 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekip

BursalIlar diM! KDV oy ununa gelmeyin
Bursa'da dolandın 
cıların yeni hedefi 
pide salonları oldu. 
Bursa'nın İznik 
ilçesinde ilginç bir 
dolandırıcılık olayı 
yaşandı. Pide sa
lonu işleten Hanife 
Töremiş'i arayan bir 
kişi, çok sayıda 
pide ve ayran 
siparişi verdi. 
Dolandırıcı, sipariş 
lerin ilçede faaliyet 
gösterdiğini iddia 
ettiği S. Makine 
Sanayii'ne gönder
ilmesini istedi. Tele
fondaki dolandırıcı, 
bin 300 TL tutan 
siparişin ödemesi , 
yapılmadan önce

Gemlik K^fez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

sonra akaryakıt is
tasyonunun reklam 
direğine çarparak 
yola savruldu. 
Taklalar atarak yola 
savrulan araçta bu
lunan sürücü Ser
hat G. ve kuzeni 
Muhammet G.(19) 
ağır yaralandı.
Kazayı gören 
vatandaşlar 112 Acil

lerinin, zehir tacir- lerine karşı savaşı

KDV'sinin verecek
leri hesaba yaptırıl 
ması gerektiğini 
söyledi.
Bunun üzerine pide 
salonu işletmecisi 
internet üzerinden 
270 TL KDV tutarını 

ekiplerine haber ver 
di. Olay yerine 
gelen ambulansta 
ilk müdahaleleri 
yapılan ağır yaralı 
iki kuzen Şevket 
Yılmaz Eğitim ve 
Araştırma Hasta 
nesi'ne kaldırıldı. 
Yaralıların durumu 
ağır olduğu öğreni 
lirken çevrede bulu

yatırdı. Dolandırıcı, 
paranın hesaba 
yatmadığını söyle 
yerek, "Bir kez 
daha deneyin" dedi. 
Bunun üzerine Hani 
fe Töremiş, üç kez 
üst üste toplam 810 

nan bir iş yerine ait 
güvenlik kamerası 
na kaza anı yansıdı. 
Görüntüde aracın 
önce kaldırıma 
çıktığı ardından 
akaryakıt şirketine 
ait tabelaya çarptığı 
ve taklalar atarak 
yola savrulduğu 
görüldü.
Kaza sonrası topla 
nan meraklı vatan 
daşların cep telefon 
larıyla sosyal me
dyada canlı yayın 
açması ise şaş 
kinlik yarattı. Kaza 
sonrası Ankarayolu 
Caddesi bir süre 
trafiğe kapatılırken 
polis ekipleri 
olayla ilgili olarak 
soruşturma başlattı.

sürüyor. Merkez 
Yıldırım ilçesinde 
pek çok eve ope 
rasyon yapan 
ekipler, bonzai ve 
ecstasy hap ele 
geçirildi. 11 kişini 
gözaltına alındığı 
operasyonlarda, 
4 kişi uyuşturucu 
ticareti yapmak 
suçundan adli 
yeye sevk edildi.

TL yatırdı. 
Dolandırıcının 
hesabına parayı 
yatıran işletme, 
siparişleri de 
hazırlayarak, verilen 
adrese götürdü. 
Ancak burada böyle 
bir fabrika olma 
dığı anlaşıldı. 
Polise müracaat 
eden Hanife 
Töremiş, şikayetçi 
oldu. Eskişehir'den 
arayan H.K. isimli 
dolandırıcının 
geçen yıl da İznik'te 
bir başka pide salo
nunu aynı yöntem 
le dolandırdığı ve 
tutuklandığı ortaya 
çıktı. H.K. aranıyor.

Hırsız kardeşler 
önce kameraya sonra 

nolise yakalandı

Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde 
iki iş yerindeki cep 
telefonu hırsızlığı, 
güvenlik kamera 
larına yansıdı 
Ertuğrulgazi Ma
hallesinde elektro 
nik ürünler satılan 
iki iş yerin den cep 
telefonu çalındı. 
Hırsızlığı fark eden 
iş yeri sahipleri 
Medeni Baş ve 
Muhammed Du 
dak, durumu poli 
se bildirdi. 
Güvenlik kamerası 
kayıtlarından 
hırsızlık zanlıları 
mn G.U. (29) ve

Bursa'da terör
operasyonu: 8 gözaltı

Bursa'da 150 poli 
sin katıldığı operas 
yonda daha önce
den 'Terör örgü 
tü'ne Üye olmak ve 
Propagandasını 
yapmak* suçundan 
kaydı bulunan 
8 kişi, gözaltına 
alındı.
Bursa'da Terörle 
Mücadele,özel 
Harekat ve Çevik 
Kuvvet Şube 
Müdürlüğü ekipleri 
ve zırhli araçlar 
desteğiyle önce
den belirlenen 
20 adreste 
denetim yaptı.
150 polisin katıl 

kardeşi I.U. (20) 
olduğu belirlendi. 
İki araç kirala 
dıkları tespit edilen 
şüpheliler, Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
Güven-Tim Büro 
Amirliği ekip 
lerince Başaran 
Mahallesi'nde 
yakalandı.
G.U'nun hırsızlık 
suçundan 
sabıkalı olduğu 
belirlendi. Güven
lik kameralarına 
yansıyan görün
tülerde G.U'nun 
çekmecedeki 
telefonu çalma 
anı yer alıyor.

dığı uygulamada 
umumu açık yerler, 
kahve ve internet 
kafeleri ile otomo
biller denetlendi.

8 KİŞİYE GÖZALTI

Yoğun güvenlik 
önlemlerinin 
alındığı denetim
lerde haklarında 
daha önceden 
'Terör örgütü'ne 
Üye olmak ve 
Propagandasını 
yapmak' suçundan 
kaydı bulunan 8 
kişi, incelenmek 
üzere gözaltına 
alındı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Haberimiz facebookta 
rekor kırdı

Saldırı olayını dün CHP yönetim ku
rulu adına İlçe Başkanı Mehmet Ser- 
taslan kınadı. Demokrat Parti İl Başkanı 
Ali Bil iz hem kınadı hem de durumu 
gazetemize verdiği ilan ile kamuoyuna 
duyurdu.

Ancak, Milliyetçi Hareket Partisi’nden 
ses çıkmadı.

Mahmut Solaksubaşı, MHP Belediye 
Meclis üyesi ve bir şiddet olayı ile karşı 
karşıya kalmış, saldırıya uğrayarak 
dövüldü. Konu, kişisel sorun olmaktan 
öte bir şiddet olayıdır. Bir hukuk ihlalidir.

Böyle bir olaya kayıtsız kalınmaz, 
kalınmamalı. Ne bekliyorlar bilmiyorum.

Solaksubaşı, dün Savcılığa suç duyu
rusunda bulundu..Artık, olay Adalet in
tikal etmiştir. Dileriz, biran önce 
sonuçlanır.

Bugün Mahmut’un başına gelenler 
yarın başkalarının da başına gelebilir.

Dün de yazdım. Yerelde gazeteler bu 
konuya nasıl bakacak diye. Bazılarının 
yazmayacağını söylemiştim.

Yazmadılar da.
Bizim haberimizi sosyal medya 

gazetesi Gemlik Life aynen verdi.
Gemlik Haber Gazetesi de bizim 

fotoğraflarımızla verdi haberi.
Ama. MHP İlçe Yönetim Kurulu üyesi 

olan Kazım Bulut’un sosyal medyada 
Manşet Gazetesi’nde bir tek satır yoktu 
saldırıdan.

Yine MHP İl Delegesi Hurşit Topal’ın 
imtiyaz sahibi olduğu Gündem Gazete 
si’nde tek bir satır yoktu saldırı 
haberinden.

Bursa’nın en çok okunan gazetele 
rinde de bu haber yer almamıştı. Çünkü, 
bu gazetelere haberi yollamadılar.
Topal’ın çalıştığı Doğan Haber Ajansı ve 
Ihlas Haber Ajansına haber geçmeyince 
sayYa'ıarmöa yer almadı.

Dandirik haberleri hergün haber diye 
gönderenler, niye bu haberi servise 
koymadılar dersiniz.

Kimden çekindiler?
Bunların gazeteciliği adamına göre 

haber, bir zamanlar da Fatih Güler’in 
hiçbir haberini yapmıyorlardı.

Bu doğrudan sansürdür.
Bu olaylardan çalıştıkları ajansların 

bilgisi olacağını sanmıyorum.
Belediye Başkanı Refik Yılmaz, dün 

GemlikLife’de yaptığı açıklamada, benim 
adımı vermeden malum şahıs diyerek, 
olaya kendini de karıştırmak istediğimi 
iddia ederek, kardeşinin saldırganların 
şirketinden 6 yıl önce ortaklığını 
sonlandırdığını ve hakkımda hukuki ve 
cezai işleme başvuracağını belirtmiş.

Bu konudaki düşüncelerimi bir 
gazeteci olarak yarınki köşemde sîzlerle 
paylaşacağım.

Mahmut Solaksubaşı, bugün olayları 
bütün açıklığıyla kamuoyuna 
duyuracağını bana bildirdi.

Bakalım, neler anlatacak Solaksubaşı.

Saadet Partisi 
Gemlik ilçe Teşkilatı 
İlçemizde geçtiğimiz 
dönem görev yapan 
Kaymakam Mustafa 
Altıntaş'ı ziyaret etti. 
Gölcük İlçesinde 
görev yapan Mustafa 
Altıntaş'ı makamında 
ziyaret eden Saadet 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanı Ahmet 
Vakkas Yıldız, 
Gemlik'te yaptığı 
çalışmaları hayırla 
yadettiklerini, örnek 
devlet adamlığı ve 
mütevaziliği ile 
gönüllerde taht

Mahmut Solaksubaşı, 5 saldırgan hakkında, “adam öldürmeye teşebbüs, darp, ölümle 
tehdit etmek, şantaj ve küfür suçlamalarıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu

Önceki gün yaptır 
dığı inşaat saha 
sında 5 kişinin 
saldırısına uğrayan 
MHP Belediye 
Meclis üyesi, 
işadamı Mahmut 
Solaksubaşı’na 
yapılan saldırı 
haberi, gazetemiz 
Gemlik Körfez’in 
“Gemlik Körfez - 
Güler Ajans” face- 
book sayfasında 
izlenme rekoru kırdı. 
Önceki gün akşam 
saatlerinde face- 
book sayfamızda 
payiaşııan "Manmut 
Solaksubaşı’na 
Çirkin Saldırı” habe 
ri binlerce kişi tara 
fından okundu ve 
paylaşıldı.
Pazartesi gecesi 
saat 24.oo’e kadar 
izleme sayısı 26 
bini bulurken, 
haberi yazdığımız 
dün akşam saat 
20.05 sıralarında 38 
bin 71 e yükseldi. 
Bugüne kadar 
gazetemizin face-

kurduğunu ifade 
ederek, Kaymakam 
Altıntaş’a yeni göre 
vinde başarılar

diledi.
Kaymakam Altıntaş 
da ziyaretten duydu 
ğu memnuniyetini

booktaki haberlerin 
izlenimini defalarca 
katlayan izlemenin 
bugün 50 bini 
aşması bekleniyor. 
Gemlik’teki yerel- 
gazetelerin haber 
leri içinde saldırı 
haberi rekor 
üzerine rekor kırdı. 
SOLAKSUBAŞI 
ŞİKAYETÇİ 
OLDU 
öte yandan,

meydana gelen 
olaydan sonra, 
saldırı hakkında 
emniyette polise 
ifade veren Mahmut 
Solaksubaşı, dün 
Gemlik Cumhuriyet 
Başsavcılığına 
dilekçe ile başvura 
rak, Muzaffer Ç. 
kardeşi Muhammet 
Ç, Serkan ve Osman 
Ç. ve adını bilmediği 
bir kişi hakkında, 
“Darp, öldürmeye 

dile getirerek, Gem- 
lik'in kendisi için 
ayrı bir yere sahip 
olduğunu belirtip 
tüm Gemlik halkına 
selamlarını iletti. 
Ziyarette, Saadet 
Partisi Mahalli 
idareler Başkanı 
Hamza Aygün ve 
ilçe Sekreteri 
Ömer Kınık da hazır 
bulundu.
Samimi bir ortamda 
gerçekleşen ziya 
rette Gemlik ve 
Gölcük ilçelerinin 
sorunları ve çözüm 
yolları da ele alandı.

teşebbüs, ölümle 
tehdit etme ve 
şantaj” suçlama 
sıyla suç duyu
rusunda bulundu. 
Saldırının 5 kişi 
tarafından gerçek 
leştirildiği ve olay 
günü bu şahısları 
ifadelerinin alın 
ması için geceyi 
karakolda geçirdik
ten sonra dün 
ifadeleri alınarak 
serbest bırakıldığı 
öğrenildi.

SAHİBİNDEN KİRALIK 
UMURBEY’DE 130 TONLUK

njnmill ZEYTİN HAVUZLU MAĞAZA
İM 0 536 223 82 62

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Hımmet irat Ptnura Seriiti tası sıralım mili
Gemlik Denizcilik 
Topluluğu Gemlik 
Lions katkılarıyla 
Gemlik için önemli 
konulardan biri 
olan Yük 
Taşıma Birimleri 
(Konteyner, dorse, 
kamyon) ile ilgili 
olarak Tehlikeli 
Madde Taşımacılık 
Genel Müdürlü 
ğü’nün yayımladığı 
yönergelerin 
Liman, Lojistik ve 
Tehlikeli Madde 
elieçleyen kara 
tesislerine etkileri 
konusunda 
seminer düzenledi. 
Seminer, Gemlik 
Denizcilik Topluluk 
Başkanı Enes 
Ceylan’ın açılış 
konuşması ile 
başladı.
Semineri CTU 
Code/CSC CODE7 
Fumigasyon 
Eğiticisi Gemi İnşa

Mühendisi 
Hamdi UZ verdi. 
Gerçekleşen 
seminerde yeni 
yayımlanan yönet
meliklerle beraber 
kara tesislerini 
bekleyen düzen
lemeler üzerinde 
duruldu.
Konuyla ilgili 
olarak limanlar, 
depolama tesisleri, 
lojistik şirketlerinin 
2018 yılından

itibaren eğitimden 
geçirilmesi ve bu 
konuda çalışa 
cak Gözetim firma 
larının Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haber 
leşme Bakanlığın 
dan yetki almaları 
gerektiğinin altını 
çizdi. Seminerde 
CTU Kod hakkında 
genel bilgi, Genel 
tanımlamalar, 
Sorumluluk zinciri, 
Genel taşımacılık 

koşulları, CTU özel
likleri, CTU kontrol
leri, CSC plâkaları, 
Paketleme, Yük
leme güvenliği, 
oluşabilecek 
hasarlar ve Fumi
gasyon konusunda 
bilgilendirme 
yaptı.
Seminere, Gemlik 
Asım Kocabıyık 
MYO Deniz ve 
Liman İşletmeciliği 
Program Başkanı

Öğr. Gör. E. Murat 
TACAR, Öğr.Gör. 
Yusuf SARIKAYA, 
Öğr. Gör. İbrahim 
SAPMAZ, Deniz ve 
Liman İşletme 
elliği Programı 
öğrencileri, 
Gemlik Denizcilik 
Topluluğu üyeleri, 
Gemlik Lions 
Yöneticileri Esma 
Deniz Zsobrak, 
Tarık Uğur 
yanında Gemlik’te 

faaliyet gösteren 
deniz gözetim 
firmaları temsil 
çileri, gemi 
acenteleri çalışan 
lan katıldılar.
Seminer sonunda 
Eğitmen Hamdi 
UZ öğrencilere 
yeni yapılan bu 
değişikliklerle 
beraber eğitimli, 
dil bilen, kanun ve 
yönetmelikler 
hakkında bilgi 
sahibi olan ve 
çalışılacak 
sektöre uygun 
sertifikası 
bulunan birçok 
Deniz ve Liman 
İşletmeciliği 
Programı mezunu 
ihtiyaç olaca 
ğını ve şimdiden 
başlayarak öğren 
çilerin kendilerini 
geliştirmeleri 
gerektiğinin 
altını çizdi
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Bursa’nın meşhur bıçakları müzeye taşınıyor
Bursa'nın meşhur 
bıçakları, Büyükşe 
hir Belediyesi 
tarafından kurulan 
müzeyle geleceği 
taşınacak.
Karagöz Müzesi ve 
Kent Müzesi'nin 
ardından Tekstil 
Sanayi Müzesi, En
erji Müzesi, İpek 
Müzesi, Göç Tarihi 
Müzesi, Kılıç 
Kalkan Müzesi ve 
Vakıf Kültürü Müze 
si gibi eserlerle 
müze sayısını hızla 
17'ye çıkaran 
Büyükşehir Beledi 
yesi, Bursa Bıçak 
çılık Müzesi'ni de 
bu kervana ekledi. 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Vali 
zzettin Küçük ve 
ÇEKÜL Vakfı 
Başkanı Prof.Dr. 
Metin Sözen'le bir
likte valilik binasına 
100 metre

mesafede bulunan, 
iki sivil mimarlık 
örneği binanın re
store edilmesiyle 
oluşturulan müze 
nin kurdelesini 
kesti.
Başkan Recep Al- 
tepe, müze açılışın 
da yaptığı konuşma 
da, 1700 ve 1800'lü 
yıllara ait 2 yapının 
'sıfırdan düzen
lenerek' Bursa 
Bıçakçılık Müzesi 
olarak kent ziyneti 
haline getirildiğini 
söyledi. Marka ha
line gelmiş Bursa 

bıçağının bir vakıf 
eserinin restore 
edilerek müzeye 
dönüştürülmesiyle 
gelecek kuşaklara 
bütün yönleriyle 
birlikte anlatılaca 
ğım söyleyen 
Başkan Altepe, 
"Bıçakçılığa verdiği 
miz önem, gelenek
sel hale gelen 
Bursa Bıçakları 
Tasarım Yarışma 
sı'yla başladı. 
Ardından Orta 
Asya Türk demir 
ustalığının ve göç
men kültürünün

buluşmasıyla kendi 
üslubunu edinen 
Bursa bıçağının 
hikayesi, Bıçak 
çılık Müzesi'ne 
dönüştü" dedi. 
Tarih ve medeniyet 
şehri Bursa'nın 
aynı zamanda 
sanatkârların da 
merkezi olduğunu, 
Bursa denilince 
Türkiye'de akla ilk 
bıçakçılığın geldiği 
ni söyleyen Altepe, 
kendi dede ve baba 
mesleğinin de 
bıçakçılık olduğunu 
kaydetti. Kendisinin 

de okul zamanla 
rında bıçakçılıkla 
uğraştığını hatırla 
tan Altepe, "Bugün 
burada bıçakçılığın 
serüvenin en güzel 
şekilde anlatılacağı, 
gerçekten güzel bir 
müzenin açılışını 
yapıyoruz. Müze 
mizde yer alan 
bıçakçı dükkânla 
rında ürünün 
oluşumunu bütün 
kademeleriyle göre
bileceksiniz. Farklı 
yöre örneklerinin 
bulunduğu kılıç, 
yatağan ve bıçak 
gibi kesici ve delici 
250 eser ile 
günümüz bıçak 
sanatının yaklaşık 
bin civarında örne 
ği burada sergile 
niyor. Eserlerin 
sayısı gün geçtikçe 
artacak, her yıl 
yapılan tasarım 
yarışması sonucu 
elde edilen eserler 

dönüşümlü olarak 
bu müzede sergile 
necek. Buranın 
yapımında emeği 
geçen herkese 
teşekkür ediyorum. 
Hayırlı ve uğurlu 
olsun" şeklinde 
konuştu. 
Bursa Valisi 
İzzettin Küçük ise 
konuşmasında, 
Bursa Bıçakçılık 
Müzesi'nin 
açılmasında emeği 
geçenlere teşekkür 
etti. Bursa'nın 
zengin tarihi ve 
kültürel biriki 
miyle geleceği 
şekillendirecek 
kapasitede 
olduğunu kay 
deden Vali Küçük, 
kentin müze 
sayısını 4'ten 18'e 
taşıyan, bu alan
daki hedefini de 31 
olarak belirleyen 
Başkan Altepe'yi 
kutladı.

T

KÜÇÜKKUMLA 
Mmi SİTESİNDE 

HAVUZLU EŞYA1 veESTISlI 
2+1 daire sahİb nden satilik 

0 535 37818 00

imi MM ijı Millin inli

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAŞEDE DEMEK TOK
KM.İTÎLİMŞELEEUYGUNFİYATURUI

QSUTTİ 1ES.il EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACIUK-YAYINCILIK-REKLAMCIUK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No:5/A 
Tel:(D,224)51336 83 GEMLİK

İŞKUR Bursa'da 
tarım işçileri için 
büro kurdu. 
Başbakanlıktan 
yayınlanan genel
geyle mevsimlik 
işçileri için Bur
sa'da çalışmalar 
hız kazandı. Bu 
yönde İŞ KUR ko
ordinesinde 
Mevsimlik Tarım 
İşleri Bürosu ku
ruldu. Büroda 
görevli çeşitli 
kamu kurumu tem
silcileri tarafından 
mevsimlik tarım 
işçilerinin özellikle 
eğitim, sağlık, 
güvenlik konusun
daki ihtiyaçlarının 
karşılanması için 
faaliyetlerde bu
lunulacak. İŞKUR 
yetkilileri 
tarafından Ağustos 
ve Eylül aylarında 
ilçelerde Yenişehir, 
Karacabey, 
Mustafekamlapaşa 
ilçelerinde kamu 
kurumlarının 
yaptığı çalışmalar

denetlendi. 
Bu ilçelerde 
sağlık yönünden 
çocukların 
aşılama işlemleri, 
koruyucu ağız 
ve diş sağlığı tara 
ması ve muaye 
neleri gerçekleş 
tirilerek, gebe 
kadınların peri 
yodik kontrolleri 
yapıldı. Kanser 
taramaları 
hakkında eğitim 
verilerek, kullanı 
lan suyun sağlığa 
uygunluğu 
konusunda tetkik

ler ve sıtma kont 
rolü faaliyetleri 
yapıldı. Çadır 
alanlarında daha 
hijyen bir ortam 
için çöp toplama 
ve ilaçlama 
işlemleri ilçe 
belediyelerince 
sağlandı. Ayrıca 
tarım işçileri ile 
işverenler arasında 
aracılık faaliyeti 
sağlayan 
dayıbaşıların 
(tarım aracıları) 
yasal statüleri 
sağlanarak kayıt 
altına alındı.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Otomobil satışları gecen yıla göre azaldı
Otomotiv Distribü 
törleri Derneği’nin 
2017 yılı ocak-Eylül 
dönemini kapsayan 
raporuna göre, 
Türkiye otomobil ve 
hafif ticari araç 
toplam pazarı, 2017 
yılı dokuz aylık 
dönemde bir önceki 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 1,44 
azalarak 627 bin 343 
adet olarak 
gerçekleşti.
2016 yılı dokuz aylık 
dönemde 636 bin 
499 adet toplam 
pazar 

gerçekleşmişti. 
Otomobil satışları, 
2017 yılı dokuz aylık 
dönemde geçen yıla 
göre yüzde 2,6 
oranında azalarak 
476 bin 621 adet 
oldu. Geçen yıl aynı 
dönemde 489 bin 
365 adet satış 
yaşanmıştı.
Hafif ticari araç 
pazarı, 2017 yılı 
Ocak-Eylül döne
minde bir önceki 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 2,44 ar
tarak 150 bin 722 
adet oldu. 2016 yılı

aynı dönemde 147 
bin 134 adet satış 
gerçekleşmişti.
2017 yılı Eylül ayı 
otomobil ve hafif 
ticari araç pazarı 71 
bin 352 adet olarak

gerçekleşti.
67 bin 593 adet olan 
2016 yılı Eylül ayı 
otomobil ve hafif 
ticari araç pazar 
toplamına göre 
satışlar yüzde 5,56 

oranında arttı. 
2017 yılı Eylül 
ayında otomobil 
satışları bir önceki 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 4,06 arttı ve 
53 bin 423 adet

oldu. Geçen sene 51 
bin 340 adet satış 
gerçekleşmişti.
2017 yılı Eylül 
ayında hafif ticari 
araç pazarı 2016 
yılının Eylül ayına 
göre yüzde 10,31 
arttı ve 17 bin 929 
adet olarak 
gerçekleşti. Geçen 
sene 16 bin 253 adet 
satış yaşanmıştı.
2017 yılı Eylül 
sonunda 45 adet 
elektrikli ve 2 bin 
746 adet hibrit oto
mobil satışı 
gerçekleşti.

Eiiliil anı enllasyon rakamları açıklandı
Eylül ayında TÜFE 
aylık yüzde 0,65, 
yıllık yüzde 11,20 
artarak beklentilerin 
üzerinde geldi. 
Eylülde fiyatı 
en çok artan ürün 
yüzde 14,75'lik 
artışla yeşil 
soğan oldu. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 
Eylül ayına iliş 
kin enflasyon 
verilerini açıkladı. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 
verilerine göre, 
Tüketici Fiyat 
Endeksi (TÜFE) 
eylülde yüzde 0,65, 
Yurt İçi Üretici 
Fiyat Endeksi 
(Yl-ÜFE) yüzde 
0,24 arttı. Yıllık en
flasyon tüketici

fiyatlarında yüzde 
11,20, yurt içi üretici 
fiyatlarında yüzde 
16,28 oldu.
Eylül ayı itibarıyla 
12 aylık ortalamalar 
dikkate alındığında, 
tüketici fiyatları 
yüzde 9,98, yurt içi 
üretici fiyatları 
yüzde 13,26 arttı.

AYLIK EN YÜKSEK 
ARTIŞ YÜZDE 2,08 
İLE EĞİTİM
GRUBUNDA

Ana harcama 
grupları itibarıyla 
eylülde, aylık bazda 
en yüksek artış 
yüzde 2,08 ile 
eğitim grubunda 
görülürken, 
ulaştırmada yüzde 
1,58, çeşitli mal ve

hizmetlerde yüzde 
1,34, lokanta ve 
otellerde yüzde 
1,02, giyim ve 
ayakkabıda yüzde 
0,80 artış 
kaydedildi.
Eylülde endekste 
aylık bazda düşüş 

gösteren tek grup 
yüzde 0,23 ile gıda 
ve alkolsüz içecek
ler oldu.

YILLIK EN YÜKSEK 
ARTIŞ YÜZDE 16,10 
İLE ULAŞTIRMADA

TUFE'de yıllık bazda 
en yüksek artış 
yüzde 16,10 ile 
ulaştırma grubunda 
görüldü. Bu grubu 
gıda ve alkolsüz 
içecekler yüzde 
12,50, çeşitli mal ve 
hizmetler yüzde

12,06, sağlık yüzde 
11,90, eğlence ve 
kültür yüzde 11,85 
oranlarıyla izledi.

EYLÜLDE EN 
YÜKSEK FİYAT 
ARTIŞI YEŞİL 
SOĞANDA

Tüketici fiyatları 
bazında eylülde en 
yüksek fiyat artışı 
yüzde 14,75 ile 
yeşil soğanda 
görülürken, en fazla 
fiyat düşüşü yüzde 
27,46 ile yurt içi bir 
hafta ve daha fazla 
süreli turlarda oldu.

Enflasyon verisi 
açıklandığında 
dolar/TL kuru 
3,5716’dan işlem 
görüyordu.

GEREKU 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 Karayollan 513 13 08
C.Savcılığı 513 10 53 Liman Baş. 513 11 33
C.Savcı Yrd. 513 29 54 Mal Müd. 513 10 95
Emniyet Müd. 513 10 28 Nüfus Md. 

özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd.

513 37 42
IHASIM 513 15 07

• 12 OO 2» 513 14 14
DENİZ UÇAOl Müftülük 513 13 64
Ps0ssus Akmls Seyahat

• 13 12 12 Gümrük Md. 524 85 86
• 13 20 77 Ver. Dairesi Md. 513 10 92

8Qwr Tu rizm
KanberoOlu-Eaada* 4A AA llçeTanm Müd. 513 10 45
Anıtur 
Kamil Koç • 12 Ol 03 İlçe Seç. Md. 513 77 73

_______ HASTANELER_______ İŞ-KUR_______ 513 71 66
Devlet Hastanesi 
Sahil Dav. HaOt

517 34 OO
513 23 29 „ BELEDİYE__________

Mer.8ağ.Ooağı 513 10 58 Santral 513 45 21 -23Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 55 29
280 44 44 Başkanlık 513 45 20

TAKSİLER BUSKİ 5145796
Körfez Taksi 513 18 21 İtfaiye 513 23 25
Çınar Taksi 813 24 67 Muhasebe Md. 51345 21-182
Güven Taksi 513 3240 Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Gemlik Taksi 513 23 24 Su Arıza Yalnız 185

1 Manastır Taksi 517 33 94

DENİZ OTOBÜSÜ
Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 eo
Yenlkapı (212) 510 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR-FERİBOT
Yalova (228) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhlsar (262) 655 80 31

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 813 29 20
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 10 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 50 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 
MAR-PET 013 1O 70

013 30 33
Tuncay Otogaz 013 1O 40
Beyza Petrol 013 Ol 03

Gemlik Karfez
OEMLİK'İN İLK OQNLİ)K SİYASİ «METİSİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5895 

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

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

Tel: 5139683 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
istikrar Cad? Bora Sok. No:5/A GEMİIK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

Mitti
VENÜS SİNEMASI 
KURTLAR VADİSİ 
11.30-14.00-16.20- 

18.45-21.00 
AYLAVYUTUU 

11.30-14.00- 
16.15.18.30-20.45

OU’ 
12.00-14.30-17.00- 

20.15 
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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KINAMA
Milliyetçi Hareket Partisi Gemlik Belediye Meclisi üyesi, 

iş ve cemiyet adamı, 
ilçemizin sevilen şahsiyetlerinden

Mahmut SOUKSUMŞI’na
yapılan çirkin saldırıyı nefretle kınıyorum.

Sorunlarını hukuk dışı yollarla çözmeye çalışanların 
AKP hükümetleri dönemlerinde giderek arttığını görüyoruz.

Kadına olan şiddetin sınır tanımadığı, her gün bir veya birkaç kadının öldürüldüğü, 
nefret suçlarının gün geçtikçe arttığı, adalete olan güvenin azaldığı bir ortamda, 

herkesin kendi adaletini kendi verir hale geldiğini üzülerek görmekteyiz. 
Ülkemizde, bu dönemde suç oranlarında patlamaların yaşandığına tanıklık ediyoruz.

Cezaevleri yıkılacağına, yurdun dört bir köşesinde yenileri yapılmaktadır.
Bunların sayıları geçmiş yıllara göre büyük oranda artmakta, cezaevleri mahkumları 

almamakta, kimsenin kimseye güveni, saygısı kalmamaktadır.
Halkımız yapılan zamlarla geçim derdine düşmüş, milyonlarca insan 

asgari ücretle çalışmak zorunda bırakılmış, örgütlenme hakları gasp edilmeye, 
sendikalı işçiler fabrikalardan atılmaya başlamıştır.

Bunların örneklerini Gemlik’te de görmekteyiz.
2018 yılı gelmeden zamlar şimdiden sıraya dizildi.

Memuruna yüzde 4 +4 zam verenler, MTV’sine yüzde 40 zam yapmaya hazırlanıyorlar. 
Fetullah Gülen cemaati ile 15 yıl ülkeyi birlikte yönetenler, devletin her köşesine 

Fetöcüleri yerleştirenler, 17-25 Aralık olaylarından öncesini milat sayıp, 
fetöcülerle işbirliklerini örtmek istemektedirler.

Uyarıları dikkate almayan AKP hükümeti ve o’nun başının yolsuzluklara 
bulaştığı ortaya çıktıktan sonra, tüm uyarıları dikkate almayanlar, 

15 Temmuz 2016 tarihinde Fetöcü çetelerin darbe girişiminden sonra 
YANILDIKlarını söylemektedir.

Gemlik’te FETÖ’nüh Yalova daki okullarına minibüsler dolusu çocuklarını kimler 
gönderiyordu? Fetöcü olduğu bilinen Uludağ Eğitim ve Kültür Vakfına Umurbey de arsa 

verirken, Fetöcüler için imar planlarında 15 dönümlük eğitim alanı tahsis ederken, 
Fetöcüleri meclis üyesi, başkan yardımcısı yapanlar kimlerdir?

O da şimdi YANILDIK diyor.
Gemlik halkı bunları görmelidir, bilmelidir.

Meclis üyesi Mahmut Solaksubaşı’na yapılan bu saldırıyı, Gemlik halkına 
yapılmış kabul ediyor, Solaksubaşı’na ve MHP Ailesine geçmiş olsun diyorum.

ALI BIUZ 
DP BURSA İL BAŞKANI
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Saldırıya uğrayan meclis üyesi Mahmut Solaksubaşı, bugün olayların perde arkasını basın toplantısında açıklayacak

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Mecliste kılıçlar çekildi, 
karşılıklı suçlamalar yapıldı 
Dün Belediye Meclisinin Ekim ayının ilk 

toplantısı yapıldı.
Önceki gün MHP Meclis üyesi Mahmut 

Solaksubaşı’na yapılan saldırıdan sonra 
yapılacak bu toplantı merak konusuydu.

Konu meclise acaba taşınacak mıydı? 
Uzun zamandır yalnız imar konulannın 

ele alındığı meclis toplantılarına gitmiyor
dum, saldın olayının konu edileceğini 
düşünerek dün toplantıya katıldım. 4’de

Gemlik Belediyesi’nin dün yapılan Ekim ayı ilk toplantısında, MHP Meclis üyesi Mahmut 
Solaksubaşı’na yapılan saldırı AKP, CHP ve MHP Grup sözcüleri tarafından kınandı. 
Meclisin gündem dışı konuşmalarında söz alan Belediye Başkanı Refik Yılmaz, kendisinin 
ve Mahmut Solaksubaşı’nın da uzun yıllardır mermer ocağının satışından doğan itilafın 
çözülmesi için aracı olduğunu, ancak bunu gideremediklerini belirterek, yapılan 
görüşmelerde Mahmut Solaksubaşı’nın Aydın Akovalıgil’e kefil olduğunu söyledi. 
Solaksubaşı ise bunu reddederek, kendisinden 500 bin lira para istendiğini, Refik 
Yılmaz’ın da üst akıl olarak saldırganları kendisine yönelttiğini iddia etti. Sayfa 2 ve 3’de

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Saldırıya uğrayan meclis üyesi Mahmut Solaksubaşı,

Saldırı olayı Mecliste Başkan ve
Gemlik Belediye 
Meclisi’nin dün 
yapılan Ekim ayı 
birinci toplantısına 
MHP’li Meclis üyesi 
Mahmut Solaksuba 
şı’ya yapılan saldın 
damgasını vurur 
ken, olayın içine 
kendisini ve par- 
tisinin sokulduğunu 
iddia eden Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Mahmut 
Solaksubaşı’nı 
suçladı ve kınadı. 
Solaksubaşı da 
kendisinin kefil 
olmadığı bir olayda 
kefilmiş gibi 
gösteren üst aklın 
Belediye Başkanı 
olduğunu ve 
saldırganlan üze 
rine gönderdiğini, 
ima etti, arabulucu 
olduğu bu olayda 
saldıranların 
kendinden para 
kopartmak 
istediğini iddia etti. 
Dün saat 17.20 de 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz 
başkanlığında 
toplanan Belediye 
Meclisi, günde
mindeki konuları 
ele aldı. Tekliflerin 
büyük çoğunluğu 
imarla ilgili konular 
olduğu için ilgili 
komisyonlara 
havale edilirken, 
tek tartışılan konu 
Şükriye Köyü 
Kalkınma Koopera 
tifinin belediyeden 
sera yapımı için 
yardım isteyen 
komisyon rapo 
runun okunma 
sında yaşandı. 
AKP grup sözcüsü 
Ercan Barutçuoğlu, 
köylerde tarımsal 
üretimi arttırmak ve 
köyün üretimine 
katkı sağlamak için 
Şükriye Köyü’ne 
sera yapımını olum 
lu bulduklarını, bu 
nu daha da yaygın 
■aştıracaklarını 
söyledi.
Barutçuoğlu, hava 
koşulları nedeniyle 
bunun biran önce 
başlatılması için ko
nunun öne alındığı 
nı belirtti.
MHP Tarım Korniş 
yonu üyesi Emrah 
Keskinden söz

alarak, komisyonda 
böyle karar alınma 
dığını, konunun ilçe 
Tarım Müdürlü 
ğü’ne de danışıla 
rak, bir planlama 
yapılarak desteğin 
sağlanması 
kararının alındı 
ğım, komisyon 
raporunun böyle 
olmadığını belirtti 
ve "Rapor nerede 
diye sordu?” 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, İlçe 
Tarım Müdürlü 
ğünden gelecek ra
porun zaman kaybı 
olacağını, bu ne
denle raporu dikka 
te almadığını 
söyledi.
Keskinden, imzalan 
mış resmi bir ra
porun kendilerine 
verilmesini istemesi 
üzerine, Belediye 
Başkanı ‘Gidin ken
diniz bulun’ dedi. 
Rapor tartışması 
büyürken, Belediye 
Başkanı teknik 
elemanların orada 
neyin yetişeceğini, 
yıllarca ekip biçen 
köylüden daha iyi 
bilmeyeceğini 
iddia etti.
CHP Grup Sözcüsü 
Emir Birgül ise 
konuşmasında, 
köylülerin kalkınma 
sim destekledikle 
rini, Belediye 
Başkanının korniş 
yondan gelen 
bir raporu yok 
sayamayacağını 
söyledi.
Başkan Yılmaz ise 
muhalefeti suçla
yarak, "Bu işin 
uzatılması muhale
feti mutlu eder” 
yanıtını verdi. 
Rapor konusu 
mecliste uzun 
tartışmalara 

neden oldu. 
AKP Grubu ve 
muhalefetin mecli 
se sunduğu öner 
geler gündeme 
alınırken, CHP 
adına verilen 
bir önergede 3. 
Uluslararası Gemlik 
Zeytini Festivali’n 
de belediyenin 
ayırdığı 650 bin 
liranın nerede, 
nasıl harcandığını 
meclise bir rapor 
halinde sunulması 
ve partilere veril 
mesi istendi.
Başkan Yılmaz, 
ikinci oturumda il
gililerin bu bilgiyi 
meclise sunacağını 
belirtirken, Zeytin 
Festivalinin 3 yıldır 
farklı etkinliklerle 
yapıldığını, Gemlik 
zeytininin Ankara 
ve İstanbul da 
stantlarda tanıtıl 
dığını belirtirken, 
festivale halkın 
katılımının az 
olması konusun
daki düşüncelerini 
açıkladı. Kent 
Konseyi Başkanı 
Mukaddes Serim, 
festivalin başarıyla 
gerçekleştiğini, tüm 
meclis üyelerinin 
bilhassa yabancı 
misafirlere göster
dikleri ilgiden 
dolayı teşekkür etti. 
Festivale halkın 
ilgi göstermediği 
söylense de bunun 
böyle olmadığını 
belirten Serim, 
Gemlik halkını 
yavaş yavaş festi
vale ahştıracakla 
rım, bunun bir 
süreç olduğunu 
belirtti.
Parti grupları, Kent 
Konseyi Başkanı 
Mukaddes Serim’e 
çalışmalarından 

dolayı teşekkür 
ederken, halkın 
festivale daha çok 
katılması için 
araştırma yapılma 
sim istediler.
CHP grubu adına 
yapılan konuşmada 
"Kent Konseyinin 
daha bağımsız 
olarak hareket 
etmesinden 
yanayız?’ denildi. 
Belediye Başkanı 
mn içkili bir yerde 
misafirlere yemek 
konusunu kabul et
memesi de mecliste 
konu edildi.
Mahmut Solaksu 
başı konuşmasın 
da, festivalin bitme 
sinden itibaren 
yenisi için çalışıl 
maya başlanmasını, 
tarihin bugünden 
belli olmasını, işin 
içine zeytincinin 
çekilmesini, festival 
alanında etkinlik
lerin yapılmasını 
önerdi.
AKP Grubundan 
Emir Kantur ise 
konuşmasında 
Gemlik’ten 
toplanacak zeytin
leri küçük paketler 
halinde 350 bin 
adet dağıtılarak, 
üzerine coğrafi logo 
ve Gemlik zeytini 
nin tanıtılmasıyla 
1,5 milyon insana 
ulaşılabileceğini 
söyledi.
Gemlik’ten kaldın 
lan deniz uçağının 
meydandaki kapla 
dığı alanın yeniden 
halkın kullanımına 
açılması istenirken, 
Fen İşleri Müdürlü 
ğü’ne 7 adet 
aracın alınması da 
belediye gündemi 
ne alındı.
Hukuk Fakültesi’nin 
Gemlik’ten kalkma 

ması için Belediye 
Meclisinde bir 
komisyon kurulma 
sı MHP grubu tara 
fından önerilirken, 
Hukuk Topluluğu 
nun önerilerinin 
dikkate alınması, 
ivedilikle bir kam- 
püs çalışmalarına 
başlanması istendi. 
Başkan Yılmaz, bu 
konuda belediye 
girişimlerini anlattı.

SOLAKSUBAŞI’NA 
SALDIRI KINANDI

Belediye Meclisi’nin 
serbest konuşmalar 
bölümünde ise 
MHP Belediye 
Meclis üyesi Mah
mut Solaksubaşı’na 
yapılan saldırı grup 
sözcüleri tarafından 
kınandı.
MHP Grup sözcüsü 
Osman Doğan 
"Şahsım ve gru 
bum adına bu olayı 
kınıyorum. Bu 
saldın Gemlik 
adına kötü bir 
reklam oldu” dedi. 
CHP Grup Sözcüsü 
Emir Birgül ise 
saldırının Gemlik’e 
yakışmadığını be
lirterek, "Gemlik’te 
olmaması gereken 
şeyler oluyor. 
Belediye Başkanı 
olarak müdahale et
melisiniz. Beraber 
çalışma yapmalıyız. 
Mahmut arkadaşı 
ma geçmiş olsun. 
Saldırıyı kını 
yorum” dedi 
AKP Grup Sözcüsü 
Ercan Barutçuoğlu 
ise Solaksubaşı’na 
geçmiş olsun diye 
rek, "Bu çirkin 
saldın ne sebeple 
olursa olsun 
kınıyoruz. Herkes 
sorunlarını hukuk 
çerçevesi içinde 
çözmeli. Bu olayın 
münferit bir olay 
olduğunu kabul 
ediyorum. Saldırıya 
uğrayanlar bir 
çocukta olsa, 
büyükte olsa 
farketmez. Ancak, 
saldırıyı AKP ve 
belediye başkanı ile 
ilişkilendirenleri de 
kınıyorum. Basında 
ve sosyal medyada 
yapılan yorumları 

da kınıyorum. Suçta 
bireysellik vardır. 
İnsanların kendi 
kafalarına göre 
sorunları kaba 
kuvvetle çözmeye 
hakları yoktur. AKP 
ile saldırının ne 
ilişkisi var. Sosyal 
medyada bir sürü 
yorumlar yapılıyor. 
Bunlar kontrol 
edilmelidir.
Saldın çirkindir.” 
dedi.
CHP grubu adına 
söz alan Galip 
Gür ise 2018 yılı 
belediye bütçesinin 
mecliste 
görüşüleceği ve 
bütçenin 200 
milyon liranın 
üzerinde olacağını 
duyduklarını be
lirterek, “Bize ve 
rilen bir rapor yok. 
3 gün içinde bunu 
nasıl görüşeceğiz” 
dedi.
Başkan Yılmaz ise 
raporların gruplara 
ulaşmasından 
sonra 20 gün süresi 
olduğunu belirtti. 
BUSKİ’nin içme 
suyu hattı yapılma 
sı nedeniyle, 
vatandaştan iste
nen katılım paralan 
için önce 10 bin 700 
kişiye 2 milyon 990 
bin lira ek vergi 
yükü yüklendiğini, 
daha 15 bin 400 
ihbarnamenin ise 
PTT de dağıtılmak 
için beklendiğini, 
bunun da 4 milyon 
850 bin lira tuttu 
ğunu belirterek, 
"Halkı yeni vergi 
yüküne sokacaklar. 
Vatandaşın beli 
bükülecek” dedi. 
Galip Gür, CHP 
grubunun TBMM’ne 
bunların kaldırıl 
ması için verdiği 
tüm önergelerin 
AKP lilerin tarafın 
dan yasa değişikli 
ğinin kabul 
edilmediğini be
lirterek, halkın 
cezalandırıldığını, 
en pahalı suyun 
Bursa’da içildiğini 
iddia ederken, 
Belediyenin bu 
hizmetleri yapma 
sının görevi oldu 
ğunu söyledi.
Devamı yanda...
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bugün olayların perde arkasını basın toplantısında açıklayacak

Solafcsulıaşı’m karşı karsıya gelirdi

YILMAZ VE 
SOLAKSUBA 
ŞI’NDAN 
KARŞILIKLI 
SUÇLAMALAR

Daha sonra söz 
alan Belediye Baş 
kanı Refik Yılmaz, 
Solaksubaşı’na 
yapılan saldırıyı 
kınadığını belirte 
rek, 1989 yılından 
beri bu olayın 
içinde olduğunu, 
Diabas A.Ş. ye ait 
taş ocağının bir 
kısmının aile 
yakınlan olan 
Muhammet ve 
Muzaffer Çiftçi 
kardeşler tarafın 
dan gayrimenkulleri 
ve araçlan satılarak 
satın alındığını, 
kendisinin ve taş işi 
ile uğraşan İhsan 
Ateşli’nin bu konu 
da aracı olduğunu, 
ancak satış işlemin 
den sonra 8-9 yıl 
satılan yerin ruhsat 
devrinin borçların 
bir kısmı ödenme 
diği için yapılmadı 
ğını ve gerginlikler 
yaşandığını söyledi. 
Daha sonra, Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Başkanı Kemal 
Akıt, Avukat Kaan 
Dimili, Mahmut 
Solaksubaşı ile 
biraraya gelerek 
borç güncellen 
diğini, noterde 
yapılan sözleşmede 
kendilerinin de 
şahit olduğunu, 
Mahmut Solaksu 
başı’nın Aydın 
Akovalıgil’e kefil 
olduğunu iddia etti. 
Çiftçi kardeşlerin 
Kendilerinden borç 
istediğini, yurtdışın 

da olan kardeşin 
den aldıkları 100 
bin dolar şirkete 
şeklen yüzde 10 
ortak yapılarak 
verdiklerini, ancak 
bu borcun geri 
ödenmediğini 
söyledi.
Şirketi 26/05/2016 
tarihinde devrettik
lerini söyleyen 
Refik Yılmaz, ruhsa 
tın satın alanlara 
devrinin yapılama 
ması üzerine, Çiftçi 
kardeşlerin uçan 
kuşa borçlandığını, 
farklı yerlerde 
yaşadığı, tarafların 
arasında yine 
gerginlikler yaşan 
eliğim, bunun için 
şahit olan İhsan 
Ateşli, Kemal Akıt 
ve Mahmut Solak 
subaşı’nın çözüm 
için biraraya geldik
lerini, ancak bir 
netice çıkmadığını 
söyledi.
Diabas A.Ş. nin ruh
sat harçları için 
350 bin lira borcu 
ödeyememesinin 
de bunda etkili 
olduğunu, bu 
paranın Mahmut 
Solaksubaşı’ndan 
ödenmesinin 
istendiğini, ancak 
ödemenin gerçek 
leşmemesi üzerine, 
bu olayların 
yaşandığını, ken
disini ve partisini 
olayın içine çekmek 
istediklerini be
lirterek, bunu 
kınadı.
Yılmaz, sosyal 
medyada yazılanları 
da kınarken, 
“Densizin biri 
şerefsiz AKP 
yazıyor. Saldırının

AKP neresindedir. 
Hırsızlığı mahke
mece tescillenmiş, 
kurumundan atılmış 
biri beş para etmez 
adamın biri sosyal 
medyada bize sata 
şabiliyor. Gemlik’te 
çok farklı yöre inşa 
nı olmasına rağ 
men, Gemlik’te 
huzur içinde yaşı 
yoruz. Bu tür olay
lar yaşanmasın. 
Haklı olanlar hak 
kını hukuk ortamın 
da arasın. Gerilimli 
olayı yatıştırmamıza 
rağmen Mahmut 
Bey’in bu olayı 
siyasi yöne 
çekmesi yanlıştır. 
Bunu kendine 
yakıştıramadım. 
Encümen üyemiz 
Ömer Uslu olay 
yerindedir. Yolda 
hastaneye gitmek 
yerine partiye 
gitmek istiyor. 
Saldırı yeri He 
karakol 100 metre. 
Düşmüşsünüz, 
yaralanmışsınız 
neden partiye 
gittiniz. Meseleyi 
siyasi boyuta çek
mek, şov yapmak 
istiyor.” dedi.
Yılmaz, kardeşin 
den 10 yıl önce 
100 bin dolar 
alarak, borç verdik
lerini ve kendileri 
nin mağdur oldu 
ğunu belirterek, 
“Ben yardımcı 
olacağım, ben 
yardım edeceğim 
diyenler, kalktı bizi 
bu işin müte 
şebbisi olduğunu 
söyledi. Basına 
yanlış bilgiler verdi. 
Beni bu işin içine 
çekilmek istenme 

sini kınıyorum” 
dedi.

SOLAKSUBAŞI’ 
NDAN YANIT: 
“ÜST AKLIN İŞİ”

Daha sonra kürsü 
ye çıkan Mahmut 
Solaksubaşı, 
kendisini inşaat 
alanında 5 kişinin 
dövdüğünü, yere 
düştüğü halde vur
maya devam ettik
lerini belirterek, 
“Ben, partimi ve 
AKP’yi bu işin içine 
sokmadım.” dedi. 
Başkan Yılmaz, 
Solaksubaşı’nın 
sözünü keserek, 
yaralı halinde 
Solaksubaşı’nın 
telefonla selfie ya
parak kendine 
gönderdiğini ve 
altına “istediğiniz 
oldu” yazdığını be
lirterek, “Bunu nasıl 
dersiniz. Sizinle, 
babanızla uzun 
süren dostluğumuz 
var. Cumhuriyet Ma 
hallesi’ndeki arsa 
niza kat karşılığı ev 
yaptık.” dedi. 
Solaksubaşı konuş 
masına devam 
etmek istemesine 
rağmen, Yılmaz 
konuşmasını 
sürdürdü.
Solaksubaşı, 
“Bırakın da 
ben de söyleye 
çeklerimi söyleye 
yim” dedikten 
sonra olayı anlattı. 
Kendisine saldırı 
dan sonra polislerin 
geldiğini, kendisini 
hastaneye sevk 
ettiklerini, ancak 
hastaneye giderken 
yeniden bir saldırı 

ile karşılaşmamak 
için Gazhane Cad- 
desi’ne aracını 
döndürerek, her 
zaman MHP’li 
arkadaşlarının 
bulunduğu parti 
yönetim kurulu 
üyesi Kasap Ümit’in 
yanına uğrayarak, 
birkaç arkadaş 
almak istediğini be
lirterek, “Hastaneye 
yalnız gitmek 
istemedim. Siz 
yanınızda silah 
taşıyorsunuz. 
Benim bugüne 
kadar silahla hiç 
işim olmadı, olmaz 
da. Bu sırada, par
tide toplantı halinde 
olan arkadaşlanm 
da geldi. Durumu 
öğrenince birlikte 
hastaneye gittik. 
Her ticari işlemin 
çözümü böyle 
çözülürse, bu 
memleketi felakete 
götürür. Bu olay 
da, ben ölmedim. 
Hiçbir şey kay
betmedim. Gemlik 
kaybetti. Ben 
buna üzgünüm” 
dedi.
1998 yılından beri 
bu konunun taraflar 
arasında sorunsuz 
çözümlenmesi için 
çaba harcadıklarını 
belirten 
Solaksubaşı, tapu 
ve ruhsatın bölüne- 
memesi nedeniyle, 
Diabas firmasının 
karşı tarafa tapu ve 
ruhsat devri 
yapamadığını, 
bu nedenle Aydın 
Akovalıgil’i darp 
ettilerini, ruhsatın 
bölünemeyece 
ğinden 2008 
yılından beri 

yasanın çıkma 
sının beklendiğini, 
bu arada yıllarca 
taraflar birbir 
lerine bir şey 
yapmadığını, 
mahkemeye 
gitmediğini 
belirterek, “Refik 
Yılmaz, bana 
‘Bunların paraları 
yok. Sen bunlara 
para verişler 
düzelsin. Aydın 
beyin ruhsat 
harçları için 
350 bin lira borcu 
var. Bu ödensin, 
ruhsat yenilensin" 
dedi. Solaksubaşı, 
şöyle devam etti: 
“Benden hiçbir 
taahhütüm olmadığı 
halde 500 bin lira 
istiyorlar. Ben de 
onlara ‘Madem 100 
bin dolar verdiniz. 
100 bin dolar 
daha verin, sorunu 
çözün’ dedim. 
Ben, kefil değilim. 
Ama, kefil olduğu 
mu iddia eden bir 
üst akıl, başka 
yapılanma yol 
lanna gitti. Bu 
şahısları benim 
üzerine yönlen 
dirdi. Işyerimi 
bastılar, tehdit 
ettiler. Şikayetçi 
oldum. Ben 
kendimle ilgili 
üzerime düşen 
herşeyi yaptım. 
Şahit oldum, ne 
yerine getirmek 
gerekiyorsa, 
yerine getirdim. 
Yarın bu konunun 
diğer boyutlarını 
yapacağım basın 
toplantısında 
Gemlik halkına 
saat 15.oo de 
anlatacağım”
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Mecliste kılıçlar çekildi, 
karşılıklı suçlamalar yapıldı 
Meclis saatinden biraz geç açıldı.

Belediye başkanı beklendi.
Ben ve Gemliklife Sorumlu Müdürü Fevzi 

Sarı kaya ile basın masasında yan yana otu
rup, başkanı beklerken, son günlerin skan
dal olayı olan Mahmut Solaksubaşı’na 
saldırıyı konuşurken, Gemlik’teki bazı yerel 
gazetelerin ve internet sitelerinin saldırıyı 
haber yapmadığını konuşurken, Manşet 
Gazetesi’nin sahibi ve Gündem’in yazarı 
Kazım Bulut konuşmamıza katılarak müda
hale edince, aramızda tartışma çıktı.

Bulut, haberi yazmadıkları için benim 
köşemdeki eleştirilere içerlenmiş, “sana mı 
soracağım” dedi. “Mahmut Solaksuba 
şı’nın dövülmesinin haber değeri yok mu?" 
dedim.

Tartışma arasında horozlanıp üzerime 
yürümeye kalkıştı.

Sizin anlayacağınız yeni bir Solaksubaşı 
vakası yaşanmadı ama adamlar salvolarını 
sürdürüyorlar. Salyaları hepsinin ağızların 
dan benim için dökülüyor.

Biz de mi önlem alsak ne?
Gelelim meclise. Meclisin normal gün

dem madelerini geçiyorum.
Uzun bir yazı haber yazdım konuyu 

oradan okuyabilirsiniz.
Mecliste metal yorgunluğun çöktüğü 

dakikalar sona alınan gündem dışı 
konuşmalar zamanıdır.

Bu arada söz alan 3 partinin gurup 
sözcüleri de saldırıyı kınadılar.

Sonra, Başkan Refik Yılmaz konuştu, 
eşinin akrabaları olan Çiftçi kardeşlerin 
Akovalıgil ailesinden 1989 yılında satın 
aldıkları mermer ocağı konusunu uzun 
uzun anlattı.

Satışın başından sonuna kadar bu olayın 
içinde olduğunu, iki taraf arasında alıp 
verme sırasında meydana gelen olayları 
yatıştırmak için Ihsan Ateşli, Kemal Akıt, 
Mahmut Solaksubaşı ile birlikte arabulucu
luk yaptıklarını ancak borcun ödenememe 
si, satılan yerin ruhsatının verilmemesi ne
deniyle sürekli gerginlikler yaşandığını, 
kardeşinden aldıkları 100 bin dolar ile Çiftçi 
kardeşlere sorunun çözülmesi için borç 
verdiklerini, bunun karşılığı şirkete yüzde 
10 ile ortak olduklarını, 2011 yılının Mayıs 
ayında ortaklıktan ayrıldıklarını anlattı.

Borcun yeniden yapılanması sırasında 
Mahmut Solaksubaşı’nın Aydın Akovalıgil’ 
e kefil olduğunu iddia etti. Saldırı olayını 
kendisinin ve partisinin bu olayın içine 
çekilmesini kınadı.

Solaksubaşı ise bunun yalan olduğunu, 
imzalanan sözleşmede şahit olduğunu, 
hiçbir kefaletinin bulunmadığını, kendisin
den Aydın Akovalıgil için 500 bin lira ödeme 
yapmasını istediğini söyledi. Kendisine 
saldıran kişileri yönlendirenin ise Refik 
Yılmaz olduğunu belirtti.

Bugün yapılacak basın toplantısı ile 
konu biraz daha aydınlanacak.

Gemlik bu konuyu çokkk.. konuşacak 
çokkk...

MHP Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Emin özcanbaz, iş 
adamı ve MHP 
Meclis Üyesi Mah
mut Solaksubaşı’na 
yapılan saldırıya 
karşı yazılı açıkla 
mada bulundu. 
Özcanbaz 
açıklamasında 
şu ifadelere yer 
verdi: 
“Gemlik’imizin 
tanınmış ailelerin 
den ve partimizin 
Belediye Meclisi 
Üyesi olan Mahmut 
Solaksubaşı’na 
karşı çirkin bir 
saldırı gerçekleş 
tirilmiştir.
Geçtiğimiz günlerde 
ilçemizde gerçek 
/eştirilen Zeytin Fes
tivalindeki birlikte 
liğimiz kamuoyu 
tarafından takdirle 
karşılaşmışken, 
Gemlik’iz bu 
değerleriyle ulusal 

/'a’Sp/nfeirfiRsfe’ 
gündeme taşınmış 
ken, Mahmut 
Solaksubaşı’nı 
hedef alan ve kabul 
edilemez bu saldırı

Gemlik Lisesi 
Mezunları 
Derneğinden GT- 
SO'ya Ziyaret 
Gemlik Lisesi 
Mezunları Derneği 
üyeleri Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
odasını ziyaret etti. 
Ziyaretçiler 
arasında Gemlik 
Lisesi’nden mezun 
olmuş, Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi eski 
Dekanı Prof. Dr. 
Müfit Parlak, 
GTSO Eski Meclis 
Başkanı Yüksek 
Mimar Haşan 
Sözüneri, YMM 
Mahir Gencer ve 
dernek üyeleri yer 
aldı. Ziyaretçileri oda 
Yönetim Kurulu

güzel işlere gölge 
düşürmektedir.
Gerçi, gün geçmiyor 
ki; güzel şehrimiz 
de, vatandaşla 
rımızın vücut 
dokunulmazlığına 
karşı yeni bir suç 
işlenmesin!..
Gemlik bu tarz 
illegal birey veya 
grupların kolaylıkla 
eylem yapabile 
çekleri bir saha 
haline getirilmek- 
istenmektedir.
Bu saldırıların müte 
madiyen yaşanması, 

Başkanı Kemal Akıt 
ve Genel Sekreter 
Agâh Arda karşıladı. 
Oda Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt ziyaret
ten dolayı mem

nuniyetini belirterek 
teşekkürlerini 
iletti. Ardından 
Gemlik ekonomisi 
ve geldiği son 
nokta hakkında 
bilgilendirme yaptı.

Gemlik’in genel 
durumu hakkında 
görüşlerin 
paylaşıldığı ziyaret 
karşılıklı sohbet 
havasında 
tamamlandı.

vatandaşlarımızın 
yaşam hakkını 
tehdit etmektedir. 
Hayati endişeler, 
vatandaşlarımızın 
ikamet sorununu da 
beraberinde ge
tirmektedir.
Hukuki boyutunda, 
Gemlik Bursa 
Cumhuriyet 
Başsavcılığı 
olmak üzere tüm 
adli ve idari makam
lar ile kolluk birim
lerimizin suç ve 
suçlularla yapılan 
mücadelesinde 

endişemiz 
bulunmamaktadır.

KINAMAKLA 
KALMAYACAĞIZ

Bunun yanı sıra, 
sosyolojik olarak 
biz Gemliliklere 
önemli görevler 
düşmektedir. 
Kesinlikle, kanuna 
aykırı davranış 
ve fiilleri 
destekleme 
mel i ve bunlara 
toplumsal meş 
ruiyet kazandırma 
malıyız. Aksi 
ihtimal, Gemlik’te 
suça konu 
eylemleri alışkanlık 
haline getirir ve 
Gemlik’imiz 
yaşan maz kılar. 
Bu vesileyle 
ve bir daha tekrar 
/anmaması ümidiyle 
Sayın Mahmut 
Solaksubaşı’na 
yapılan menfur 
saldırıyı kına 
m akla kalmayıp, 
sürecin takipçisi 
olduk, olmaya 
da devam ede 
ceğiz."

Faceboök sayfam ıi|GemIik Körfez ■ Güler Ajans
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Türkiye Kano 
Federasyonu 
faaliyet takviminde 
yer alan 2017 yılı 
Deniz Kanosu 
Türkiye Şampiyo 
naşı Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
desteğiyle, Bursa 
Büyükşehir Bele 
diyespor Kulübü 
koordinasyonunda 
ve İznik Belediyesi 

ev sahipliğinde 7-8 
Ekim 2017 tarih
lerinde İznik'te 
gerçekleştirilecek. 
İznik gölü kıyısında 
bulunan İznik İzzet 
Peşte Su Sporları 
Kamp Eğitim Merke 
zi nde başlayacak 
otarr şampıyörraa^ 
1000 metre kadın, 
1000 metre erkek, 
1000 metre mix, 
500 metre kadın,

500 metre erkek ve 
500 metre mix kate
gorilerinde 107 
sporcu kıyasıya 
mücadele edecek. 
7 Ekim Cumartesi 
günü saat 8:30'da 
eleme yarışlarıyla 
başlayacak olan 
şampiyona, o Ekim 
Pazar günü final
lerin ardından 
ödül töreni ile son 
bulacak.

Türkiye istatistik 
Kurumu (TUİK), 
2017 Ekim Yİ-UFE 
fiyat endeksini 
açıkladı, Ekim kira 
artış oranı belli 
oldu. Kira artış 
oranında 12 ay baz 
alındığında çıkan 
yüzdelik dilim ne 
kadar?
Türkiye İstatistik 
Kurumu'ndan Yİ- 
ÜFE fiyat endeksi 
raporu, kurumun 
yayınladığı verilere 
göre geçen ay ve 
geçen yıla oran baz 
alındığında fiyat en
deksinde artış 
olduğu görüldü. 
Kurum "Yurt içi 
üretici fiyat endeksi 
(Yl-ÜFE), 2017 yılı 
Eylül ayında bir 
önceki aya göre 
%0,24, bir önceki 
yılın Aralık ayına 
göre %9,78, bir

Hana sıcaKlığı değişiyor

önceki yılın aynı 
ayına göre %16,28 
ve on iki aylık 
ortalamalara göre 
%13,26 
artışgösterdi." 
açıklamasında 
bulundu.
Kurumun yapığı 
fiyat endeksine 
göre 12 ay ortala
maya göre yüzde 
13.26'lık 
artışgörünüyor. 
Örnek olarak ver

ilirse, Konutta 
oturan vatandaş, 
Yl-ÜFE 
oranına göre; 
Mevcut kira bedeli 
1.500 TL 
gösterildiğinde, 
Eylül ayında belir
tilen orana göre, 
tutar 198,90 TL 
zam ile yeni kira 
1.698,90 Türk Lirası 
oluyor. Bir yıllık 
tutar ise: 20.386,80 
Türk Lirası.

ELEKTRİKÇİ ABtHIYOE
GEMLİK’TE İKAMET EDEN 

GEMLİK’TEKİ ŞANTİYEMİZDE 
ÇALIŞACAK ELEKTRİKÇİ 

USTALARI VE YARDIMCILARI 
ARANIYOR 

DRM Elektromekanik İnş. 
Proje San. Tic. Ltd. Şti. 

03124424014-05494992909

Bursa'da Meteo
roloji Genel Müdür 
lüğünden alınan 
tahminlere göre 
hava az bulutlu ve 
açık, zamanla 
parçalı bulutlu 
22 olacak.
Yapılan son 
değerlendirmelere 
göre; yurdun kuzey 
ve doğu kesim
lerinin parçalı, yer 
yer çok bulutlu, 
Doğu Anadolu'nun 
doğusu ile Artvin 
çevrelerinin 
yağmur ve sağanak 
yağışlı, Doğu 
Anadolu'nun 
kuzeydoğusunun 
yükseklerinin karla 
karışık yağmur ve

kar yağışlı, diğer 
yerlerin az bulutlu 
ve açık geçeceği 
tahmin ediliyor. 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğünden 
alınan tahminlere 
göre, hava 
sıcaklığının kuzey, 
iç ve batı kesim
lerde 2 ila 4 derece 
artacağı, diğer yer
lerde önemli bir 

değişiklik 
olmayacağı tahmin 
ediliyor. Rüzgar, 
genellikle kuzey ve 
kuzeydoğu, za
manla Akdeniz 
kıyılarında yer yer 
güney ve güney 
batı yönlerden 
hafif, ara sıra 
orta kuvvette 
eseceği tahmin 
ediliyor.

tlHlİDİURIU SAHİBİNDEN KİRALIK 
uRHlulHUM umurbey’dei 30 tonluk 
“uinillllf ZEYTİN HAVUZLU MAĞAZA 
İM 05362238262
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BYEGM uygulamasında 
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Bursa'ya 3'üncii üniversite Beliyor
BTSO Üniversitesi, 
dünyada sayılı üni 
versiteler arasında 
yer alacak 
Bursa'ya 3'üncü 
üniversite Bursa 
Ticaret Sanayi 
Odası (BTSO) 
tarafından 
kazandırılacak. 
Bursa'da 4 yıllık 
süreçte 40'a yak 
laşan makro pro
jeyle hizmet çıtasını 
çok daha yükseğe 
ulaştırdıklarını be
lirten BTSO Başka 
nı İbrahim Burkay, 
TEKNOSAB.ile bir
likte BTSO Üniver
sitesini de Bursa'ya 
kazandıracaklarını 
söyledi. Dünyanın 
sayılı üniversitele 
rinden biri olacağını 
belirten.Burkay, 
"BTSO Üniversitesi 
TEKNOSAB'ta dev 
reye girecektir. 
Burası ileri teknolo 
i i üniversitesi ola

cak. Tamamen 
Bursa'nın önümüz 
deki 50 yılına yön 
verecek ileri tekno 
lojiler üzerine yo 
ğunlaşan bir mer 
kez olacak. Mükem
meliyet ve Ar-Ge 
merkezleriyle bir
likte bu üniversite 
inşallah dünyada 
sayılı üniversitele 
rin arasında yer 
alacaktır. Böyle bir 
üniversitenin teme 
lini atıyoruz. Çünkü 
ticari bir kaygısı ol
mayan, tamamen 
Türkiye'nin ve 
Bursa'nın önümüz 
deki süreçte dünya 
ekonomisindeki 
gücünü arttıracak 
hem de mevcudi 
yetini sürdürecek 
olan tüm projelerin 
şekilleneceği mer 
kezlerin başında 
yer alacak" dedi. 
Uluadağ Üniver
sitesinin araştırma

üniversiteleri içeri 
sinde ilk 10 okul 
arasında olmadığını 
ancak yedeklerin 
içinde olduğunu 
vurgulayan Burkay, 
"En son 15 üniver
site içerisinde Ulu 
dağ Üniversitesi 
var. Ben bunu 
önemsiyorum. 
Kolay değil ilk 10 
üniversite içerisine 
girmek. Çünkü 
Uludağ Üniversitesi 
araştırma kimliğin 
de kurulmuş bir 
üniversite değil. 75 
bin talebesi olan, 

kasaba gibi bir yer. 
Buranın aynı zaman 
da ilk 15 içerisinde 
araştırma üniver
sitesi kimliğine ka 
vuşturulması, 3'ün 
cü nesil üniversite 
kimliğine uygundur. 
Orta yüksek ileri 
teknoloji dediğimiz 
de firmaların ilk 
sordukları üniver
sitelerdir. O yüzden 
Bursa'dâ almamız 
gereken çok mesa 
fe var. Uludağ Üni 
versitesi ve bizim 
kuracağımız ileri 
teknoloji üniver

sitesi ile birlikte bu 
bahsetmiş olduğu 
muz hedeflere hiz 
met edecek önemli 
yapılardır" dedi 
TEKNOSAB'ta 
kamulaştırmaların 
tamamının bittiğini 
ifade eden Burkay, 
"Şuanda alt yapı 
ihalelerini yaptık. 
2018 sonunda 
orada ilk fabrikaları 
mızın bacası tütme 
ye başlayacak. Yük
sek teknoloji üniver 
sitesini de bu böl 
geye yapacağız. Lo
jistik köyü ile Ar-Ge 
teknolojik mükem
meliyet merkezleriy 
le inşallah buradaki 
sektörler arasındaki 
iş birliğini de arttıra 
cak önemli merkez 
konumuna gelecek. 
Bunlar baktığımızda 
Türkiye'nin ileri 
teknolojilerdeki üre
timini ve ihracatını 
arttıracak en önemli 

merkezlerden birisi 
olacak. Bursa'nın 
toplam ihracatında 
orta yüksekli tek 
nolojiler yüzde 52'yi 
kapsamaktadır. 
İnşallah bunu ileri 
teknolojilerde de 
yüzde 8'leri yakala
yarak yüksek tekno 
lojilerdeki ihracat 
gücünü arttırmayı 
hedefliyoruz. Bu 
anlamda 2023 ve 
2053 hedeflerinde 
yüksek teknolojinin 
önemini hepimiz 
çok iyi biliyoruz. 
Bunlarda tabi ki 
uluslararası tekno 
loji şirketlerinin 
bölgemize girerek 
yatırım yapması 
hem de kendi yerel 
yatırımcıların 
artmasıyla mümkün 
olacaktır. Bursa da 
bu konumda en 
önemli merkezler
den bir tanesi" 
şeklinde konuştu.

KUÇUKKUMLA 
ÖZGÖZEIYAII SİTESİNDE 

HAVUZLUEŞYAUveEŞYASÜ 
2+1DAİBESAHİBİNDENSOTIIIK

05353781800
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Tel:(0.224)51396 83GEMLIK

İnegöl mobilya 
sının dünyaya 
açılan penceresi 
olan "MODEF 
EXPO", bu yıl 17 
Ekim 2017 tari
hinde kapılarını 
açacak. 22 Ekim'e 
kadar sürecek fuar, 
dünyanın farklı 
ülkelerinden bin
lerce ziyaretçiyi 
ağırlayacak. 
20 bin dolayında 
ziyaretçi gelmesi 
beklenen fuara İne 
göl mobilya sek
törün önde gelen 
180 mobilya fir 
ması iştirak ediyor. 
Bu yıl portatif 
çadırın da kurula 
cağı fuarda 180 
firma yerini alır 
ken, başvuruların 
200'ün üzerinde 
olduğu öğrenildi. 
MODEF Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Yavuz Uğurdağ, 
"Türkiye'nin 
modası İnegöl 
mobilyası" sloganı 
ile yola çıktıklarını

söyledi. 27 bin 100 
metrekare kapalı 
ve portatif alanda 
düzenlenecek 
fuara 38 ülkeden 
20 bin ziyaret 
çinin gelmesini 
hedeflediklerini 
söyleyen Uğurdağ, 
fuar için bütün 
hazırlıklarını 
tamamladıkla 
rını belirterek, 
"Dünyanın farklı 
ülkelerinden 500 
dolayında zi
yaretçilerimizin 
uçak biletlerini ve 
konaklamalarını 
karşılıyoruz. Bun
lar çok ciddi ve 
büyük firmalar.

Daha önceki 
müşterilerimize 
de ulaşıp davetler 
yaptık. Gazete 
ve televizyon 
reklamlarımız da 
bu hafta itibari ile 
başladı. Bu yıl 
bin 500'e yakın 
yurtdışı alım 
heyetinin fuarı 
mızı ziyaret 
etmesini bekliyo 
ruz. Yıllardır fuarı 
mızı ziyaret eden 
yurtiçi firmalarımız 
da var. Profesyo 
nel ziyaretçileri 
mizin de üst düzey 
katılım gösterme 
lerini bekliyoruz" 
şeklinde konuştu.

Facebook sayfamız : Gemlik Kprfez - Güler Ajans
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Çalışma hatalında helne zorunluluğu yaifflinlasnor
Mesleki Yeterlilik 
Kurumu (MYK) tara 
fından 33 mesleğe 
daha Mesleki Yeter 
lilik Belgesi zorun 
luluğu getirildi. 
MYK Başkanı 
Adem Ceylan, 
yaptığı açıklamada, 
"tehlikeli" ve "çok 
tehlikeli" sınıfta yer 
alan mesleklerde 
mesleki yeterlilik 
belgesine sahip 
olunmasına önem 
verdiklerini be
lirterek, bu kap
samda ilk olarak 
araiannda betoncu, 

duvarcı, makine 
bakımcısı ve tünel 
kalıpçısının olduğu 
40 meslek için 
2015 yılında belge 
zorunluluğu 
getirildiğini 
anımsattı.
Belge zorunluluğu 
olan meslek sayısını 
daha sonra 48'e 
çıkarttıklarını hatır 
latan Ceylan, 26 
Eylül'de Resmi 
Gazete'de yayımla 
nan üçüncü tebliğ 
ile 33 yeni meslekte 
daha Mesleki 
Yeterlilik Belgesi

zorunluluğu 
getirildiğini bildirdi. 
BELGESİZ İŞÇİ 
ÇALIŞTIRAN 
CEZALANDI 
RILACAK 
Ceylan, söz konu 

su meslekler 
arasında tren 
makinisti, 
PVC doğrama 
montajcısı, iplik 
eğirme operatörü ve 
motosiklet bakım 

onarımcısı, otomo
tiv kaportacısı, 
otomotiv montajcısı, 
motor testçisi, 
makine montajcısı 
ve otomotiv 
prototipçisinin de 
olduğunu ifade 
ederek, şunları 
kaydetti: "Söz 
konusu meslekler 
de 25 Eylül 2018' 
den itibaren Mes 
leki Yeterlilik 
Belgesi 
olmayanlar 
çalıştırılamayacak. 
Çalıştıranlar 
hakkında cezai 

işlem uygulanacak. 
Yeni 33 meslekle 
birlikte Mesleki 
Yeterlilik Belgesi 
zorunluluğu 
getirilen meslek 
sayısı toplamda 
81'e yükseldi. 
Amacımız meslek
leri ve bu meslek
leri icra edenlerin 
standartlannı üst 
seviyelere 
çıkartmak. Bunu 
başardığımızda iş 
kazası sayısı 
düşecek, üreti 
min kalitesi ise 
artacak."

Çalışma hayatımla önemli gelişme!
Kamudan ve özel 
sektörden emekli 
olan ya da görevin
den ayrılan yöneti
ciler ile uzman 
personel, devlet 
kurumlannda maaşlı 
çalışabilecek.
EMEKLİ memurlar 
görevlerine 
dönebilecek, özel 
sektörden emekli 
olanlar da kamuda 
çalışabilecek. Yeni 
açıklanan Orta 
Vadeli Program, 
özellikle kamuya 
yönelik sosyal 
güvenlikte önemli 
düzenlemeler 
içeriyor. İçlerinden 
bir tanesi var ki, 
dikkat çekici. 
“Kamudan ve özel 
sektörden emekli 
veya görevden 

ayrılmış liyakat 
sahibi üst düzey 
veya uzman person
eli; devletin, çeşitli 
program, proje ve 
misyonlarında 
gönüllü veya ücretli 
çalıştırabilecek 
esnek bir istihdam 
mekanizması 
oluşturulacak.”

MAAŞLI 
ÇALIŞACAKLAR 
Şimdi diyeceksiniz 
ki, ‘bugüne kadar 
yapılmıyor muydu?’. 
Doğru, özel sektör 
çalışanlarının ka
muda önemli 
görevler üstlen
mesinin sayısız 
örneği var. Emekli 
devlet memurlarının 
görevlerine dön
melerinin ya da ka

muda başka alan
larda çalışmalarının 
önünde de bir 
engel yok. Ama Orta 
Vadeli Programda 
yazan ve 2020 so
nuna kadar uygu
lanacak olan başka. 
Kamuda uzman ya 

da yönetici olup 
da emekli olanlar 
tekrardan 
görevlendirileceği 
gibi; aynı şekilde 
özel sektörde 
konusunda uzman 
veya da yönetici 
olanlar da kamuda 

çalışabilecek. Üste
lik sadece gönüllü 
olarak değil, maaşlı 
olarak çalışabilecek.

EMEKLİLER 
GÖREVE 
Açıkçası, böyle bir 
uygulamaya 

gidilmesinin birkaç 
anlamı var. Birincisi, 
kamuda uzman 
personel açığı 
olduğu ki, ben 
buna katılmıyo 
rum, doğru alanda 
doğru kişilerin 
etkin kullanılma 
ması sorunu 
var- anlamına 
geliyor. İkincisi, 
uzman kişilerin, 
esnek şartlarda 
çalışmasının önü 
açılacak. Bunların 
da ötesinde, özel 
sektörden nitelikli 
eleman transferine 
de imkan tanın 
mış olacak. Daha 
açık bir anlatımla, 
kamu kurumlan 
artık özel sektör 
mantığı ile yö 
netilecek.
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Saldırıya uğrayan MHP Belediye Meclis üyesi Mahmut Solaksubaşı, basın toplantısında Belediye Başkanını suçladı

SoMasi: “Yılma salılıranlaracesaretvenli"
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

SOLAKSUBAŞI’NIN 
BASIN TOPLANTISI

MHPTı meclis üyesi Mahmut Solaksuba 
şı’na yapılan saldırının yankılan sürüyor.

Belediye Mecüsi’nde Belediye Başkanı 
nın olayla ilgili söylemlerinden sonra, 
Solaksubaşı da Belediye Meclisinde işin 
bu noktaya gelmesinde Belediye Başka 
nının yönlendirmesinin olduğunu belirtti. 
Taraflardan kimseye verilmiş kefalet sözü 
nün olmadığını söylemesine karşın, Refik 
Yılmaz var demişti. Devamı sayfa 4’de

MHP Belediye Mec 
Us üyesi Mahmut 
Solaksubaşı, dün 
yaptığı basın toplan 
tısında, kendine 
saldırarak darp 
eden kişilerle ilgili 
olarak hukuk mü
cadelesini sürdü 
receğini, kaba güç 
ile terör estirenlere 
karşı Gemlik’in bir
lik içinde olmasını 
isterken, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’/ suçladı. 
Solaksubaşı, Refik 
Yılmaz’ın başından 
beri bu işlerinin 
içinde olmasına 
karşın sorunları 
çözmediğini, tüm 
iyi niyetlerine

karşın, sorunun 
çözülmesi için 
uğraşırken işlerini 
bozulanların ken
disinden 500 bin 
lira istediğine 

dikkat çekti. 
Akrabalarına 100 
bin doları borç 
veren Belediye 
Başkanının bir 100 
bin dolar daha 

vererek sorunu 
çözmesini isterken 
kimseye kefil 
olmadıgnı 
yineledi.
Haberi sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Saldırıya uğrayan MHP Belediye Meclis üyesi Mahmut Solaksubaşı, basın toplantısında Belediye Başkanını suçladı I

»Mil; IHIMI MlMlHMltf
Milliyetçi Hareket 
Partisi Belediye 
Meclis üyesi ve 
işadamı Mahmut 
Solaksubaşı ’ya 
yapılan saldın 
sonrası önceki gün 
Belediye Mecli 
si’nde konunun 
Belediye başkanı ve 
Solaksubaşı arasın 
da geçen iddialar 
üzerine dün Mah
mut Solaksuba 
şı’na ait bürosunda 
dün yapılan basın 
açıklamasında Bele 
diye Başkanı Refik 
Yılmaz’ı suçlayarak, 
“Refik Yılmaz 
Belediye meclisin
deki konuşmasında 
bana saldıranlara 
güvence verdi, 
onlan cesaretlen 
dirdi, bir hukuk 
adamı hukuk dişiliği 
övdü, yol gösterdi’1 
dedi.
Dün saat 15.30 da 
Solaksubaşı’nın 
basın toplantısına, 
MHP İlçe Başkanı 
Mehmet Emin Öz- 
canbaz, belediye 
meclis üyeleri, parti 
yöneticileri, 
Solaksubaşı ailesi, 
yakınları ve 
arkadaşları katıldı. 
Yasanan olayda 
kendine saldırıda 
bulunan kişilerin 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’dan ve 
onun arkasındaki 
siyasi partiden güç 
aldığını belirterek, 
basına vereceği 
bülteni okudu. 
Solaksubaşı, bu 
basın bültenini 
mecliste okuyaca 
ğını ancak, Belediye 
başkanının yaptığı 
konuşmadan sonra 
buna ekleyeceği 
konular bulundu 
ğunu açıkladı. Refik 
Yılmaz’ın konuşma 
sında suçluları 
koruduğunu be- 
literek, “Sayın 
Yılmaz mecliste 
benim suçlu 
olduğumu söyledi. 
Kendisi bu saldırı 
dan etkilenmiş biri 
durumda değil. 
Başıma bu işin 
geleceğini başından 
beri biliyordu. 
Kendisi bıinu en- 
geleyebilirdi ama

engellemedi. 
Belediye Başkanı 
nın bu kişilerle 
alakası var."dedi. 
Solaksubaşı, 
belediye başkanını 
bu alışverişten 1998 
yılından satışın 
yapıldığı gün şahit 
olduğunun yazılı 
befgesi butundu 
ğunu belirterek, 
Muammet Çiftçi ile 
Aydın Akovahgil 
tarafından bu 
satışın yapmışından 
dolayı bir taş duvar 
işinin yapılması 
sırasın da tanıştığı 
nı, bu arada satış 
tan doğan tapuları 
nın kendisine 
verilmediğini 
söylemesi üzerine 
Aydın Akovaligil’e 
giderek nedenlerini 
sorduğunda, borç 
larının ödenmediği 
için tapu devrinin 
yapılmadığını 
söylediğini belirtti. 
Solaksubaşı, şöyle 
devam etti.
“Muhammet 
Çiftçi’ye nasıl 
ödeyeceksiniz’’ diye 
sordum sonunda 
yapılan bir protokol 
ile benim ve Refik 
Yılmaz’ın şahitliğin 
de 2005 yılında 
antlaşma oldu. Bun
dan sonra verilen 
sözlerin yerine ge
tirilmesi gerekir 
ruhsatın bölünmesi 
gerekliydi, paralar 
ödendi tapular 
verildi sözleşme 
hükmü bitti. 2008 
de noter huzurunda 
yapılan yeni bir 
sözleşme Kemal 
Akıt, ben ve Refik

Yılmaz şahitlik 
yaptık.
Bu sözleşmenin 8. 
maddesine göre, 
yasal olarak 
ruhsatın bölündüğü 
gün ruhsat Muham
met Çiftçi’lere verile 
çekti. Ancak, 2008 5 
Eylül’den beri buna 
imkan veren kanun 
çıkmadı ve ruhsat 
verilmedi. Çiftçi, 
‘Bizi çalıştırmadılar’ 
dedi. Aydın’a gittim. 
‘Niye çalıştırmadın’ 
dedim. 2014’de 
2015’de çalışma 
devri yapılıyor. 
Çalışmalar ani 
olmadı. Peki çalış 
ma olmasa, sahil 
dolgusu nasıl 
yapıldı. Daha önce 
mıcır tesisi vardı, 
atölye açtılar, çalış 
tırdılar, mıcır tesisi 
ni sattılar. Yani bir 
çalışma vardı.
Engel yoktu. Ben, 
verdiğim sözlerin 
tamamen Kemal 
Akıt ile sorunun 
çözümlenmesi için 
son güne kadar 
uğraştık. Fakat, bu 
sırada şekil değişti. 
Bana, 500 bin lira 
ver biz işimizi 
düzeltelim. Yer 
satıldığında öderim 
dendi. Size 100 bin 
dolar veren akraba 
larınız, yakınlarınız 
versin dedim prob
lem çözülsün. Prob
lem çözmede onun 
siyasi gücü var. 
Refik Yılmaz istese 
bunu yapabilirdi. 
19 yıldır süren bu 
sorun ile ilgili açıl 
mış bir dava yok. 
Para lazım olunca

Mahmut Solaksu 
başı’na gidelim 
deniyor. Bu ailenin 
içine düştüğü mad 
di sıkıntıda benim 
hiçbir dahilim yok. 
Bugüne kadar 
Aydın Akovahgil 
benden hiç para is
temedi. O benim 
arkadaşım. Kendi
sine sorunun 
çözülmesi için yerin 
satarak çözülmesini 
önerdim. Efendioğ 
lu’na gittik. Emlakçı 
Mehmet Kaptan’ı 
aradık. Olmadı. 
Refik Yılmaz biri al
maya gelecek dedi, 
beton santrali kur
mak için uğraşmış 
herkes elinden ge
leni yaptı ama prob
lem çözülmedi. Biz, 
bu işin çözümü ile 
alakalı onlardan 
daha çok mücadele 
ettik. Büyük mü
cadele harcadık, 
akılla işi çözmeye 
çalıştık. Bu olay 
başıma gelmeden 
önce Ticaret ve 
Sanayi Odası ’nda 
Kemal Akıt ve Refik 
Bey ile otururken, 
telaş oldu ne oldu 
ğunu anlayamadım. 
Bu sırada, oğlum 
TSO’ya gelmiş 
karşıda arabada 
bunlar oğluma 
pompalı silah 
çıkartmışlar. Polis 
çağırdık. Bu iş 
kameralarda tesbit 
edildi, yargıya 
taşındı. Ayrıca 
bunlar işyerimde 
çalışan personelim 
varken içeriye girip 
bizi tehdit ettiler. 
Bunu senin yanına 

bırakmayacağız 
dediler. Yeniden 
polis çağırdık, 
şikayetçi olduk. Bu 
saldırı üçüncü 
olaydır. İkisi tehdit, 
üç üncüsü darp.’’ 
Solaksubaşı, 
böyle konularda 
sığındığının allah ve 
devlet olduğunu, 
hayatında hiç silah 
taşımadığını, silahla 
işi olmadığını be
lirterek, şunları 
söyledi.
“Başkan bu işin 
içindedir. Hiç bize 
şöyle böyle masal 
okumasın. Bu iş 
konuşmakla olmaz. 
Sen madem girdin 
işin içine kurtar 
adamlarım. Bu işin 
ilk gününden beri 
içindesin. Şahit, 
kefil sensin.
Bugüne kadar niye 
çözmedin işlerini, 
problem lerini. Bizim 
ne gücümüz var. 
Koskoca belediye 
başkanısın, 
avukatsın, hukuk
çusun çöz problem
leri, para ver, 
vermişsin de zaten. 
Bir kardeşinden 
aldın, biraz da öteki 
kardeşinden alırsın. 
Durum budur.” 
Mahmut Solaksuba 
şı, ilçede çıkarılan 
laflarla bu işlerden 
komisyon aldığı 
söylentilerinin 
dolaştırıldığını be
lirterek, böyle bir 
şeyin asla söz 
konusu olmadığını 
söyledi.
Bu arada bir 
gazetecinin, “Halk 
arasında bu yeri 
tamamen sizin aldı 
ğınız ama Aydın 
Akovaligil’in üze 
rinde görüldüğü 
şeklinde konuşulu 
yor’’ sorusuna 
Solaksubaşı, 
"Benim, Aydın 
Akovahgil ile böyle 
bir ilişkim varsa, 
bunlar ortaya çıkarıl 
sın. Ben, safmıyım. 
Tapuyu almadan 
parayı vereyim. 
Ben, Muhammet 
Çiftçi’nin bu yerinin 
kendisine ait 
olmadığını biliyo
rum. Parayı ödeyip 
tapuyu alamayanlar 

var. Sayın başkan 
dün akşam beni 
suçlayarak çok ayıp 
etti. Sadece Gem
lik’te bu olayların 
olmamasını sağla 
mak için hepimizin 
dik durması 
gerekir.’’ 
Mahmut 
Solaksubaşı, 
Muhammet Çiftçi ile 
davasının devam 
edeceğini, bunların 
dışında kimseye 
zarar vermek iste 
mediğini, bu kişile 
rin terör estirdiğini, 
kendisinin bu güne 
kadar silahla işi 
olmadığını, yolda 
bu şahıslarla karşı 
taştığında yolunu 
mu değiştireceğini, 
bugün bana yarın 
sana Gemlik’te 
bunu sağlamak is
tiyorlar.” dedi. 
Solaksubaşı, 
basına toplantılarda 
yapılan çeşitli tarih
lerdeki protokol 
örneklerini, noter 
sözleşme örnek
lerini, muvafakat- 
name örnekle 
rini de verdi. 
Ayrıca, yazılı basın 
bildirisinde, ken
disinin nasıl darp 
edildiğini, yere 
düşmesine rağmen 
tekmeyle vurarak, 
yumruklama devam 
edildiğini, bir anlık 
boşlukta benzin 
istasyonuna 
kaçmak istediğini, 
bağırmasına 
rağmen 
kimsenin yardıma 
gelmediğini, polis 
aradığını, bunun 
Gemlik’in kaderi 
olduğunu ve 
kırılması gerek 
tiğini belirterek, 
“Kaba kuvvete 
ve silaha karşı 
mutlaka dik 
durmalıyız. Bu 
hareket, bana 
yapılmış değil, 
Gemlik’i seviye 
sizliğe itme, 
kendini koruya
mama, hakkını 
arayamama için 
yapılmış bir olaydır. 
Ben şimdi 
susarsam, kaba 
kuvvet kazanmış, 
Gemlik kaybet 
miş olur” dedi.
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Motosikletiyle uçuruma M
Bursa'da bir genç 
motosikletle 25 
metrelik uçurumdan 
uçtu, yaralı olarak 
mahsur kaldığı 
yerden, ekipler 
tarafından 
kurtarıldı.
Olay gece 00.00 
sıralarında Bursa 
'mn merkez Os- 
mangazi ilçesi 
Demirkapı Ma
hallesi Uludağ yolu 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi. 19 
yaşındaki Haşan T. 
Bursa'dan Uludağ 
istikametine 
giderken kullandığı 
motosikletin kon
trolünü kaybetti ve 
motosikletiyle be
raber uçuruma

Bos seoeie imza attı, haııatı karardı

düştü. Olayı gören 
arkadaşları hemen 
112 ekiplerine haber 
verirken olay yerine 
112 Acil Sağlık 
ekibi, itfaiye ve 
polis geldi. Yaklaşık 
25 metrelik uçu
rumda yaralı olarak 
mahsur kalan 
Haşan T.'yi kurtar
mak için AFAD ve

Nilüfer Arama Kur- 
tarma(NAK) destek 
olarak geldi. İtfaiye, 
AFAD ve NAK ekip
leri uçurumdan 
inerek yukarıdan 
atılan destek halat 
larıyla yaralıya 
ulaştı.
Yaralıya ilk müda
hale yapıldıktan 
sonra sedyeye 

alındı. Uçurumdan 
inen ekipler yaralı 
Haşan T.'yi sed 
yeye bağladıktan 
sonra kontrollü 
bir şekilde uçu 
rumdan çıkarmaya 
başladı. Yakla 
şık bir saat süren 
kurtarma operas 
yonu sonrası 
düştüğü uçurum
dan çıkarılan 
Haşan T. Ambu
lansla Bursa 
Devlet Hastanesine 
kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla 
ilgili soruşturma 
başlatırken, hasta 
neye kaldırılan 
Haşan T.'nin sağ 
lık durumunun iyi 
olduğu öğrenildi.

İlaçlama yaparken 
traktörün 

altımla kaldı

Devrilen traktörün 
altında kalan bir 
kişi yaralandı 
Kaza Müşküle 
köyünde meydana 
geldi. Osman 
Sargın, dün saat 
15.00 sıralarında 
16ACT 85 plakalı 
traktörü ile 
ilaçlama yapmaya 
başladı. Genç 
çiftçi, engebeli 
arazide traktörün 

hakimiyetini kay
betti. Devrilen 
traktörün altında 
kalarak yaralanan 
Osman Sargın, 
civardan yetişen 
vatandaşlarca 
kurtarıldı. 112 ekip
lerinin müdahale 
ettiği genç, İznik 
Devlet Hastane
sine kaldırılarak 
tedavi altına 
alındı.

İnegöl de 2007 
yılında alışveriş 
yaptığı firma ile 
anlaşma gereği boş 
senede imza atan 
Habil Bayram, 
aradan geçen 10 
yılda 23 bin lira 
borçlu çiktı. 
Alışveriş yaptığı 
firmanın boş 
senede 5 bin lira 
yazarak kendisini 
icraya verdiğini öne 
süren Bayram, "Bu 
olanların tamamı bir 
boş senede imza 
atmam yüzünden 
oldu. Kimse boş 
senede imza atma 
sın" dedi. İnegöl'de 
tutkal alım-satımı 
yaparken alışveriş 
yaptığı ManisalI bir 
firma yetkilileri 
tarafından kendi
sine 2007 yılında 
boş senede imza 
artırıldığını belirten 
Habil Bayram, 
"2007 yılında boş

Ihhar sonucu 8 kişi yakalandı
Bursa'da İl Emniyet 
Müdürlüğünün 
hayata geçirdiği 
NARKO-TEM What- 
sapp ihbar hattı ile 
8 uyuşturucu satıcı 
sı ve kullanıcısı 
gözaltına alındı. 
Bursa İl Emniyet 
Müdürü Osman

senede imza attım 
ve hacizlik oldum.

Bayram, "İmza 
atmasaydım dayak

Borcum olmadan 
bir senede imza 
atmam hayatımı 
kararttı. Bu iş inti
hara kadar gidecek. 
Yetkililerden bana 
yardım etmelerini 
istiyorum. Borcum 
yok. Benim bor
cumu ispatlasınlar 
ayakkabılarımı dahi 
satacağım" diye 
konuştu.
"2007 yılında beni 
araçla alıp, zorla 
boş senede imza 
attırdılar" diyen

Ak'ın talimatı ile ku
rulan NARKO-TEM 
VVhatsapp ihbar 
hattına gelen ihbar
lar sonucu Narkotik 
Şube ekipleri 
çalışma başlattı. 
Devriye ekiplerince 
yakalanan şahıslar 
gözaltına alındı.

yiyecektim. Mani 
sa'da sandık işi 
yapan firmayla 
alışveriş yapıyor 
dum. Bin 800 lira 
civarında bir 
bakiyem kalmıştı. 
Buna karşılık bana 
zorla imza attırdı. 
Borcumu ödemeye 
gittiğimde avukat 
beni bürosundan 
kovdu, iki gün büro
suna gidip geldim, 
borcum olan parayı 
ödemek istedim 
ama parayı almadan

Yakalanan şahısla 
rın üstlerinde ve 
araçlarında yapılan 
aramalarda 68.2 
gram esrar, yüklü 
miktarda kanno 
binoid, çok sayıda 
ecstasy uyuşturu 
cu hap, paketle 
re sarılı yüklü 

beni kovdular. 3-4 
sene beni arayan 
olmadı. 10 yıl boyun 
ca borç katlandı ve 
23 bin liraya çıktı. 
Bu borç nedeniyle 
babadan kalma 
üç tarlam satıldı 
ama yine borç 
kapanmadı. Bu borç 
nedeniyle huzurum 
da kalmadı. Kendi 
köyüme dahi 
gidemiyorum" dedi. 
Bayram, "Bu 
konuda savcılığa 
başvuruda bulun
dum, takipsizlik 
kararı verildi. Bu 
durum yüzünden 
iyice psikolojim 
bozuldu. Çalışmayı 
seven bir insanım. 
Çalıştıkça başıma 
bunlar geldi. Ne 
yapacağımı 
şaşırdım. Huzurum 
bozuldu. Boş bir 
kağıt benim haya 
timi kararttı" 
şeklinde konuştu.

miktarda metam 
fetamin, 1 adet 
hassas terazi, 3 
adet ruhsatsız 
tabanca, 2 adet 
pompalı tüfek, 1 
adet av tüfeği ve 
bu tüfeklere ait çok 
sayıda mermi ele 
geçirildi.

Cinayet zanlısınnan 
şaşırtan ifade

Bursa'da, kendisi 
gibi hurdacılık 
yapan 33 yaşındaki 
Sinan Yalçıner'i, 
kablo yüzünden 
çıkan tartışmada 
bıçaklayarak 
öldürdüğü öne 
sürülen 34 yaşın 
daki Ali Gümüş, 
ömür boyu hapis 
cezası istemiyle 
yargılandığı 
davanın duruşma 
sında 'pişman' 
olduğunu söyledi, 
önce ömür boyu 
hapis cezasına 
çarptırılan 
Gümüş'e, 'tahrik' 
ve 'iyi hal' indirim
leri uygulanarak 13 
yıl 4 ay hapis 
cezası verildi. 
Bursa'mn merkez 
Osmangazi İlçesi 
Geçit Mahalle- 
si'nde, geçen mart 
ayında meydana 
gelen olayda, her 
ikisi de hurdacılık 
yapan Sinan 
Yalçıher ile Ali 
Gümüş, hurda 
kablo yüzünden 
tartıştı. Taraflar 
arasındaki gergin
lik, Yalçıner ile

Gümüş'ün 
arkadaşlarının 
araya girmesiyle 
yatıştırıldı. Aynı 
gece alkol alan Ali 
Gümüş, cep tele
fonu ile aradığı 
Sinan Yalçıner ile 
hesapaşmak için 
2'nci Gündoğdu 
Sokak'ta buluştu. 
Taraflar arasında 
çıkan tartışma 
küfürleşmeye ve 
kavgaya dönüşün 
ce Gümüş, belin
den çıkardığı 
bıçağı Yalçıner'in 
göğsüne sapla 
diktan sonra kaçtı. 
Çevredilerin ihbarı 
üzerine olay yerine 
gelen sağlık ekip
leri, ağır yaralanan 
Yalçıner'i Mudanya 
Devlet Hastane
sine kaldırdı.
Evli ve 1 çocuk 
babası olan 
Yalçıner, burada 
yapılan tüm mü 
dahalere rağmen 
kurtarılamadı. 
Polis tarafından 
yakalanan Ali 
Gümüş, tutukla
narak cezaevine 
konuldu.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com 

SOLAKSUBAŞI’NIN 
BASIN TOPLANTISI

Yılmaz’ın iddiasına göre, Mahmut 
Solaksubaşı Aydın Akovalıgil’e kefildi.

Bunun hukuki hiçbir dayanağı olmadı 
ğını dün Solaksubaşı’nın dağıttığı belgeler 
de de gördük.

Eğer bu kefalet sözlü ise Solaksubaşı 
yok diyor. Ve işin başından beri içinde olan 
Belediye Başkanının neden akrabalarına 
kardeşinden borç aldığı 100 bin dolan 
verdiğini, şirketin yüzde 10 luk hissesini 
kardeşi Salih Yılmaz’ın üzerine yaptıktan 
sonra bu konunun kamuda konuşulmaya 
başlamasından ile şirketi 5+5 bin lira 
karşılığında neden devrettiğini soruyor.

Solaksubaşı’na göre Belediye Başkanı 
bu şirket ile hiçbir zaman ilişkisini 
kesmedi. Hatta isteseydi, başkanlık gücü 
ve siyasi partisinin gücüyle bu sorunu 
çözebilirdi ama çözmedi.

Yeri alanların taahhütlerini yerine 
getiremediği için ruhsatlann verilmemesi 
üzerine, kendisinin, Ticaret Odası Başkanı 
Kemal Akıt’m olayın çözümü için sürekli 
çaba harcadıklarını ama yasadan kaynakla 
nan ruhsat devrinin gerçekleşmemesi üzeri 
ne, mali sıkıntıda olan Çiftçi kardeşlerin bu 
sıkıntıyı gidermek için Belediye Başkanı 
nın yönlendirmesi ile (Solaksubaşı buna 
üst akıl diyor) kendisinden 500 bin lira is
tenmeye başlandığını, pompalı tüfek ile 
tehdit edildiklerini (Ticaret Odası karşı 
sında), bürosunda hakerete uğradığını, 
tehdit edildiğini sonunda da saldırının 
gerçekleştiğini söyledi.

Mahmut Solaksubaşı’na göre, Refik Yıl 
maz kendi 100 bin dolannı kurtarmanın pe 
şinde. 10 yıl verdiği bu parayı alamamıştı. 
Kim kime 100 bin dolar verirdi. O zaman bir 
100 bin dolar daha verip Çiftçi kardeşle ri 
sıkıntıdan neden kurtaramadığını soruyor.

Kendisine 5 kişinin saldırması karşısın 
da benzinliğe sığınırken, çevreden yardım 
istediğini kimsenin yardıma gelmediğini 
belirten Solaksubaşı, terör estirerek sonuç 
almak istendiğini, bunlara papuç bırakma 
yacağını ve sonuna kadar hukuk mücade
lesini sürdüreceğini belirtti. Solaksubaşı 
kefiK'Yılmaz ın saldıranları cesaretlendir 
mesi sonucu bunun gerçekleştiğini de 
söyledi.

Öte yandan, Muhammet Çiftçi bir yerel 
gazeteye yaptığı açıklamada, saldırıyı ken
disinin gerçekleştirdiğini belirterek, işi 
bireyselleştirmek ve suçu üzerine almak 
istediği görülüyor. Polisi tanıklarda ve 
güvenlik kameralarından sorunu 
çözeceğini sanınm. Ama bu tür saldırıların 
ceza yasamızda önemli bir müeyyidesinin 
olmaması asıl önemli olanıdır.

Yani yapanan yanına kalması mesele
sidir. Bunu bilerek suç işlenmesidir.

Nasıl olsa bundan birşey çıkmaz 
mantığıdır. Göz korkutmak, korku salarak 
hedefe ulaşmaktır. Solaksubaşı’nın sınırlan 
zorlayacak tutum göstermesi ruhsatı verdir 
medıği iddiası gerçek mi? Çiftçi Solaksu 
başı’nın kendini dolandırdığını söylüyor. 

■ Olayın bütününe bakınca Allah Allah 
diyorum.

Ruhsat ile sıkıntı yaşanırsa, bana gelin 
demek, 500 bin lira para ödemek demek 
midir?

Bu sorun zor çözülür, ama olayı birine 
ödetmeye çalışıldığı gün gibi ortada.

MlllllllllllllllİİW'llt!İlW
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
yönetim kurulu 
üyeleri Gemlik'te 
göreve başlayan 
Emniyet Müdürü 
Abdulkadir Yüce'yi 
ziyaret ettiler.
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt, 
Meclis Başkanı Paşa 
Ağdemir, Yönetim 
kurulu üyeleri Ergin 
Erenoğlu, Mehmet 
Anar ve Şefik 
Yılmaz'ı makamında 
karşılayan İlçe 
Emniyet Müdürü 
Abdulkadir Yüce, 
Gemlik'i bölgede 
çeşitli dönemlerde 
hizmet yaptığı için 
bildiğini ifade 
ederek, “Genel 
olarak bakıldığında 
suç oranı yüksek 
gibi algılanmasına 
rağmen, istatistik 
terimiz bunun bu 
kadar büyük olma 
dığını gösteriyor. 
Biz tüm kadro ve 
her birimimizle 
halkın her türlü

isteğine cevap 
vermeye çalışıyoruz. 
Gemlik genelinde 
var olan MOBESE 
sistemini revize 
ederek fiber alt 
yapı desteğine 
kavuşturuyoruz. 
Büyük özverilerle 
tespit edilen 71 ayn 
noktada 122 kamera 
ile sokağa ve kente 
görüntülü olarakda 
hakim olacağız. 
Okul önlerinde ve 
civarında da 
çalışmalarımız deva 
ediyor. Her okul için 
bir poiis ve bölgede 
de bir ekibimiz mev
cut. Amacımız suç

oluşmadan önlemini 
alarak vatandaşı 
mızın mağdur 
olmaması" dedi. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal 
Akıt'ta Gemlik'in 
güzel ve ekonomik 
olarak en gelişmiş 
ilçeler arasında yer 
aldığını söyleyerek, 
"Bizler, büranın 
tüccar temsilci
leriyiz. Her durumda 
elimizi taşın altına 
koymasını bilen 
insanlarız. Üyele 
rimizin hepsi, 
çalışan, üreten, 
devlete vergisi

veren, istihdama 
destek olan insanlar. 
Bizler de onların 
şuanki temsilci
leriyiz" dedi.
Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası 
meclis başkanı 
Paşa Ağdemir ve 
yönetim kurulu 
üyesi Ergin 
Erenoğlu'da yapılan 
çalışmalarda 
destek olmaya 
devam edeceklerini, 
önceki yıllarda da 
sağlana araç desteği 
başta olmak üzere 
çeşitli imkanların 
sunulduğunu 
söylediler.

MlllMMlliWII
Gemlik Cumhuriyet 
Başsavcısı Ali Ülger, 
Gemlik Kent Kon
seyine ziyarette bu
lundu.
Gemlik Kent Kon
seyi Başkanı Mukad
des Serim ve Yöne 
tim Kurulu Üyeleri 
Başsavcı Ali Ülger’e 
Kent Konseyinin 
çalışmaları ve Gem- 
lik’in sorunları hak 
kında bilgiler verdi. 
İstişare noktasında 
her zaman beraber 
hareket edecek
lerinin altını çizen 
Ülger, Kent Konsey
lerinin bulundukları 
yerlerin kalkınma 
sında ve 
gelişmesinde önemli 
rol oynayan kurum
lar olduklarını be
lirterek, Kent 
Konseyi Başkanı 
Mukaddes Serim’e 
ve yönetimine 
çalışmalarında

başarılar diledi 
Ziyarette, gün
demdeki yerel ve 
genel konular üze 
rine karşılıklı görüş 
alışverişinde 
bulunduklarım ifade 
eden Kent Konseyi 
Başkanı Mukaddes 
Serim, “Nazik zi
yaretlerinden dolayı 
Cumhuriyet

Başsavcımız Ali Ül
ger’e yeni görevinde 
başarılar diliyorum. 
Kurumlar işbirliği 
içerisinde hareket 
ederse daha uyumlu 
olurlar, güzel işler 
başarırlar bizler de 
Gemlik Kent Kon
seyi olarak üzerim
ize düşen ne varsa 
yapmaya hazırız her

zaman da öyle 
olacağız. Gelecek 
nesillere güzel bir 
Gemlik bırakmak 
için el ele çalışa 
cağız." dedi 
Ziyaret sonunda 
Cumhuriyet 
Başsavcısı Ali 
Ülger’e Kent Kon
seyi tarafından 
plaket takdim edildi.

Façebwk şay^iiiı|^eOk Körfez- Güler Ajans



6 Ekim 2017 Cuma Gemlik Kmrffez Sayfa 5
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Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Asım Koca 
bıyık MYO Deniz ve 
Liman işletmeciliği 
Programı öğrencile 
ri Gemlik Denizcilik 
Topluluğu tarafın 
dan Oğuzhan 3 
Gezi Teknesi ile 
Gemlik Limanlar 
Bölgesi'ne deniz
den teknik gezi 
gerçekleştirdi. 
2017-2018 Eğitim 
öğretim yılının ilk 
teknik gezisi olarak 
düzenlenmiş olan 
etkinlik oldukça 
verimli geçti. Deniz 
ve Liman İşletme 
ciliği Öğr. Gör.
Yusuf Sarıkaya ve

Öğr. Gör. İbrahim 
Sapmaz teknik 
geziye katılan De 
niz ve Liman İşlet 
meciliği öğrencile 
rine sırasıyla Yıl 
port Holding Gem- 
port Limanı,, Boru- 
san Limanı ve Roda 
Limanları önünde 
tekne içinden bilgi 
verdi. Limanların 
alt yapıları, elleçle 
dikleri yük türleri, 
kullanılan iş 
makinaları ve ekip
manlar ile rıhtımlar 

da bulunan kontey 
ner, genel kargo, 
kuru dökme yük ve 
demir sahasında 
bulunan RO-RO

gemileri hakkında 
bilgi verdi.
Geziye katılan 
Deniz ve Liman 
İşletmeciliği öğren 
çileri için verimli 
geçen bu gezi sonu 
cunda Topluluk 
Başkanı Enes Cey
lan bu yıl Gemlik 
Denizcilik Toplulu 
ğu olarak birçok 
etkinliği ekip arka 
daşları ile birlikte 
organize edecekle 
rini söyledi ve Gem 
lik halkının da 

katılımına açık ola
cak etkinlikler de 
Gemliklileri de 
görmek istedik
lerini belirtti.

Saadet Partisi 
Gemlik İlçe 
Teşkilatı Gemlik'te 
görev yaptığı 
sürece Gemlik halkı 
tarafından çok 
sevilen Muş 
Başsavcısı Ömer 
Mete’yi Muş'ta zi
yaret etti. Saadet 
Partisi İlçe Başkanı 
Ahmet Vakkas 
Yıldız ve Mahalli 
idareler Başkanı 
Hamza Aygün'ü 
Muş Havalimanında 
karşılayan Mete 
heyete bölgenin 
tarihi mekanlarını 
gezdirdi.
Gemlik'in kendisi 
için unutulmaz bir 
yere sahip olduğu 
nu söyleyen Mete 
tüm Gemlik halkına 
selam söyledi.
Saadet Partisi ilçe 
Başkanı Ahmet 
Vakkas Yıldız ise

MimimııiııMMiı

şunları söyledi: 
"Başsavcımız 
Sayın Ömer Mete 
Bey'in misafirper 
verliğinden, 
görmüş olduğumuz 
ilgi ve alakadan 
dolayı kendimizi 
evimize gelmiş gibi 
hissediyoruz. Bu 
nedenle kendisine 
teşekkür ederiz. 
Kendisinin, Gemlik 
halkının ve Saadet 
Partililerin gön
lünde her zaman 
yeri olduğunu bil 
meşini istiyoruz." 
dedi. Mahalli 
İdareler Başkanı

Hamza Aygün ise; 
"Sayın Başsavcı 
miza ilgi alaka ve 
güler yüzünden do 
layı teşekkür ede 
riz. Kendisine bu
radaki görevinde 
kolaylıklar ve 
başarılar diliyorum. 
Gemlik'te görev 
yapmış ve Gemlik'e 
değer katmış dos
tumuzu ziyaret 
etmekten dolayı 
mutluyuz. Saadet 
Partisi olarak 
dostlarımızı 
ziyaret etmeye 
devam edeceğiz." 
şeklinde konuştu.

ELEKTRİKÇİ MftMIYOB
GEMLİK’TE İKAMET EDEN 

GEMLİK’TEKİ ŞANTİYEMİZDE 
ÇALIŞACAK ELEKTRİKÇİ 

USTALARI VE YARDIMCILARI 
ARANIYOR 

DRM Elektromekanik İnş.
Proje'San.Tic.Ltcl.'Şfi.

03124424014-05494992909

Atatürk İlkokulu 
öğrencileri 
"4 Ekim Dünya 
Hayvanları Koruma 
Günü" sebebiyle 
düzenlenen ilginç 
ve eğlenceli bir 
yarışmayla izle 
yenlere keyifli anlar 
yaşattı. Hayvan 
dostlarımıza karşı 
duyarlılığı artırmak 
ve dünyaya birkaç 
dakikalığına onların 
gözünden bakarak 
farkı ndahk yarat
mak amaçlanırken, 
yarışmaya talep 
oldukça yüksekti. 
Özel dikim kostüm
lerle ve birbirinden

ilginç maske ve 
makyajlarla sınıf 
öğretmeni Gülhan 
Akdeniz ve 
Hayvanları Koruma 
Kulübü danışman 
öğretmenleri Merve 
Yıldız ve Özlem

Bayram'dan oluşan 
jürinin karşısına 
çıkan minikler 
izleyenlere 
neşe dolu anlar 
yaşatırken, 
özgüvenleriyle de 
takdir topladılar.
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Bursa iş dünyası, 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO) öncülü 
ğünde Avrupa 
seferine çıktı. 
Dört ayrı heyetle 
Almanya, Fransa ve 
İtalya'da temas 
larda bulunan 
BTSO üyeleri, yeni 
işbirliklerinin 
temellerini atarak 
Bursa'ya döndü. 
Makine sektörü 
temsilcileri Küresel 
Fuar Acentesi ve 
Makine UR-GE'si 
çerçevesinde 
Almanya Han- 
nover'de düzenle
nen EMO 2017'ye, 
mücevherat 
sektörü temsilci
leriyse Küresel 
Fuar Acentesi 
kapsamında 
İtalya'nın Vicenza 
şehrinde düzenle
nen Vicenzaoro

Kuyumculuk 
Fuan'na katıldı. 
Kompozit sektörü 
temsilcileri, Kom
pozit UR-GE Projesi 
kapsamında ikinci 
yurt dışı pazar 
lama faaliyetini 
Almanya'nın 
Stuttgart şehrinde 
gerçekleştirirken, 
kayıtdışı istihdamı 
azaltmak adına 
sürdürülen GEKAD 
projesinde ise 
Fransa'ya giden

BTSO heyeti 
Fransa'nın sosyal 
güvenlik sistemi 
üzerine incelemel
erde bulundu. 
Makine sektörü 
temsilcileri, 
Almanya'nın Han- 
nover şehrinde 
düzenlenen ve 
metal işleme sek
töründe dünyanın 
önde gelen fuarları 
arasında yer alan 
ve 45 ülkeden 2 bin 
214 firmanın ürün

lerini sergilediği 
EMO 2017'ye 
katıldı. BTSO 
Meclis Üyesi 
Şinasi Güneş 
başkanlığındaki 55 
kişilik BTSO heyeti 
fuar ziyaretinin 
yanında ayrıca bir 
dizi faaliyete katıldı. 
Düzenlenen ikili iş 
görüşmeleri organi
zasyonunda Alman 
makine üretici
leriyle ticari iş bir
liklerinin yolunu 

arayan firmalar, 
Han nover Ticaret 
ve Sanayi Odası 
yetkilileriyle de 
tanışma 
toplantısında bir 
araya geldi. BTSO 
heyeti son olarak 
ise Almanya'nın en 
önemli makine 
ithalatçıları 
arasında yer alan 
Knuth firmasının 
Hamburg'daki tesis
lerini inceledi. Fuar 
ziyareti hakkında 
değerlendirmelerde 
bulunan Heyet 
Başkanı Şinasi 
Güneş, EMO 
2017'de, sektördeki 
son gelişmeleri 
yakından görme 
fırsatı bulduklarını 
ifade etti. Fuarın 
Türk-Alman 
ilişkilerinin 
gerginleştiği bir 
dönemde 
yapıldığını 

anımsatan Güneş 
buna karşın Alman 
iş dünyası temsilci
leriyle olumlu 
temaslar 
kurduklarını da 
sözlerine ekledi. 
Küresel Fuar 
Acentesi Projesi 
kapsamında 
düzenlenen yurt 
dışı iş gezilerine 
katılan firmalara 
BTSO 1.000 
TL'lik destek 
verirken, 
KOSGEB de 
proje kapsa 
mındaki organizas 
yoniara katılan 
firmaların ulaşım, 
konaklama, 
tercümanlık, re
hberlik ve fuar giriş 
ücretleri için yüzde 
50 oranında yakın 
ülkelerde 3.000 TL, 
uzak ülkelerde ise 
5.000 TL'ye kadar 
destek sağlıyor.

Küçilnu 
İZGÜZELYALISİTESİNBE 

havuzlu eşyau ve eşyasiz 
2^1DAİRESAHİBİNDENSATIUK

05353781800

lîılı tun ili liii simıiı ıtliıu

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Kptmn
KAtiTEliKAŞELERUYGUHFİYATURL* 

0 saatte rain ehlİr
GÜLER AJANS
MATBAACILIK-YAYINCIL1K-REKLAMCIUK

İstiklal Caddesi Bora SokakNo:5/A 
Tel:(0.224)5139683GEMLIK

İhracatta kur 
riskini azaltmak 
için 'döviz kuru 
riski sigortası' 
aracı oluşturula 
cak.
Türkiye’nin 2018 
büyümesine 0.8 
puan katkı vermesi 
hesaplanan ihracat 
için kapsamlı bir 
önlem paketi 
hazırlanıyor. 
Bunlar arasında 
devlet yardımlarını 
kolaylaştırma, Ex- 
imbank kaynakla 
rım artırma gibi 
tedbirlerin yanı 
sıra, şirketlerin kur 
oynaklığından 
kaynaklı ani 
maliyet değişim 
lerini önlemek için 
“döviz kuru riski 
sigortası’’ sistemi 
de geliştirilecek. 
Döviz kuru riski 
sigortası olarak 
tanımlanan sis
temde, ihracat ve 
ithalat yapan 
şirketlerin fazlaca 
kullanmadığı türev

araçlar (future, for- 
ward, opsiyon) 
yerine daha basit 
bir sistem 
düşünülüyor.
Dünya'da yer alan 
habere göre sis
temin, ihracatçının 
sattığı ürünün kur 
değerinin düşmesi 
halinde oluşacak 
zararı karşılamayı 
taahhüt eden bir 
yapıda 
oluşturulması 
öngörülüyor. Öner
ilen sigorta ithalat 
yaparak iç 
piyasaya satış 
yapan firmaları 
kapsamayacak. 
İhracatı 
kolaylaştırma

yönünde 2018- 
2020 döneminde 
bir dizi idari 
iyileştirme de 
yapılacak. OVP’ye 
konulan eylemlere 
göre, helal belge
lendirme ve akredi- 
tasyon altyapısıy 
la, pazar çeşitlen 
dirmeye çalışan 
ihracatçılara imkan 
sağlanacak. Küçük 
firmaların ürün 
satışı, yeni 
pazarlara girişte 
kolaylık gibi avan
tajlar sağlayan 
elektronik ticarete 
yönelik de e-ihra- 
cat stratejisi 
uygulanmaya 
başlanacak.

Facebook sayfamız s Gemlik Körfez ■ Güler Ajans
d
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Tüketici son dakika deparı attı
30 Eylül'de sona 
eren ÖTVsiz satış 
uygulamasının son 
günleri beyaz eşya 
satışında büyük 
artışlara sahne oldu. 
Beyaz eşya ve elek
trikli ev aletlerinde 
ÖTVsiz satışlar 30 
Eylül'de sona er- 
erken, uygulamanın 
son günlerinde 
alışveriş hız 
kazandı. Türkiye'nin 
önde gelen e-ticaret 
platformu GittiGidiy- 
or’un satış verileri 
de son dakikacıların 
artan talebini ortaya 

koydu. Uygula 
manın son dört 
gününe denk gelen 
27-30 Eylül tarihleri 
arasında GittiGidiy- 
or*da yapılan beyaz 
eşya satışları, 
geçtiğimiz yılın aynı 
dönemine kıyasla 
yüzde 184'e varan 
oranda arttı. 
Gerçekleşen orta
lama beyaz eşya 
satış hacmi de 30 
Eylül'de tam iki 
katına çıktı.
EN ÇOK ANKASTRE 
SET SATILDI
3 Şubat'ta yürürlüğe

giren ve beyaz 
eşyada yüzde 6.7'lik 
ÖTVyi sıfırlayan 
uygulama bitmeden 
alışverişe hız veren 
tüketicilerin talebi 
son günlerde büyük 
ölçüde arttı.

Yaklaşık 19 milyon 
kayıtlı kullanıcısı 
bulunan ve ayda 60 
milyon ziyaret alan 
lider e-ticaret plat
formu GittiGidiyor*- 
dan yapılan 
alışverişlere göre, 

uygulamanın son 
dört gününde adet 
bazında satışı en 
çok artan ürün yüz 
de 184 ile ankastre 
set oldu. Ankastre 
seti yüzde 174 ile 
bulaşık makinesi, 
yüzde 123 ile 
buzdolabı takip etti. 
Aynı dönemde klima 
satışları adet bazın 
da yüzde 86 artar 
ken, çamaşır maki
nesi yüzde 72, ütü 
yüzde 49 yükseldi. 
ÖTVsiz beyaz eşya 
alışverişinin son 
günü olan 30 Eylül 

ise son dakikacıla 
nn harekete geçtiği 
gün oldu. 30 Eylül 
günü beyaz eşya 
kategorisinde 
yapılan adet 
bazındaki satışın 
ciddi bir yükselişe 
sahne olduğunu be
lirten GittiGidiyor 
Ticari Direktörü Bü
lent Elçin; “30 Eylül 
günü, beyaz eşya 
kategorisinde 
şubat ayından beri 
yaptığı mız günlük 
ortalama satış 
hacmi tam iki 
katına çıktı.”

Yeni KOV sisteminin detayları belli oldu
Yeni KDV sistemi 
kafaları karıştırdı. 
Oysa sistem 
işlemleri kolaylaş 
tıracak. 1.000 liralık 
satış yapan 180 ye 
rine 118 lira vergi 
ödeyecek.
Maliye Bakanı Naci 
Ağbal tarafından 
açıklanan KDVde 
düz oran sistemi bir 
süredir tartışılıyor. 
Aslında yeni sistem 
tüm mükellefleri 
yakından il
gilendirmese de 
özellikle küçük 
esnaf açısından 
avantajları olan 
bir düzenlemeyi 
hayatımıza sokacak. 
Kuaför, avukat, 
reklamcı gibi girdisi 
olmayan ya da alım- 
satım yapılmayan işi 

olanlar için büyük 
kolaylık getirecek. 
Uluslararası liter
atürde "flat rate" 
yani sabit ya da düz 
oran denilen sistem 
dünyada bazı ülkel
erde de uygulanıyor. 
Ancak Türkiye'ye 
birebir kopyalan 
ması da kolay 
görünmüyor. Bizde 
değişik oralarda 
KDV olduğu için 
bize özgü bir 
sistem zorunlu.
180 LİRA YERİNE 
118 LİRA 
Şu anda uygulanan 
sisteme göre, bir 
işletme satın aldığı 
ürünlere KDV 
ödüyor. Bu ürünü 
satarken de KDV 
tahsil ediyor. 
Aradaki farkı de

vlete geri ödüyor. 
Girdisi yoksa ya da 
gider göstermezse 
aldığı KDVyi tama
men devlete veriyor. 
Yeni düzenlemeyle 
hem işlemler 
basitleşecek, hem 
bürokrasi azalacak, 

hem de defter tutma 
işi kolaylaşacak.
Vergi oranlarını 
düşürmüyor.

SAHTE FATURA 
BİTECEK
Yeni sistemle 
işletmelerin gider 

göstermek için 
fatura toplama derdi 
de sona erecek. Bu
radaki naylon ve 
sahte fatura 
tehlikesi ortadan 
kalkacak. Sistem 
aslında girdisi ol
mayan yani bir ürün 

alıp satmaktan çok 
kendi işini yaparak 
gelir elde eden 
işletmeler için 
daha da faydalı 
hale gelecek. 
Ödenecek vergiler 
girdilerin 
yüksekliğine, kâr 
oranına, girdinin 
olup olmamasına 
göre, yani her 
işletmeye göre 
farklılık gösteriyor. 
Sisteme girmek 
gönüllülük esasıyla 
olacağı için kendisi 
için avantajlı 
bulanlar bunu 
uygulayabilecek. 
O yüzden hangi 
sistemin sizin 
için avantajlı 
olacağını 
hesaplamanız 
gerekiyor.

G 
E 
M
L 
i

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
Itfaly. 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.Savcıhğı 513 10 53
C.SavcıYrd. 513 20 54
Emniyet MOd. 513 10 28

Telefon Anza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Mûd. 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 2S6 77 84
Mudanya 544 30 bo
Yenlkapı (212) 518 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 04

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

__________ OTORÜS___________

K 
R 
E 
H

ULAŞIM
Psmukkaie «12 OO 28
DENİZ UÇAöl 813 88 13
Pesaaua Akınla Seyahat 814 A3 «2
METRO 113 12 12
Aydın Turtam 013 20 77
SOser Turtan 012 1O 72
KanberoQlu-Eaaday 814 45 48
Kamil Koç S12 O1 S3

HASTANELER

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 20 20
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Milangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yani Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünlar Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol s13 İO 7S
MAR-PET 013 30 33
Tuncay Otogsue a 13 1« as
Beyza Petrol S13 01 03

B 
E 
R 
i

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
M.r.Saa.OcaOı 313 ,0 M
Tomok.y Tomogr.fl 513 85 2B
Acıb.d.m 280 44 44

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
GOvsn Taksi 513 3240
G.mllk Taksi 513 23 24
Manastır Takal 517 33 94

RELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 4521-182
Yazı İşi. Md. 51345 21-111
Su Anza Yalnız 185

Gemlik Karfez
gemlIK’In İlk günlük SİYASİ gazetesi

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5897 

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)

İEIIlIltaMI
VENÜS SİNEMASI 
KURTLAR VADİSİ 
11.30-14.00-16.20- 

18.45-21.00 
AYLAVYUTUU 

11.30-14.00- 
16.15.18.30-20.45 

OIT 
12.00-14.30-17.00- 

20.15 
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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’RFAN üNür
EMLAK

TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

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

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

GEMLİK 4
irfanunluemlak.sahibinden.com

Eski mezarlık yolunda aşırı hızla giden sürücünün yaptığı kazadan sonra burnu bile kanamadı 

mmiü sürücü evin hahcesine uçtu

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

SEÇİLMİŞLERİN İSTİFAYA 
ZORLANMASI

Son günlerin en önemli olayı, seçilmiş 
AKP’li belediye başkanlarının istifaya 
zorlanması.

Günlerdir televizyon ve gazeteler Ankara, 
Bursa, Balıkesir Belediye Başkanlarının da 
istifaya edeceği haberleriyle çalkalanıyor.

Sosyal medyada yazılanlar sınır tanımıyor.
AKP’nin 13 yıl belediye başkanlığını yapan 

İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
durup dururken neden istifa etti.? Dev.4’de

EMLdK

ABDULLAH ASLAN CAD. NO: 76KUMLA 2. ŞUBEMİZ
0533 746 06 46O 224 538 88 86

zingat 

sahibinden.com

GEMLİK ŞUBEMİZ; DEREBOYU AKSA DOĞALGAZ YANI 
0 224 514 77 00 0 543 550 20 70 
KUMLA 1. ŞUBEMİZ; İSKELE MEYDANI 
BANKAMATİKLERİN YANI 0 541 545 99 56

ZAMANINDA VE DEĞERİNDE ALIM SATIM

(Kirtat (heıttiç
SATILIK-KİRALIK EV-ARSA - 

ARAZİ-DÜKKAN-İŞYERİ

KUM LA 1. ŞUBEMİZ J

D/iy/.Fİ < ■ DANIŞMANLIĞI

Gemlik'te önceki akşam saatlerinde mey
dana gelen kazada, özel bir araç, yaklaşık 
20 metre yükseklikten bir evin bahçesine 
uçtu. Kaza eski Belediye Mezarlığı karşısın 
daki ara sokakta meydana geldi. Büyük 
bir gürültüyle evlerinin balkonlarına çıkan 
çevre sakinleri ise neye uğradıklarını 
şaşırdılar, Haberi sayfa 4 ’de

İİMlİllMSMlrtİ

22-23-24 Eylül günlerinde yapılan 3. Ulus 
lararası Gemlik zeytini Fetivalinin organi
zasyonunu düzenleyen Gemlik Kent Kon
seyi ve Festival Yürütme kurulu üyeleri 
ne Belediye Başkanı Refik Yılmaz Atate 
pe Tesislerinde teşekkür yemeği verdi.
Yılmaz, yemekte yaptığı konuşmasında, 
“Zeytinimizi ve ilçemizi bu tür organizas 
yonlar sayesinde daha geniş kitlelere 
tanıtılma şansını buldu” dedi. Syf2’de

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
sahibinden.com
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Mi m cezaevinde MIH iddia ellili
3 farklı cinayetten 
aranırken İzmir 
Menderes'te 
yakalanan Atalay 
Filiz'le ilgili yeni 
gelişme yaşandı. 
Avukatının sunduğu 
dilekçede Atalay 
Filiz’in tutuklu 
bulunduğu koğuşta 
dışkı ve idrarını 
biriktirme ye 
başladığı, gardi 
yanların ise durumu 
fark edince Filiz'i 
dövdüğü iddia edildi. 
İstanbul'da 2 çocuk 
annesi öğretmen 
Fatma Kayıkçı'yı 
öldürdüğü için de 
müebbet hapis is
temi ile yargılanan 
Filiz’in davasının 
görüldüğü İstanbul 
5. Ağır Ceza Mahke 
mesi’ne dikkat 
çekici bir dilekçenin 
sunulduğu anlaşıldı. 
29 Eylül tarihli 
dilekçeyi Filiz’in 

avukatı Merve 
llçanok hazırladı. 
Üç sayfalık dilekçe 
ye Silivri Ceza infaz 
Kurumunda tek kişi 
lik odada kalan Filiz, 
idrarını ve dışkısını 
biriktirme ye başladı. 
Dilekçede bu duru
mun, hayatın olağan 
akışına aykırı oldu 
ğuna işaret edildi. 
Durumu bir süre 
sonra fark eden 
gardiyanların Filiz’i 
dövdüğü, bu du
rumla ilgili cezaevi 
savcılığına şikayet 
dilekçesi verildiği 
iddiası yer aldı. 
Mahkemeye sunulan 
dilekçede, Filiz’in 
koğuşunda dışkı 
biriktirmesi ile ilgili 
cezaevi psiki yatri 
servisine sevk 
edildiği belirtildi. 
Dilekçede, söz konu 
su raporların cezaevi 
müdürlüğünden

talep edilmesi 
istendi.
Avukatı daha önce 
Filiz hakkında, akıl 
sağlığının yerinde 
olup olmadığı ile il
gili talepte bulunul 
duğu belirtilerek, bu 
konuda detaylı bir 
rapor hazırlan 
madiğini savundu. 
Dilekçede, yeni or

taya çıkan durum 
nedeni ile Filiz’in, 
Erenköy Ruh ve 
Sinir Hastalıkları 
Hastanesine veya 
dengi bir hastaneye 
sevk edilmesi 
istendi.
DAHA ÖNCE 
GÜNDEME 
GELMİŞTİ!
Atalay Filiz’in

eşyaları biriktirme 
alışkanlığının 
geçmiş yıllarda da 
olduğu belirlen 
mişti. Galatasaray 
Lisesindeki arkadaş 
lan Filiz’in meyve 
leri aylarca sakla 
dığını, küflenme 
süreçlerini izlediğini 
anlatmıştı. Ölen 
kuşu için cenaze 

töreni düzenlediği, 
ölen evcil kaplum 
bağasını mumyala 
dığı, dedesinin 
kullanmadığı tıraş 
makinesini yıllarca 
sakladığı iddia 
edilmişti.
1996’dan (Filiz 1986 
doğumlu) beri 
gazeteleri saklama 
ya başlayan Filiz, 
topladığı gazeteleri 
yıl-yıl tasnif etti 
Atalay Filiz, Göktuğ 
Demirarslan ve 
Elena Radchikova 
cinayetleri nedeniy 
le Ankara’da yargı 
landığı davada 
'tasarlayarak 
adam öldürme’ 
suçundan iki kez 
ağırlaş tırılmış 
müebbet hapis 
cezasına 
çarptırılmıştı. 
Mart ayı başında 
çıkan karar yargı 
taya gönderilmişti.

Yılma^anKeniKonseııiflyeleriııeieselılıiinenıeği
3.Uluslararası Gem
lik Zeytini Festi- 
vali’nin ardından 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Kent 
Konseyi Başkanı 
Mukaddes Serim ve 
Yürütme kurulu 
üyelerini Atatepe 
Sosyal Tesislerinde 
teşekkür yemeğin 
de ağırladı.
Yemeğe Başkan 
Yardımcıları 
Ahmet Avcı, Vedat 
Büyükgölcigezli’nin 
yanı sıra Kent 
Konseyi yürütme 
kurulu üyeleri 
katıldı.
Kent Konseyinin 
festival öncesi ve 
sonrasındaki 
yoğun çalışmalarını 
takdir ve tebrik 
eden Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Gemlik’in böylesine 
güzel organizas 
yonlara her

daim ihtiyacı 
olduğunu 
söyledi.
Gelecek nesillere 
daha güzel bir 
Gemlik 
bırakabilmek için 
herkesin elini taşın 
altına koyması 
gerektiğini vurgu
layan Yılmaz, 
“Zeytinimizi ve

ilçemizi bu tür 
organizasyonlar 
sayesinde daha 
geniş kitlelere 
tanıtma şansı bu
luyoruz, bu an
lamda çalışmala 
rımız aralıksız 
devam etmeli.
Biz Kent Konseyi 
mize her zaman 
destek vermeye

devam edeceğiz. 
Emeklerinizden 
ötürü hepinize 
ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum” dedi. 
Kent Konseyi 
Başkanı Mukaddes 
Serim ise konuş 
masında;
“Bu yıl 3. sünü k 
düzenlediğimiz 
Gemlik Zeytini

Festivaline katkı 
sağlayan herkese 
teşekkür ediyorum. 
Özellikle Belediye 
Başkanımız Refik 
Yılmaz’a bu zorlu 
süreçte başından 
sonuna kadar 
bizlerden destek
lerini esirgemedik 
leri için ayrıca 
teşekkür ediyorum.

Biz Kent Konseyi 
olarak büyük feda 
karlıklar yaparak bu 
festivali düzenledik, 
çok fazla çalıştık. 
Nihayetinde yap
mak istediklerimi 
zin bir çoğunu da 
yerine getirdik. 
Umarım misafir 
ettiğimiz altı ülke’- 
den gelen misafir
lerimiz gibi Gem 
lik’li vatandaşla 
nmız da festivali 
mizden memnun 
kalmıştır.
Çalışmalarımız 
bu festivalle 
kalmayacak 
yeni bir projeler 
üzerinde 
yoğunlaşıyoruz. 
Gençlere yönelik 
eğitim ve istihdam 
oluşturma 
konusunda 
projeler hayata 
geçireceğiz, "dedi. 
Festivalda emeği 
geçenlere plaket 
verildi.

Facebook sayfamızjGemlik Körfez - Güler Ajans
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lli0iStwi(Mlın aracıı mtoıını saMantsIır
Bursa'da uyuştu 
rucu ticareti yapan 
3 kişi polisten 
kaçmaya çalıştı 
Kısa süren 
kovalamanın 
ardından yakala 
nan araçta bulunan 
zanlılar gözaltına 
aldı. Zanlılara ait 
araçta arama yapan 
polis ekipleri, 
aracın motorunda 
uyuşturucu madde 
metanfetamin ile 
uyuşturucu ticare 
tinde kullanılan 
hassas terazi 
ele geçirdi.
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesi 
Ankarayolu Cad
desi üzerinde gece 
saatlerinde yaşanan

Kenevir yetiştiren şahıs suçüstü yakalandı
Bursa'da ormanlık 
alanda kenevir 
yetiştiren bir kişi 
jandarmanın yaptığı 
operasyonla 
suçüstü yakalandı. 
Bursa'nın İznik 
ilçesinde kenevir 
yetiştirildiği ihbarı 
alan Bursa İl Jan
darma KOM ve İznik 
ilçe Jandarma ekip
leri, Dereköy Ma- 
hallesi'ndeki 
ormanlık alana

lİSMİliİlllJMBIIIIİIIIIİİİM
BURSA'da para 
çekmek için gittiği 
otomatik para 
çekme makinesine 
(ATM) dolandırıcılar 
tarafından tuzak- 
lanan kart kopy
alama cihazını fark 
eden 33 yaşındaki 
Niyazi İşler, aparatı 
yerinden sökerek 
polis ekiplerine ih
barda bulundu. 
Olay merkez 
Yıldırım İlçesi 
Ortabağlar Ma
hallesi Profesör 
Tezok Caddesi'nde 
meydana geldi. 
Bir bankaya ait 
ATM'ye para çek
mek için giden 
Niyazi İşler, kart 
girişinin olduğu 
bölüme bir aparatın 
yapıştırılmış

olayda polis ekip
lerinden kaçmaya 
çalışan bir araç 
kısa süreli takibin 
ardından durdu
ruldu. Ekipler 
şüphelendikleri 17 
FH 860 plakalı araca 
dur ihtarında bu
lundu. Polislerin 
ihtarına uymayan 
araç Ankarayolu 
Caddesi üzerinde 

baskın gerçekleş 
tirdi. Yapılan ope 
rasyon da ormanlık

alandaki yıkık bir 
binanın çatı katında 
daha önce kurutu

olduğunu fark etti. 
Düzeneği söken 
İşler, durumu polise 
bildirdi. Olay yerine 
gelen polis ekipleri, 
kart kopyalama 
düzeneği olduğunu 
belirlerken, şifre 
girilen bölümde 
kamera tespit etti. 
Dolandırıcıların

ters şeritten kaç
maya çalışırken 
kısa sürede durdu
ruldu. Durdurulan 
araçta bulunan 3 
şüpheli araçtan in
dirilerek gözaltına 
alındı. T.N., Ö.Y. 
ve Ö.B. ile araçta 
arama yapan 
ekipler bir adet 
av tüfeği, bir adet 
ruhsatsız tabanca 

düzeneğini bozan 
Niyazi İşler, para 
çekmek için ATM'ye 
geldiğini belirte 
rek, "Kart girişinin 
olduğu bölümde 
düzeneğin 
olduğunu farket 
tim. polis ekiplerini 
aradım. Daha 
önceden haberlerde 

ve tabancaya ait 
çok sayıda kurşun 
ile uyuşturucu 
madde içmek için 
kullanılan düzenek 
ile alüminyum folyo 
ele geçirdi. Araçta 
detaylı arama yapan 
ekip ler motor 
kısmını açtıklarında 
ise o bölüme 
saklanmış uyuşturu 
cu ile uyuşturucu 
ticaretinde kullanı 
lan hassas terazi 
ele geçirildi. Ekipler 
ele geçirdikleri 
malzemeleri ve 
daha önceden 
çok sayıda sa 
bıkası bulunan-3 
zanlıyı, Ertuğrul 
Polis Merkezi'ne 
götürdü.

lan kenevirleri 
kubar esrar 
hali n e a et ir ere k 
paketlemeye 
çalışan E.C. 
suçüstü yakalandı. 
Yapılan aramalarda 
12 bin 444 gram 
kubar esrar ile 8 
kök kenevir 
bitkisi ele geçirildi. 
Yapılan sorgu 
sunun ardından 
E.C., adliyeye 
sevk edildi.

düzeneği gör 
düğüm için hemen 
farkettim*' dedi. 
Olay yeri inceleme 
ekipleri, düzenek* 
parçalarını kriminal 
laboratuarına 
götürürken, 
olayla ile ilgili 
incelemeye 
başlandı.

Yangında 50 hin 
liralık güvercin 

telef oldu

Bursa'nın Kara
cabey ilçesinde bir 
binanın çatı katın 
da çıkan yangında 
kümeste bulunan 
50 güvercin 
telef oldu 
Drama Mahalle
sinde Hulusi Gü- 
den'e ait dubleks 
evin çatı katında 
bulunan güvercin 
kümesini aydınlat 
mak için çekilen 
elektrik kablosun
dan yangın çıktı.

Bursa'da hvlock 
operasyonu!

Bursa'da yürütülen 
FETÖ/PDY soruş 
turmaları kapsa 
mında örgütün 
haberleşme 
programı Bylock'u 
kullandıkları tespit 
edilen 4'ü kadın 
17 kişi adliyeye 
sevk edildi.
Bursa Cumhu 
riyet Başsav 
cılığı tarafından 
yürütülen 
Fetullahçı Terör 
Örgütü/Paralel 
Devlet Yapılanması 
soruşturmaları 
kapsamında 
örgütün haberleş 
me programı 
olan Bylock'u

FacebooksayfamızıGemlikKörfa'GijlefAjans

Kısa sürede büyü 
yen yangın kümes 
ten eve de sıçradı. 
İhbar üzerine olay 
yerine gelen Bursa 
Büyükşehir Bele 
diyesi itfaiye 
ekipleri yangını 
kontrol altına aldı. 
Yangında evde 
maddi hasar 
oluşurken, 
kümes ve 
evin bir kısmı 
kullanılamaz 
hale geldi.

kullandıkları ve 
Bank Asya'da 
hesap açarak 
örgüte finansal 
destek sağladıkları 
tespit edilen 17 
kişi, il Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve Or
ganize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri 
tarafından yapılan 
operasyonla 
gözaltına alındı. 
Emniyetteki 
işlemlerinin 
ardından sağlık 
kontrolünden 
geçirilen 4'ü kadın 
17< kişi adliyeye 
sevk edildi
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Güne Bakış
Eski mezarlık yolunda aşırı hızla giden sürücünün yaptığı kazadan sonra burnu bile kanamadı

M sîı w mi bahçesine MKadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

SEÇİLMİŞLERİN İSTİFAYA
ZORLANMASI

Topbaş’ın görevden ayrılmasının nedenin 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan 
kaynaklandığı belirtiliyor.

Erdoğan, Topbaş’a karşı 15 Temmuz Fötö/ 
PDY darbe girişimi sırasında ABD’de bulun 
ması, buradan geç dömesi, damadının FETÖ’- 
den tutuklanması gibi birçok şey sıralanıyor.

Erdoğan’ın hedefinde 2019 Cumhurbaş 
kanlığı seçimleri var.

Yapılan Cumhurbaşkanlığı referandumu
nun şaibeli sonuçlanması, 2019 seçimlerinin 
tehlikeli geçeceğinin işareti oldu.

Referandumda CHP, MHP’den kopan 
muhalifler, MHP’Iilerin önemli bir bölümü, 
HDP ve diğerleri Referandumda HAYIR oyu 
kullandı.

Bu blok bozulmadı.
AKP’nin 16 yıllık iktidarı süresinde, bilhas 

sa yerel yönetimler büyük sorun oldu.
Belediyelerdeki yolsuzluklar, kayırma 

cılıklar, becerisizlikler, imar planlarıyla oyna
malar yeni randların ortaya çıkması, haksız 
kazançların konuşulması, birden zenginleşen 
AKP’liler toplumun dikkati çekiyor. Her yerde 
bu yolsuzluklar konuşuluyor.

Bu nedenle, öncelikle FETÖ’ye destek 
veren belediyelerden başlanarak seçimle göre 
ve gelmiş bile olsalar, belediyelerde su şaibe 
lere karışanlar istifa edeceklerdir. Bu, Cumhur 
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni proje
sidir.

2019 Erdoğan ve A ilesi için önemli.
Eğer Cumhurbaşkanı seçilemezse, gele 

cek olanlar mutlaka 17-25 Aralık olayların da 
ortaya çıkan yolsuzlukların üzerine gideceğini 
biliyor.

Harcanan milyarlara varan örtülü ödenek
ler, Saraya yapılan masraf, dış politikadaki 
hataların bir bir hesaplarının sorulması gün
deme gelebilecek.

Bunun için yerel yönetimlerdeki kokuş 
muşluğa son vermek için, seçimle gelmiş ol
salar bile ‘metal yorunluk söz konusudur’ 
denerek, bu belediye başkanlarının görevlerin 
den ayrılmasını istiyor.

İstanbul Belediye Başkanından sonra 
Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş de 
hiçbir gerekçe göstermeden, sadece, "Aziz 
bildiğim ve gönülden bağlandığım yüce dava 
ma ve partime bağlılığım hangi düzey de olur 
sa olsun, her zamankinden daha üst seviyede 
devam edecektir” dedi.

İstifa edecek Belediye Başkanlar/ arasında 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Al- 
tepe’nin de olduğu sürekli konuşuluyor.

Altepe’den sonra alınacak olan ilçe başkan 
lan arasında en çok konu şulanlardan biri de 
Gemlik Belediye Başkanı.

Gemlik’te geçtiğimiz gün, MHP Meclis üye 
si Mahmut Solaksubaşı’na yapılan saldırı 
olayı, bu süreci sanırım hızlandıracak.

ödenen 100 bin dolarlar, şirket ortaklıkları, 
inşaat işleri, vatandaşların konut alanlarının 
imar durumlarının değiş tirilmesi gibi yargı 
dan dönen olaylar, sanırım bir yarlardan takip 
ediliyordur.

Ben, hiçbir zaman seçimle gelenlerin, 
Saraylının zorlamasıyla değişişmesinden 
yana değilim.

Ama demokrasi yerine, kulluğu yeğleyen 
ler görüyorsunuz istifa ediyorlar, direnemi 
yortar. Kutsal davaları neymiş bunların, Kutsal 
olan Reisin ülkeyi tek başına yönetmesi mi 
acaba?

Gemlik'te önceki 
akşam saatlerinde 
meydana gelen 
kazada, özel bir 
araç, yaklaşık 
20 metre yükseklik
ten bir evin 
bahçesine uçtu. 
Kaza eski Belediye 
Mezarlığı karşısın 
daki ara sokakta 
meydana geldi. 
Görgü tanıklarının 
belirttiğine göre, 
16 R 0638 plakalı 
araç rampadan 
aşağı hız kes 
meden indi.
Rampanın sonu 
20 metre yüksekli 
ğinde 3 farklı 
binanın arasında

Dünyaca iiniil fotoğf al sanaicılan Bursajoiolesile
Bu yıl yedincisi 
yapılacak olan 
Uluslararası 
Fotoğraf Festivali 
(BursaFotoFest), 
13-22 Ekim 2017 
tarihleri arasında 
fotoğraf tutkunlarını 
Bursa'da buluştura 
cak. Büyükşehir 
Belediyesi, Kent 
Konseyi ve BUFSAD 
iş birliğiyle bu yıl 

ElEMflN
VASIFSIZ BAY-BAYAN 

ÜRETİMDE ÇALIŞACAK PEBSONEL 
ALINACAKTIR. 

VEB0NA GBANİT MERMER 
SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 

TEl: 514 20 21

bulunan zeytinlikti. 
Alkollü olduğu 
öğrenilen araç 
sürücüsünün 
direksiyon 
hakimiyetini kay
betmesi sonucu 
kaza meydana geldi. 
Yaklaşık 20 metre 
yükseklikten 
zeytinliğe uçan araç, 
orada bulunan bir 
evin balkonundan 
içeri giriyordu.

KORKUDAN 
NE YAPACAKLARI 
ŞAŞIRUILAK

Büyük bir gürül 
tüyle evlerinin 
balkonlarına çıkan 

yedincisi düzen
lenecek Bursa 
Uluslararası Bursa 
Fotoğraf Festivali 13 
Ekim'de kapılarını 
açıyor. 'Çarşılar& 
Alışverişler' tema 
sıyla gerçekleşecek 
olan BursaFotoFest, 
konuklarını Merinos 
AKKM'de ağırlaya 
cak. 13-22 Ekim 
tarihleri arasında 

çevre sakinleri ise 
neye uğradıklarını 
şaşırdı.
Evlerinin arka 
bahçesine bir 
aracın uçtuğunu 
görenler, uzun 
süre şaşkınlıklarını 
üzerlerinden atama 
dılar.

KAZAYI 
BURUNLARI
BİLE KANAMADAN 
ATLATTILAR

Kazanın ardından 
aracın içerisinde 
25 yaşlarında bir 
erkek ve bir kadının 
olduğu, kazayı 
burunları bile kana

düzenlenecek Bur
saFotoFest, sergi
leriyle yüzbinlerce 
kişiyi fotoğrafın 
etrafında buluştura 
cak. Kent Konseyi 
Başkanı Haşan 
Çepni, Bursa'nın gu
ruru olan bir festi
valin 7'ncisini 
yapmanın mutlulu 
ğunu yaşadıklarını 
söyledi. Dünyanın 

madan atlattıkları 
öğrenildi.
Kazadan sonra 
aracın içerisinde 
yapılan kontrolde 
bira şişeleri 
bulundu.
Yapılan alkol 
kontrolünde araç 
sürücünün alkollü 
olduğu belirlendi. 
Görevliler, kaza 
ile ilgili soruş 
turma başlattı. 
Araç sürücü 
sünün ehliyetine 
el konuldu.
Bahçeye uçan araç 
ise, uzun uğraşlar 
sonucunda vinç 
yardımıyla bah 
çeden çıkarıldı.

sayılı fotoğraf 
festivalleri ara 
sına giren Bur- 
saFotoFest'in bir 
kez daha kapılarını 
sanatseverlere 
açtığını belirten 
Çepni, festivalin 
gönüllü hareket
lerinin ne kadar 
güzel işler yaptığının 
da bir göstergesi 
olduğunu ifade etti. 
Festivalin geçmiş 
senelerde 'Karşılaş 
malar', 'İnsanlığın 
İzleri', 'Hayatın 
Renkleri', 'Birlikte 
Yaşamak', 'Göç' ve 
'Kent Diyalogları' 
temalarıyla yapıl 
dığı nı hatırlatan 
Çepni, "Bu sene ise 
Çarşılar&Ahşverişler 
' temasıyla dünyaya 
festivali duyurduk. 
Festival, 13-22 Ekim 
2017 tarihlerinde 
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi'nde 
(Merinos AKKM) 
kapılarını açıyor."
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MMCCTMMMIMMMIIIIM'Iİ
İşveren 
markalarının 
nabzını tutan ve 
geleceğini 
şekillendiren 
People Make 
The Brand 
Konferansı’nda 
Borusan CEO’su 
Agah Uğur, Boru- 
san’daki kendi 
hikayesinden ve 
markanın 
gelecekteki 
yolculuğundan 
bahsedecek. 
Her yıl merakla 
beklenen işveren 
markası alanındaki 
gelişmelerin ve 
trendlerin yanı 
sıra yerli ve global 
pek çok işveren 
markasının stratejik 
yaklaşımlarının 
sunulduğu People 
Make The Brand 
Konferansı’nın

bu yıl beşincisi 
düzenleniyor. 
Sektörün gele 
ceğini belirleyen 
Y kuşağı ile 
gerçekleşen 2017 
Üniversum İdeal 
İşveren 
Araştırması’nın 
sonuçlarının da 
paylaşılacağı 
konferans bu 
yıl da önemli 
konuşmacılar 
ve ele aldığı 
konularla dikkat 
çekiyor.
People Make The 
Brand 2017’nin 
konuşmacıları 
arasında 73 yıllık 
bir geçmişe sahip 
olan Borusan 
Grubu’nun 
CEO’su Agah 
Uğur yer alıyor.
Borusan’daki 
kendi hikayesinden

markanın gelecek 
yolculuğuna kadar 
geniş bir yelpazede

başarılı bir işveren 
markasının 
stratejisinin nasıl

konumlandırıl 
dığını ve 
uygulamalarını 
konuşmacılarla 
paylaşacak olan 
Uğur’un konuşması 
şimdiden merakla 
bekleniyor. 
Dinamo 
Danışmanlık Ku
rucu Ortağı olan 
Evrim Kuran’ın 
açılışını yapacağı 
konferansın 
konuşmacıları 
arasında Vodafone 
Global İşe Alım Ve 
İşveren Markası 
Başkanı Catalina 
Schveninger, 
Borusan Holding 
CEO’su Agah 
Uğur, Garanti 
Bankası İnsan 
Kaynakları Koordi
natörü Burak 
Yıldıran, Üniversum 
Stratejik Danışma

Kurulu Başkanı 
Claudia Tattanelli, 
Üniversum 
Global 
Strateji Başkan 
Yardımcısı 
Richard Mosley 
yer alacak. 
Konferansın 
bu yıl da 
moderatörlüğünü 
Harvard Business 
Review Türkiye 
Genel Yayın 
Yönetmeni Serdar 
Turan yürütecek. 
Garanti Bankası’nın 
sponsorluğu ile 
Dinamo 
Danışmanlık 
tarafından düzen 
lenen People 
Make The Brand 
Konferansı 24 
Kasım’da 
Fairmont Qu 
asar İstanbul’da 
gerçekleşecek.

ELEKTRİKÇİ ARANIYOR
GEMLİK’TE İKAMET EDEN 

GEMLİK’TEKİ ŞANTİYEMİZDE 
ÇALIŞACAK ELEKTRİKÇİ 

USTALARI VE YARDIMCILARI 
ARANIYOR 

DRM Elektromekanik Inş.
Proje Ban.n'ic. Ltd.’Şti.

03124424014-05494992909

İMîiaıilfcroM
İTÜ Uçak ve Uzay 
Bilimleri Fak. Mete
oroloji Müh. Bölm. 
Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Orhan 
Şen, uyardı. Şen, 
sıcaklıkların 
Pazar günü 8 
derece birden 
düşeceğini ve şid 
detli yağışların 
görüleceğini 
duyurdu. 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğünden 
alınan tahminlere 
göre, hava

»
SAHİBİNDEN KİRALIK 
UMURBEY'DE 130 TONLUK

sıcaklığının ülke 
genelinde 2 ila 4 
derece artacağı, 
diğer yerlerde 
önemli bir deği 
şiklik olmayacağı 
tahmin ediliyor. 
Haftasonuna 
kadar sıcaklıklar 
yüksek.
Cuma- Cumaretsi 
günleri lodos etkili 
olacak. Cumartesi 
akşamı ve Pazar

günü sıcak hava 
yerini olumsuz 
hava şartlarına 
bırakacak.
İTÜ Uçak ve Uzay 
Bilimleri Fak.
MeteorolojiMüh. 
Bölm. Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. 
Orhan Şen, 
sosyal medya 
hesabından çok 
önemli uyarılar 
yaptı.

IIDIIIU ZEYTİN HAVUZLU MAĞAZA
İU 05362238262

aboneoldunuzibu?
Mii|i|ipi|i'ii|ii|i|J|i|ii|iıiiw ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Bu gazete'^ ?, 
Anadolu’nun Sesi 
iPad-iPhone 

BYEGM uygulamasında;
yayımlanmaktadır.'

‘Ge’rrılilc ICörfez’ www.gemirkkorfezgazetesi.com

http://www.gemirkkorfezgazetesi.com
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Bursa'da nasıllı eleman açığı kapanıyor
Bursa Serbest Böl- 
gesi'nde (BUSEB) 
faaliyet gösteren 
firmaların vasıflı 
eleman ihtiyacını 
BTSO MESYEB 
ve BUTGEM 
karşılayacak.
BTSO çatısı altında 
faaliyetlerini 
sürdüren mesleki 
yeterlilik sınav ve 
belgelendirme 
merkezi MESYEB 
ve BUTGEM ile 
İŞKUR, BEBKA, 
üniversiteler ve 
Bursa Serbest Böl< 
gesi'nde faaliyet 
gösteren firma tem
silcileri, sanayide 
vasıflı eleman 
meselesini çözmek 
için bir araya geldi. 
BTSO MESYEB 
Hizmet Binası'nda 
gerçekleştirilen 
toplantıya, MESYEB 
Genel Müdürü Ra
mazan Karakök,

BUTGEM Genel Ko
ordinatörü Muam
mer Paşa, BU 
SEB'de faaliyet 
gösteren firma tem
silcileri ile BEBKA 
yetkilileri katıldı. 
Genel Müdür Ra
mazan Karakök, 
MESYEB'in 3 bin 
500 metrekare 
kapalı alandaki 
modern tesislerinde 
her ay 3 bin belge
lendirme yapabilme 
kapasitesine sahip 
olduğunu söyledi.

15 aylık süre içeri 
sinde 43 meslekte 
85 kişilik tecrübeli 
sınav yapıcı kadro 
larıyla 17 bin adayın 
ilk sınavlarını 
gerçekleştirdiklerini 
söyleyen Karakök, 
"Bursa dışında 32 
ilimizde sınav ve 
belgelendirme 
çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. 
Ancak biz MESYEB 
olarak sınav yapma 
ve belge verme 
misyonumuzla ye 

tinmiyoruz. Bunu 
bir adım daha 
ileriye taşıyarak, 
MESYEB'i çalışan 
ların ara dönem
lerde mesleki 
yeterlilik ölçümle 
rinin gerçekleş tiri 
leceği bir 'mesleki 
check-up' merkezi 
haline getirmeyi de 
amaçlı yoruz" dedi. 
Ramazan Kara 
rök, "Bölgedeki 
firmalarımızın ihti 
yaç duydukları ele 
mantarın meslek

lerini geliştirmeleri 
ve yeterliliklerinin 
belgelendirilmesi 
için BEBKA, İŞKUR 
ve üniversitelerimiz 
ile koordineli halde 
çalışacağız. BUT- 
GEM'de meslek 
edindirme ve 
meslek geliştirme 
eğitimlerini alan 
elemanların mesleki 
yeterlilikleri MES 
YEB tarafından bel
gelendirildikten 
sonra firmalarımız 
tarafından istihdam 
edilecekler. MES 
YEB ve BUTGEM ile 
firmaları mız için 
adeta bir eğitim 
kampüsü olarak 
hizmet vereceğiz. 
Sîzlerden gelen 
talepler doğrultu 
sunda ihtiyacınız 
olan vasıflı eleman 
meselesini çözme 
miz mümkün" dedi 
Bursa Serbest

Bölgede 56 aktif 
firmanın yer aldığını 
söyleyen Bursa 
Serbest Bölge 
İşadamları Derneği 
Genel Sekreteri 
Serkan Güllü, 
"Bölgemizde ayrıca 
200'e yakın ahm- 
satım işi yapan 
firma yer alıyor. 
Firmalarımız 
yaklaşık 10 bin 
250 kişiye istih 
dam sağlanıyor. 
Firmalarımızın 
ihtiyaç duyduğu 
nitelikli elemanları 
işe alıp geliştirme 
miz 3-4 ay gibi bir 
süre alıyor.
Serbest bölgemizin 
istihdamının yüzde 
70-80'ini karşılayan 
firmalarımızla bir 
araya gelerek vasıflı 
personel ihtiyacı 
mızı karşılamak için 
böyle bir girişimde 
bulunduk.” dedi

KÜÇÜKKUMLA 
ÜZGÜZELYALI SİTESİNDE 

HAVUZLU EŞYAL ve EŞYASI! 
2+1DAİRESAHİBNDENSATILIK

0 535 37818 00

PeraMYasası'ndadüzenlenme

Gemlik Kmez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAŞEDE DEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACIUK-YAY1NC1LIK-REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A
Tel:|O,224|51396 83 GEMLİK

Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarları Konfe 
derasyonu (TESK) 
Genel Başkanı 
Bendevi Palandö 
ken, Türkiye eko 
nomisi için esnafın 
önemine dikkati 
çekerek, "Özellikle 
mahalle aralarına 
kadar giren zincir 
ucuzluk marketleri 
ile esnaf başa çık 
makta zorlanıyor 
Palandöken yazılı 
açıklamasında, 
Perakende 
Ticaretin Düzen
lenmesi Hakkıdaki 
Kanun'un esnafa 
kolaylık sağlaya 
cak şekilde yeni 
düzenlemesini 
istedi.
Perakende sek
törünün yaklaşık 
729 milyar liralık 
büyüklüğe ulaştı 
ğım kaydeden Pa
landöken, "İki yıl 
önce çıkan perak
ende yasası ile 
esnafı korumak, 
desteklemek, kay
bolmaya yüz tutan

meslekleri yaşat 
mak adına önemli 
atılımdı. Fakat 
uygulama kısmın 
da da aynı başarı 
sürdürülmeli. 
Çünkü esnafı koru
mak ekonomiyi 
canlı tutmaktır." 
değerlendirmesin 
de bulundu. Pa
landöken, Avrupa 
Küçük İşletmeler 
Yasası'nda yer 
alan "önce küçük 
olanı düşün" 
ilkesinin ülke 
olarak benimsen
mesi gerektiğine 
işaret ederek, 
şunları kaydetti: 
"Zincir marketler 
tekel oluşturuyor 
lar. Zamanla tün 
keticiler, esnafın 
bitmesi ile market

lerin insafına 
bırakılmış olacak. 
Özellikle mahalle 
aralarına kadar 
giren zincir ucu
zluk marketleri ile 
esnaf başa 
çıkmakta 
zorlanıyor. Zincir 
market sayısı 
ağustos sonu 
itibarıyla 27 bin 
575'e çıktı. Çoğu 
esnaf rekabet 
edemediği için 
dükkan kapatıyor. 
Bu marketler 
rastgele açılma 
malı ve bir kural 
konulmalı. Başta 
bakkal esnafı 
olmak üzere tüm 
küçük esnafın 
korunmaşı için 
gerekli tedbirler 
alınmalı.”

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Vergideki artış maaşları azaltacak
Gelir vergisi tarife 
sinin üçüncü 
dilimindeki oranın 
yüzde 27’den yüzde 
30’a çıkartılması, 
ücretlilerin büyük 
kısmını etkileyecek. 
İşverenle net ücret 
üzerinden 
anlaşmayanların 
ücreti azalacak. 
Aylık brüt ücreti 2 
bin 875 TL ve üze 
rinde olan çalışan 
lar, 2018 yılında 39 
TL ile 2 bin 500 TL 
arasında ilave vergi 
ödeyecek.
3. DİLİMDE ARTIŞk 
Meclis’e sunulan 

torba yasa tasarısı, 
gelir vergisi tar
ifesinin üçüncü dili
minde artış 
öngörüyor.
3. DİLİMDE OLAN
LARI ETKİLEYECEK 
Şuanda ücretlerin 
13 bin TL'ye kadar 
olan kısmı yüzde 
15,13-30 bin TL 
arasındaki kısmı 
yüzde 20 gelir vergi
sine tabi ve bu şekil 
de devam edecek.
Yıllık ücret geliri 30 
bin TL ile 110 bin TL 
arasında olanlardan 
halen yüzde 27 
oranında gelir

vergisi alınıyor. 
Gelir vergisi tarife 
sinin 3. dilimini 
oluşturan bu oran, 
torba yasayla yüzde 
30’a çıkarılacak.

110 bin liranın 
üzerindeki ücretler 
için uygulanan 
dördüncü dilimdeki 
yüzde 35 oranı ise 
aynı kalacak.

GELİR SEVİYESİNE 
GÖRE DEĞİŞİYOR 
Ücretlilerin gelir ver
gisi matrahı, yüzde 
14 oranındaki 
Sosyal Güvenlik Ku
rumu (SGK) primi ve 
yüzde 1 oranındaki 
İşsizlik Sigortası 
Fonu primi düşül 
dükten sonra 
kalan tutardan 
oluşuyor. 
Bu tutarın üzerinde 
ücret alanlar ise 
gelir seviyelerine 
göre değişen tutar
larda daha fazla 
vergi ödeyecekler. 
Ödenecek ilave

vergi, brüt geliri;
3 bin lira olan 
larda 39 lira, 
4 bin lira olan 
larda 353 lira, 
5 bin lira olan 
larda 665 lira, 
6 bin lira olan 
larda 981 lira, 
7 bin lira olan 
larda bin 292 lira, 
8 bin lira olan 
larda bin 604 lira 
9 bin lira olan 
larda bin 918 lira, 
10 bin lira olan 
larda 2 bin 231 lira, 
10 bin 600 TL olan
larda ise 2 bin 500 
lira olacak.

Çelik üretiminde çift haneli artış
Türkiye'nin ham 
çelik üretimi bu yılın 
ocak-ağustos döne
minde geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 13,6 artarak 
24,7 milyon tona 
yükseldi.
Türkiye Çelik Üreti
cileri Demeğinden 
yapılan açıklamaya 
göre, yılın sekiz 
aylık döneminde 
çelik tüketimi yüzde 
15,7 artış kayde 
derek 23 milyon 
tona ulaştı.
Çelik üretimi de yılın 
8 ayında çift haneli 
büyüdü. Bu 
dönemde üretim, 
geçen yılın aynı 
dönemiyle kıyaslan 
dığında yüzde 13,6 
artarak 24,7 milyon 
tona çıktı.

Böylece Türkiye, 
dünyanın 8. büyük 
çelik üreticisi konu
munu korurken, 
ağustos ayında ilk 
10 üretici arasında 
üretimini en fazla 
artıran ülke oldu. 
Yılın 8 ayında küre
sel çelik üretimi de 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 4,9 artış kay
detti ve 1 milyar 122 
milyon tona ulaştı. 
Üretimini bu 
dönemde yüzde 5,6 
artırarak 566,4 mi
lyon tona ulaştıran 
Çin, ilk sıradaki 
yerini korudu.
Sektör dış ticaret 
fazlası verdi 
Dış ticaretteki 
gelişmeler 
açısından

değerlendirildiğinde 
ocak-ağustos döne
minde miktar 
bazında sektör 
ihracatı yıllık bazda 
yüzde 11,1 artış 
göstererek, 12 mi
lyon 440 bin tona, 
değer bazında da 
yüzde 23,5 artarak 8 
milyar 687 milyon

dolara çıktı.
Aynı dönemde mik
tar bazında ithalat 
ise yüzde 18,3 azalış 
kaydetti ve 10 mi
lyon 347 bin tona 
geriledi. Değer 
yönünden ithalat bu 
dönemde yüzde 0,8 
artarak, 7 milyar 633 
milyon dolar oldu.

Böylece sektör yılın 
ilk sekiz ayında 1 
milyar 54 milyon 
dolar fazla verirken, 
ihracatın ithalatı 
karşılama oranı 
yüzde 93'ten yüzde 
114'e yükseldi.
Uzun ürün 
ihracatı azaldı. 
Açıklamadaki 

değerlendirmeye 
göre, Türk çelik 
sektörü 2016 yılını 
global kapasite 
fazlalığı, düşük 
karlılık, haksız anti- 
damping iddiaları, 
ihraç piyasaların 
daki belirsizlikler 
gibi sorunlara rağ 
men büyümeyle 
kapatırken, bu 
eğilimi 2017 yılında 
da sürdürdü. 
Özellikle uzun ürün 
ihracatı, üreticilerin 
inşaat çeliği 
ihtiyacını karşıla 
mak amacıyla iç 
piyasaya odaklan 
maları ve yurt için
deki alıcılara öncelik 
vermeleri sonucu 
yüzde 30,4 azaldı ve 
623 bin tona 
geriledi.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ D al RELER
İtfaiye 
Polis imdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

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

ULAŞIM

Süzer Turizm

DENİZ UÇAĞIP«0«bub A tunla Seyahat
METRO

HASTANELER

Sahil Dav. Hı

Tomokay Tomografi

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

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

RELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 5134520

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

DENİZ OTOBÜsT
Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova 
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes.

544 30 60
(212) 516 12 12
(226)811 13 23

VAPUR-FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Esklhlsar

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

OTOBÜS
Şehirlerarası Oto
büs Terminali

261 54 00 
(18 Hat)

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

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 O0NL0K SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5898 

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)

GfflSİMİ
VENÜS SİNEMASI

BABAM 
12.00-14.45- 
17.30-20.30 

KURTLAR VADİSİ
VATAN 

11.30-14.00-16.20- 
18.40-21.00 

KORKU KAYITLARI 
11.45-13.30- 
17.15-19.00 

AY LAV YU TUU 
15.15-20.45 

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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İNŞAAT
YAPI MALZ6MGLGRI 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

GOOD/TE4A

İIRELU PEŞİN 
FİYATINA 
KREDİ 
^ARTINA

KIŞ 
LASTİKLERİ 

SATIŞLARIMIZ 
BAŞLADI

staf,ma>?c
ÖZKAYA

TUR. NAK. TAAM. İHR. VE TİC. LTD.ŞTİ
Hisar Mah. TEDAŞ Yani Körfez Baytaş Sit.

A Blok No: 2 GEMLİK

Tel: O 224 5144044

http://www.yigitinsaatgemlik.com
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GemlikKcrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

828 681 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

Cumartesi akşamı Bursa ve Gemlik polisi ilçede büyük arama gerçekleştirdi

Bursa «e fienılili polisinden höyük arama
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Polisten büyük arama
Cumartesi günü giyindim, kuşandım bir 

dostumun oğlunun düğününe gitmek üze 
reyken, arkadaş grubundan gelen bir mesaj 
ile Gemlik’te polisin büyük arama yaptığı 
haberini aldım.

Toparlanıp salona doğru giderken, Terminal 
Köprüsü’nde polisin araçları durdurup 
aradığını görünce, çocukları düğün salonuna 
bırakıp, ilçe merkezine yöneldim.

Polis araçları, İstiklal Caddesi üzerindeki 
araçlarda da arama yapıyordu. Devamı 4’de

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş, 
Özel Kuvvetler, 
Narkotik Şube 
polisleri ile Gemlik 
Emniyet Müdürlü 
ğü’ne bağlı Asayiş 
ve Trafik Şube 
görevlisi 500’e 

yakın polis, 
ilçemizde son 
zamanların en 
büyük genel 
güvenlik arama 
sında, şüphelileri 
ve yoldaki 
araçları didik 
didik aradı.

Cumartesi akşamı 
saat 19.oo da 
Bursa’dan gelen 
ekipler, ilçemize 
giriş ve çıkışla 
nnda büyük arama 
gerçekleştirdi.
Özel polis, 
TOMA larının da 

katıldığı güvenlik 
operasyonun 
da, ilçemizde 
uyuşturucu 
satıcısı olduğu 
bilinen şüpheli 
lerin evlerine de 
baskın yapıldı.
Haberi sayfa 2’de

GEMLİK ŞUBEMİZ

ZAMANINDA VE DEĞERİNDE ALIM SATIM

Htıvuıt İltemiö
SATILIK-KİRALIK EV-ARSA 

ARAZİ - DÜKKAN - İŞYERİ

S as
fayr IMLMK

KUMLA 1. ŞUBEMİZ ]

rfri EMLrfK PflYi

KUMLA 2. ŞUBEMİZ

sahiblnden.com

’U AKSA DOĞALGAZ YANI
>43 550 20 70
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

w w w. dayiemlak.sahibinden

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
sahiblnden.com
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Gürhan ÇETİMKAYA
gurhancetinkaya@gmall.com

Buluşma
Yazı...

Evet, gerçekten de çok zor günler 
yaşıyoruz.

Güzel ülkemin insanları bilerek ve istene 
rek cehalet uçurumuna itiliyor.

önce Ergenekon denilen uydurma örgü 
tü çökerteceğiz ayağına adını bile zikret
mekten imtina ettiğim o hain ve sızıntı 
örgütle iş tutularak yurdumun savunma 
mekanizması çökertildi.

İnsan kaynaklarını oluştururken yaptığı 
istihbaratla kaleyi çok koldan koruyan 
TSK,

Can ve mal güvenliğimizin güvencesi 
olan Emniyet,

Hak ve hukukumuzu asla çiğnetmeyecek 
olan Adliye,

Ve hepsinden de önemlisi;
Gelişmiş, yetişmiş, bilgiyle donanmış 

toplumun iteneği olan Milli eğitim...
Kah göz yumularak, kah farkına 

varılmayarak, kah ta bilerek ve istenilerek 
o hainlerin kirli emellerini gerçekleştirece 
ği organizmalara dönüştürüldü...

Tüm bunlar yapılırken;
Toplum uyutuldu...
Kurumlar zayıflatıldı...
İletişim araçları tarumar edildi...
Gazeteciliğe başladığım 80’1 i yılların 

başında...
İmam efendi sızarak yayın 

organlarında...
Salya sümük sızlayarak televizyonlarda 

toplumu güdüleme hareketinin işaret 
fişeğini' ateşlemişti...

Uyanık sandığımız TSK,
Su uyur ama onlar uyumaz dediğimiz 

MİT...
Toplumun dinle ilişkisini düzenleyen 

Diyanet ne yazık ve acıdır ki gerekli ön
lemleri alıp kendilerini de toplumu da 
koruyamadılar...

İki oy için kırk takla atan dini istismar 
eden sağ siyaset erbabını saymıyorum 
bile...

Geldiğimiz noktada toplum;
Yapısal değişime uğramış, 
Ayrışma baş göstermiş, 
Ötekiler berikiler biçiminde saflara 

bölünme aşamasına gelmiş,
Dolayısıyla bağışıklık sistemimizin 

zayıflamasına yol açmış...
Bu durum...
Özellikle harici bedhahların iştahlarını 

kabartmış Lozan’da kaybettikleri ama her 
daim diri tuttukları emellerini 
gerçekleştirme sevdasına kapılmışlardır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin yeniden 
kurulduğunu söyleme gafletinde bulunan 
“zat”ta...

Mustafa Kemal Atatürk’ün heykellerine 
sa'ıâıran sarfrfn sa'Kaîıı meczup “ta, 

Sarayın niteliği söyleminden menkul 
KüYür’Daz danışmanı Kaâ'rr fren âı âe, 

Mustafa Kemal Atatürk’e pis dilini uzatan 
evindeki para sayma makinesiyle suçüstü 
yapılan vali tosuncuğu da,

Yandaş ve candaş ve dahi düzenbaz 
medya erbabı da,

Onların değirmenine su taşımaktadır.
Tam da bu aşamada
Güzel yurdumun giderek yalnızlaşan 

insanlarına düşen;
Birlik olmaktır.
Adaletin, hakkın, hukukun, doğrunun 

yanında yer almaktır...
Makarnaya, kömüre bağlanan ulufe 

bağından koparak ulus devletin kurum ve 
kurallarına sımsıkı sarılmaktır.

Bakmayın siz AKP’nin bilerek ve isteye 
rek düştüğü çukurdan çıkmak için biat 
çemberinin içindekileri harcayarak 
çırpınmasına...

“Beni bunlar da kandırdı” deyip 
sıyrıhverirler...

Bedeli yine güzel ama yalnız ülkemin iyi 
niyetli insanları öder.

Cumartesi akşamı Bursa ve Gemlik polisi ilçede büyük arama gerçekleştirdi

İlçemizde son za
manlarda yeniden 
yaşanan olaylar 
üzerine, 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş, 
Özel Kuvvetler, 
Narkotik Şube polis
leri ile Gemlik Em
niyet Müdürlüğü’ne 
bağlı Asayiş ve 
Trafik Şube görevlisi 
500’e yakın polis, 
ilçemizde son 
zamanların en büyük 
genel güvenlik 
aramasında, şüphe 
lileri ve yoldaki 
araçları didik 
didik aradı.
Cumartesi akşamı 
saat 19.oo da 
Bursa’dan gelen 
ekipler, ilçemize 
giriş ve çıkışlarında 
büyük arama 
gerçekleştirdi. 
Halka açık alanlarda 
üst araması da

yapan polis, nar 
kotik köpekleri ile 
araçların içinde 
uyuşturucu da 
ararken, araç ve 
sürücülerin 
üzerleri de arandı. 
Özel polis, TOMA 
larının da katıldığı

güvenlik operas 
yonunda, ilçemizde 
uyuşturucu satıcısı 
olduğu bilinen 
şüphelilerin ev
lerinde güvenlik ve 
narkotik polisi, 
narkotik köpeği Alfa 
ile ani baskınlar

düzenlendi.

MÜDÜR YÜCE 
OPERASYONUN 
BAŞINDAYDI

ilçemize yeni atanan 
Emniyet Müdürü 
Abdülkadir Yüce, 
her aşamasında 
yakından izlediği 
aramalar sırasında, 
Gemlikliler de 
aranan kişi ve 
araçları uzaktan 
ilgiyle izleyerek, 
cep telefonlarına 
kayıtlar yaparak, 
sosyal medyada 
paylaştılar.
Baskın ve kontrol 
lerde, aranan 
bir kişi ile bir 
miktar uyuşturucu 
madde, tüfek, bir 
tabanca bu 
silahlara ait fişek 
ve mermiler ele 
geçti.

mailto:gurhancetinkaya@gmall.com
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7 fcişiyi aynı laktikle dolandırdı 1 kilo metamfetamm
Şehirler arası 
dolandırıcı yakayı 
ele verdi. Dolandın 
cinin yaşlı bir adamı 
kandırma anı 
güvenlik kamera 
sına yansıdı 
Türkiye'nin dört bir 
yanında 'hayır 
işleyeceğim' vaadi 
ile yaşlı şahısları 
dolandıran şahıs 
yakalandı.
Dolandırıcının yaşlı 
bir adamı kandırma 
anı güvenlik 
kamerasına yansıdı. 
Edinilen bilgiye 
göre, T.G. (53), yaşlı 
insanların yanına 
giderek kendisini 
oğullarının arkadaşı 
olarak tanıttı.
'Hayır yapacağım, 
cemiyetim var'

Takla atar ak okul bahçesine uçtu
Bursa'da yağmurlu 
yolda kontrolden 
çıkan otomobil oku
lun bahçesine uçtu. 
Hafta sonuna 
rağmen özel okula 
gelen öğrencilerin o 
anda içeride olması 
olası bir faciayı ön
ledi. Kaza, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Kükürtlü Mahallesi 
Çekirge Cadde- 
si'nde meydana 
geldi.
Edinilen bilgiye 
göre, Nuri Bozkurt 
(30) idaresindeki 16 
SCU 96 plakalı oto
mobiliyle seyir 
halindeyken 
yağmurlu ve kay
gan yolda direk
siyon hakimiyetini 
kaybetti, önce yol

4 günlük bebeği çöpe bıraktı
Küçükçekmece'de 
kimliği belirsiz bir 
kişi tarafından 4 
günlük bebek, ses 
çıkarıp biri fark 
etmesin diye ağzı 
bağlı poşetle çöp 
konteynerinin 
yanına bırakıldı. 
Çevredeki esnafın 
fark etmesi üzerine 
boğulmaktan kurta 
rılan bebeğin sağlık 
durumunun iyi 
olduğu ve hayati 
tehlikesinin bulun

deyip müştekilere 
200 lira göstererek 
bozuk sorup sonra 
da parayı yaşlı 
şahıslardan alıp 
kayıplara karışan 
dolandırıcı bu 
tekniği Türkiye'nin 
dört bir yanında 
uyguladı. Daha 
önce İzmir'de 
yaptığı 
dolandırıcılık 

kenarındaki 
tabelaya çarpan 
araç ardından oku
lun bahçesine 
uçarak takla attı. 
Kendi imkanlarıyla 
otomobilden çıkan 
sürücü, 112 ekipleri 
tarafından Çekirge 
Devlet Hastane 
si'ne kaldırıldı.

madiği öğrenildi 
lay, Küçükçekmece 
Fatih Mahallesi 
üzerinde önceki 
gün akşam saatle 
rinde meydana gel 
di. Edinilen bilgiye 
göre, cadde üzerin 
de yürüyen şüpheli 
kişi ya da kişiler el
lerinde bir çöp poşe 
tini yol üzerinde bu
lunan çöp kontey 
nerinin yanına 
bıraktı. Bir süre 
sonra çöp kontey 

olayında aranması 
bulunan T.G. isimli 
şahıs Asayiş Şube 
Müdürlüğü Yankesi
cilik ve Dolandın 
cılık Büro Amirli 
ği'nce yakalandı.
Sanıktan şikayetçi 
olan S.G., polis 
ekiplerine eşkal 
bildirerek yakalan 
masına yardımcı 
oldu. Polis ekipleri

Sürücünün duru
munun iyi olduğu 
öğrenildi, 
öte yandan, hafta 
sonu olmasına 
rağmen özel bir 
lisede öğrencilerin 
ders aldığı ortaya 
çıktı. Öğrenci 
girişlerinin okulun 
altından olduğu, 

nerinin yanından 
geçen bir vatandaş 
çocuk sesi duydu 
ğunu belirterek 
çevredeki esnaflar
dan yardım istedi. 
Yolun karşı sındaki 
esnafların çöp kon 
teynerinin yanına 

• gelip kontrol etmesi 
sonucu ağzı bağlı 
olan çöp poşeti . 
içerisinden henüz 
daha 4 günlük olan 
bir erkek bebeğini 
buldu. İhbar üzerine

50'yi aşkın 
kamerayı inceledik
ten sonra şehirler 
arası dolandırıcıyı 
kıskıvrak yakaladı. 
Şüphelinin yaşlı bir 
adamı dolandırdığı 
an ise güvenlik 
kamerasına yansıdı. 
Görüntülerde 
dolandırıcının yaşlı 
adamın yanına 
geldiği, bir süre 
konuştuktan sonra 
beraber gittikleri 
yer aldı.
Bursa'da 7 kişiye 
aynı taktiği uygu
layan T.G. top 
lamda 3 bin 550 
lira dolandırdı. 
Emniyetteki 
işlemlerinin 
ardından adi iyeye 
sevk edildi.

otomobilin 
uçtuğu bölgenin 
araç girişi olduğu 
öğrenildi.
O sırada bahçede 
kimsenin olma 
yışı olası bir 
facianın önüne 
geçti. Polis, ka 
zayla alakalı 
tahkikat başlattı 

olay yerine sağlık 
ve polis ekipleri 
sevk edildi. Sağlık 
ekiplerinin hızlı bir 
şekilde müdahale 
etmesi ve hemen 
bulunmasıyla boğul 
maktan kurtarılan 
erkek bebek tedavi 
edilmek üzere İstan
bul Sağlık Bilimleri 
Üniversitesi Kanuni 
Sultan Süleyman 
eğitim ve Araştırma 
Hastanesine 
kaldırıldı.

Bursa'da, polisin 
düzenlediği uyuş 
turucu operasyo 
nunda, durdurulan 
2 araçta yapılan 
aramalarda, piyasa 
değeri 370 bin TL 
olduğu öne sürü 
len 1 kilo 5 gram 
metamfetamin ele 
geçirildi, 4 kişi 
gözaltına aiındı 
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü Narko 
tik Suçlarla Mü
cadele Şube ekip
leri, uyuşturucu 
kaçakçılarına 
yönelik yürütülen 
operasyon kapsa 
mında dün gece 
geç saatlerde Os
mangazi İlçesi oto

Yolcu otobüsü
TIR ile çarpıştı

Kocaeli'nin Kara 
mûrsel ilçesinde, 
Bursa'dan Kasta
monu'ya giden 
yolcu otobüsü ile 
TIR'ın çarpışması 
sonucu 13 kişi 
yaralandı.
Alınan bilgiye 
göre, Karamürsel
4 Temmuz Ma
hallesi D-130 
Karayolu otobüs 
terminali önünde, 
Bursa'dan Kasta
monu'ya giden 
I.Ç. (37) yöneti * 
mindeki 10 VS 636

L»r

ban kuzey gişele 
rinde Adana ve 
Bursa plakalı 2 
aracı durdurdu. 
Aramada araçların 
gizli bölmelerinde 
piyasa değeri 370 
bin lira olduğu öne 
sürülen 1 kilo 5 
gram metamfeta
min, 3 ruhsatsız ta
banca ve bu çok 
sayıda mermi ele 
geçirildi. Her iki 
araçta bulunan 
U.Ö, S. A, A.B. ve 
B.A.G. gözaltına 
alındı, öndeki 
aracın, uyuşturucu 
maddeyi taşıyan 
diğer araca esko
rttuk yaptığı belir
tildi.

plakalı yolcu 
otobüsü, 
sürücüsünün ismi 
öğrenilemeyen 34 
ZR 2648 plakalı 
TIR'la çarpıştı. 
Haber verilmesi 
üzerine olay yerine 
çok sayıda sağlık 
ekibi sevk edildi. 
Kazada yaralanan 
13 kişi, ambu
lanslarla Karamür 
sel Devlet Has
tanesine kaldırıldı. 
Yaralıların sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğrenildi.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com 

Polisten büyük arama 
Aracımı park edecek zor yer bulup, 

gran tuvalet, fotoğraf makinamı kapıp, 
Çarşı Fırını karşısında öbeklenmiş onlarca 
polisin yoldan gelen araçları durdurup 
kontrol edişini fotoğraflamaya başladım. 

Köşede 2 tane Torna, çevresi tam 
donanımlı özel güvenlik polisleri hazır 
beklemede.

Bursa Emniyeti Asayiş Şubesi, Narko 
tik Şubesi, Özel Güvenlik, trafik ekipleri ile 
Gemlik Emniyeti Asayis ve trafik ekipleri, 
tam kadro ilçeye dağılmışlar, huzur ope 
rasyonu yapıyorlar.

Polis zaman zaman bu tür aramalar 
yapar. Kimi Gemlik polisi düzenler bu etkin
likleri, kimi de Bursa takviyeli olur.

Bu kez öğrendiğimize göre 500’e yakın 
polis katılmış son operasyona.

Bence bu operasyonun zamanlamasının 
ilçemizde geçtiğimiz hafta çok konuşulan 
bir saldın olayı etkili olmuştur diye 
düşündüm.

Gemlik’in adının sürekli adam öldürme, 
dövme, uyuşturucu, intihar olaylanna 
karışması ilçenin imajını bozuyor.

Yeni İlçe Emniyet Müdürünün de göreve 
başlamasının haftası bile dolmadan bu ope 
rasyonun düzenlenmesi, bundan sonra Ka. 
nunsuzlara karşı bir devlet gücünün 
göstermesi olabilir.

Mahmut Solaksubaşı’nın basın toplan 
tısında söylediği gibi, kanunlara saygılı 
olanlann tek dayanağı Allah ve devlettir.

Cumartesi günü Gemlik halkı sokaklarda 
devletin gücünü gördüler.

Yapılan aramalarda çok şey çıkmasa da 
böyle operasyonların sık yapılması, bunun, 
lada yetinmeyip, suça meyilli belli kişilere 
emniyet güçlerinin kendini göstermesi, 
suçu azaltacağı gibi, devletine güvenen ın. 
sanlara da güven venr.

Adaletine, polisine inancın ve güvenin 
azaldığı toplumlarda huzur kalmaz.

İlçemizin Cumhuriyet Başsavcısı /e tm- 
niyet Müdürü yeni değişti.

Gemlik giderek büyüyen, gelişen bir 
kent. Sanayisi, tanmı, ekonomisi büyük bir 
ilçe. Fabrikaları ve limanları ile büyük bir 
işçi kitlesi banndınyor.

Ekonomik canlılık nedeniyle rantlan da 
büyük.

Güvenlik sorunu her zaman yaşanır 
böyle yerlerde.

Önemli olan, devletin güler yüzünü ve 
gücünü göstermesi, olaylara zamanında el 
atması, suçlulara fırsat vermemesidir.

Gemlik güvenlik açısından bonzai ve 
benzerleri uyuşturucu satışlarının yapıldı 
ğı, cinayetlerin ve saldınların olmadığı bir 
kent olması, huzurun kenti olması, güzel 
işlerle anılması dileklerimizdir.

Emniyet müdiirüne 
ziyaretler sürüyor

Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Gemlik 
Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Abdulkadir 
Yüce’yi makamında ziyaret etti.
Ziyarete, Gemlik Belediye Başkan 
Yardımcıları Ahmet Avcı, Vedat Büyükgöl- 
cigezli, Kadir Erol, Muhtarlıklar ve Halkla 
İlişkiler Müdürü İbrahim Gör’ün yanı sıra 
Gemlik Ak Parti ilçe Başkanı Zafer Işık ile 
birlikte Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı 
Yaşar İslam katıldı.
Gemlik’in yaşanabilir bir şehir olması için 
asayiş yönünden katkı sağlayan Emniyet 
Müdürlüğü ile istişarelere hazır olduklarını 
ifade eden Başkan Yılmaz, ilçe halkının 
huzuru ve güvenliği için kurumlar arası 
işbirliğinin son derece önemli olduğunu 
söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
belirten Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce 
“Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verebil 
mek amacıyla, kamu kurum ve kuruluş 
iarın desteği çok Önemli. Karşılıklı işbirliği 
içinde Gemlikli hemşerilerimize en iyi 
hizmeti vereceğiz” dedi.

HacıBektasiVeliDeMeMkurtıaııveasııregiiııü
Hünkar Hacı Bektaş- 
i Veli Dayanışma ve 
Yardımlaşma Derne 
ği’nin düzenlendiği, 
kurban ve aşure 
günü yapıldı. 
Geleneksel olarak 
her yıl düzenlenen 
kurban ve aşure 
günü geçtiğimiz 
cumartesi günü 
Dernek Salonu’nda 
gerçekleşti.
Hazreti Ali’nin 
torunları Haşan ve 
Hüseyin’in

nı tutmak amacıyla 
düzenlenen etkin

milletvekilleri Orhan 
Sarıbal, Nurhayat Al-

ELEMAN
VASIFSIZ BAY-BAYAN 

ÜBETİMDE ÇALIŞACAK PEBSONEL 
ALINACAKTIK.

VEBONA GBANİT MERMER 
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

TEL: 514 20 21

Mtotmitıa

İlçe girişindeki Uludağ Üniversitesi 
girişinde bulunan Gemlik Belediyesi’nin 
işlettiği Balıkçı Barınağı’na 2 şişme iskele 
yapıldı. Bir süre önce balıkçıların istekleri 
üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
kayıkhanedeki küçük balıkçı barınağına 
yaptığı hizmetlerden sonra, bu barınağın 
işletmesini de üzerine alan Gemlik 
Belediyesi, son zamanlarda Yerleşke 
yanındaki Balıkçı Barınağına da el attı. 
Barınağın iç çevresine yürüyüş bandı 
yaparken, bir yandan da küçük amatör 
balıkçılar ve fiber tekneler bağlanması 
için geçtiğimiz günlerde 2 tane şişme 
iskele yaparak hizmete soktu.
İskele sayısının arttırılması isteniyor.

öldürülmesinin yası liğe CHP Bursa taca Kayışoğlu,
Belediye başkanı 
Refik Yılmaz, Em
niyet Müdürü Ab
dulkadir Yüce, AKP 
İlçe Başkanı Zafer 
Işık, CHP İlçe Baş 
kanı Mehmet Sert 
aslan, MHP ilçe 
Başkanı Mehmet 
Emin özcanbaz ile 
dernek yöneticileri 
ile Bursa dedesi 
katıldı. Dernek 
Başkanı Kazım Bu- 
lut’un konuşmasın 
dan sonra dede 
dua etti. Etli pilav, 
ayran ve aşure 
oluşan yemek 
yenerek etkinlik 
sona erdi.
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“İSPATA DAVET EDİYOBUM”
Geçtiğimiz hafta yapılan Gemlik Belediye Meclisi toplantısında, Meclis üyesi 

Mahmut Solaksubaşı’na yapılan saldırı olayı ile ilgili olarak konuşan Belediye 
Başkanı Refik Yılmaz, Gemlik Körfez Gazetesi’nde yaptığım “Kınama” duyurusu 
üzerine, bir hukuk adamı kimliğini unutarak, adımı vermeden şahsıma “Tescilli 
hırsız, beş para etmez densiz, sokağa çıkmaya yüzü olmayan insan” diyerek, 
hakarette bulunarak, saldırmıştır.

Refik Yılmaz’a soruyorum; hangi mahkeme benim hırsız olduğum konusunda 
bir karar vermiştir. Bunu, Gemlik halkının huzurunda açıklamazsanız yalancısınız, 
iftiracısınız.

Türkiye ye büyük hizmetler yapmış, ülkenin en köklü ve eski partisi DP İl 
Başkanı siyasi kimliğimle aşağıdaki sorulara cevap verin:

1-17/25 Aralık olaylarından sonra Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın, milat saydığı bu tarihte, FETÖ’cülerle yollarını ayırdığı ve herkesin 
ayırmasını istediği halde, siz ve kardeşiniz, FETÖ’cülere destek sağladınız mı?

2-17/25 Aralık tarihinden sonra kaç ay daha FETÖ’nün okullarına çocukla 
rınızı göndermeye devam ettiniz?

3- İskele Meydanı’nda yıkılan çay bahçelerinin önünde Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nce yaptırılan Sahil Dolgu taşları nereden alındı?

4- Çarşı deresinin ıslahı sırasında duvarların yapılmasında kullanılan taşlar, 
sizin 10 yıl önce 100 bin dolar borç karşılığı kardeşinizi ortak ettiğiniz, ortaklık 
hisselerini 2011 yılında devrettiğiniz firmadan mı alındı?

5- 17/25 Aralık olaylarından sonra yurtdışındaki Fetöcü örgütlere para gönder
diniz mi?

6- Fetö’nün Bursa’daki Uludağ Eğitim ve Kültür Vakfı’na Belediye mülkü olan 
Umurbey’den arazi tahsis ettiniz mi? Fetullah Gülen’i ve okullarını Belediye 
Meclisi’nde övdünüz mü?

7- Gemlik halkının altın yumurtlayan GEMPORT hisselerini satıp, Belediyeyi 
zarara uğrattınız mı?

Satışı 1 ay sonra yapsaydınız şirketten 2016 yılı bilançosundan, kar olarak 
belediye’ye ne kadar para gelecek hesabını yaptınız mı?

Böylece, Belediye’yi zarara uğratmadınız mı?
Bu hisselerin satışından gelen paralarla 110 bin nüfuslu ilçede, bir kısım 

kişilere konut yaparken, diğerlerini düşündünüz mü?
8- Eski Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler’in devraldığı şirketi muvazaalı 

diye kapatıp, GEMTAŞ adıyla kurduğunuz muvazaalı şirkete AKP’li Meclis üyesini 
Başkan, başkan yardımcılarınızı da yönetim kurulu üyesi yaparak, bunlara kıyak 
maaş bağladınız mı, bağlamadınız mı?

10- AKP eski meclis üyesi arkadaşınızın ortağının Büyük Kumla sahilindeki 
yağhanesine takas ile, 10 milyon lira değerindeki Köy Meydanı’ndaki 7 dükkan ve 
Motel’i verip, üzerine de 1 milyon lira ödediniz mi, ödemediniz mi?

İşletmecilere devirden neden haber vermediniz?
11- Narh Mahallesi sahilindeki, beş para etmez metruk binaya karşılık, takas ile 

köyden belediyeye devir olan 2 çay bahçesinin, birini verdiniz mi, vermediniz mi?
Bu devir sonrası kahvehane işleticilerine haber verildi mi, verilmedi mi?

ALİRİLİZ
DEMOKRAT PARTİ İL RAŞKANI
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Gölyazı turist atanına uğruyor
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesine bağ 
lı Uluabat Gölü'nün 
doğu ucundaki 
yarımadada kurulu 
Gölyazı Mahallesi, 
hafta sonları 10 
bine yakın yerli ve 
yabancı turisti 
ağırlıyor.
Japon Seyahat 
Acentaları Birliği 
(JATA) tarafından 
"Avrupa'nın en 
güzel 30 kasabası-'^ 
arasında gösterilen 
Gölyazı, doğal 
güzellikleriyle 
hemen her mevsim 
de ziyaretçilerin 
önemli durakları 
arasında yer alıyor. 
Gölyazı'yı ziyaret 
eden turistler, daha 
çok kadınlar tarafın 
dan yakalanıp 
pirişirilerek servis 
edilen göl balıkları 
mn da tadına 
bakıyor. Mahalle

muhtarı İbrahim 
Şahin, yaptığı 

'açıklamada, Nilüfer 
ilçesine bağlı ve 
antik adı "Apollonia 
ad Rhyndacum" 
olan Gölyazı'nın 
tarihinin MÖ 6'ncı 
yüzyıla kadar 
uzandığını hatırlattı. 
Şahin, Gölyazı'nın 
eski bir Rum köyü 
olduğunu ve 1924 
yılında Yunanis 
tan'ın Selanik 
kentinden göç eden 
lerin torunlarının 

yaşadığı mahallede, 
vatandaşların 
geçim kaynağını ise 
balıkçılık ve turiz 
min oluşturdu 
ğunu belirtti.
Uluabat Gölü'nün 
ucundaki bir yarım 
adanın üzerinde ku
rulu Gölyazı'da asıl 
geçim kaynağının 
balıkçılık olduğunu 
anlatan İbrahim 
Şahin, kadınların 
kayıkla göle açılıp 
balık tuttuğunu ve 
bunların ma

halledeki lokanta
larda pişirilerek 
gelen misafirlere 
ikram edildiğini 
aktardı.
Şahin, Gölyazı'nın 
bir ada ve bir 
yarımadadan 
oluştuğunu, adaya 
ulaşımın köprüyle 
sağlandığını ve ma
hallenin bu özellik
lerinden dolayı 
çok ilgi gördüğünü 
dile getirdi. 
Gölyazı'nın, Doğu 
Roma ve Yunan 

döneminden izler 
taşıdığını belirten 
İbrahim Şahin, 
şöyle konuştu: 
"1922'den sonra 
Rumlar burayı terk 
ediyor. Türkler ve 
Rumlar yıllarca bir
likte yaşıyor. Se
lanik'ten gelen 
göçmenlerimiz de 
onların evlerine 
yerleştiriliyor. Ma
hallemizde eski 
tarihi camimiz ve 
hamamımız var. 
Tarihi ve doğal 
konumuyla dünya 
da ender yerlerden 
biri. Mahallemiz, 
Kültür Varlıkla 
rını Koruma 
Bölge Kurulu'nun 
kontrolünde." 
Şahin, 1996'da 
Dokuz Eylül Üni 
versitesi Mimarlık 
Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Aliye 
Emel Göksu ve 

öğrencileri tarafın 
dan Gölyazı'da 
çalışma yapıldığını 
aktararak, şöyle 
devam etti: 
"Gölyazı arkeolojik 
sit alanı ilanı. 
Burası her kültür
den tarihi eserlerin 
olduğu bir yer. Bu
rada kilise, yel 
değirmeni, hamam 
ve 80'e yakın tescilli 
bina var. Bu bina 
lar aslına uygun 
restore ediliyor. 
Nilüfer Belediyesi, 
Bursa Valiliğinin 
katkılarıyla 
vatandaşlardan 
taahhütname alarak 
proje çalışmaları 
yapıyor. Meydan
daki bazı evler re
store edildi. Diğer 
evler de restore 
edilecek. Restore 
edilemeyenler de 
aslına uygun 
yeniden yapılıyor.

ElEKTBİKÇİ ABANIYOB
GEMLİK'TE İKAMET EDEN 

GEMLİK’TEKİ ŞANTİYEMİZDE 
ÇALIŞACAK ELEKTRİKÇİ 

USTALARI VE YARDIMCILARI 
ARANIYOR 

DRM Elektromekanik İnş. 
Proje 'San.Tic.Ltd. Şti. 

03124424014 - 0549 49929 09

SAHİBİNDEN 
KİRALIK UMURBEY’DE 
130 TONLUK ZEYTİN 
HAVUZLU MAĞAZA

0 536 223 82 62
Gemlik Kfjfez ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAŞIM MKIM YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK •YAYINCILIK • REKLAMCILIK

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

KÜÇÜK KUMLA 
ÜZGÜZELYALI SİTESİNDE 

HAVUZLU EŞYALI ve EŞYASIZ 
2+1 DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK

0 535 37818 00
Facebook sayfamızrGemlîkKffrfez - Güler Ajans
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Otomoti» ihracatı eylülde yüzde 11 arttı
Türk ekonomisinin 
lokomotif sektörü 
otomotivin eylül ayı 
ihracatı geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 10,9 artışla 2 
milyar 152 milyon 
dolara yükseldi. 
Uludağ Otomotiv 
Endüstrisi İhracat 
çılan Birliğinden 
(OİB) yapılan yazılı 
açıklamaya göre, 
otomotiv sektörü 
eylül ayında geçen 
yılın aynı dönemine 
göre 10,9 arttı ve 2 
milyar 152 milyon 
dolar ihracat yaptı. 
Ağustos ayı dışında 
bu yılın tüm 
aylarında 2 milyar 
dolar seviyesinin 

üzerinde ihracat 
yapan otomotiv 
sektörü, Türkiye 
ihracatından da 
yüzde 19 pay alarak, 
liderliğini korudu. 
Otomotiv sek
törünün ilk dokuz 
aylık ihracatı da 
yüzde 22 artışla 20,8 
milyar dolara çıktı. 
Binek otomobil 
ihracatı yüzde 
19,5 arttı 
Eylül ayında mal 
grupları bazında 
"Binek Otomobil" 
ihracatı yüzde 19,5 
artışla 849 milyon 
dolar, "Otomotiv 
Yan Sanayi" ihracatı 
yüzde 9 artışla 795 
milyon dolar, "Eşya

Taşımaya Mahsus 
Motorlu Taşıtlar" 
ihracatı yüzde 5 
artışla 361 milyon 
dolar ve "Otobüs- 
Minibüs-Midibüs" 
ihracatı da yüzde 
0,1 artışla 101 mil 
yon dolar oldu. 
Geçen ağustos 

ayında "Binek Oto
mobiller" bazında 
ABD'ye yüzde 109 
bin 752 gibi rekor 
ihracat artışı kayde
den sektör, eylül 
ayında da aynı mal 
grubunda dünyanın 
dev pazarına yüzde 
61 bin 149 gibi yine 

çok yüksek bir 
oranda artış yaptı. 
Öte yandan, 
"Binek Otomobil" 
grubunda Al
manya'ya yüzde 27, 
Ispanya'ya yüzde 
78, Polonya'ya 
yüzde 31 ve 
Belçika'ya yüzde

60 ihracat artışı 
yaşanırken, en 
büyük pazar olan 
İtalya'ya ihracat ise 
yüzde 24 düştü. 
En büyük pazar 
Almanya'ya ihra 
çat yüzde 15 arttı 
Ülke bazında en 
büyük pazar 
olarak ilk sırada 
yer alan Almanya'ya 
ihracat yüzde 15 
artışla 360 milyon 
dolar oldu. Al
manya'ya olan 
ihracat artışına 
"Binek Otomo 
biller" ihracatının 
yüzde 27, 'Yan 
Sanayi" ihracatının 
yüzde 10 artması 
etki yaptı.

Batanlıktaı aııeiliıı nromsyoı ıcıtlam
SGK ile 17 banka ve 
PTT arasında imza
lanan protokol 
kapsamında, Eylül 
2017 itibarıyla 10,3 
milyon emekliye 
3,9 milyar lira pro
mosyon ödemesi 
yapıldı 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) ile 
17 banka ve PTT 
arasında imzala 
nan protokol 
kapsamında, Eylül 
2017 itibarıyla 10,3 
milyon emekliye 
3,9 milyar lira pro
mosyon ödendi. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığından 

yapılan yazılı 
açıklamada, SGK ile 
17 banka ve PTT 
arasında "Sigortalı 
ye Hak Sahiplerine 
İlk Defa Bağla 
nan Gelir/Aylık 
Ödemeleri 
ile Emekli 
İkramiyelerinin ve 
Sosyal Güvenlik Ku
rumu Kapsamında 
Gelir/Aylık Alanlara 
Promosyon Öden
mesine İlişkin 
Protokol"ün 
imzalandığı ve 
yürürlüğe girdiği 
anımsatıldı. 
Açıklamada, ayrıca 
1 Ağustos'tan 
itibaren bağlanacak

ilk aylık ve emekli 
ikramiyesi 
ödemelerinin, 
sigortalıların 
tercihleri esas 
alınarak yapılmaya 

başlandığı 
ifade edildi. 
Banka tercihlerinin 
ilk etapta protokol 
imzalayan ve 
altyapı çalışmalarını 

tamamlayanlar 
arasından 
yapılacağı belirtilen 
açıklamada, altyapı 
çalışmalarının 
protokol imzalayan 

diğer bankalar 
da da hızla devam 
ettiği bildirildi. 
Bin liraya kadar 
aylık alan emeklilere 
300, bin-2 bin lira 
arasında alanlara 
375,2 bin liranın 
üstünde alanlara ise 
450 lira olmak üzere 
3 yıllık peşin pro
mosyon ödemesi 
imkanı getirildiği 
ifade edilen 
açıklamada, bu 
kapsamda Eylül 
2017 itibarıyla 
10,3 milyon emek
liye 3,9 milyar 
lira promosyon 
ödendiği kayde 
dildi.
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E

GEREKU TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
tfalye 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 EğLMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 93
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Uman Baş. 513 1133
Mal Mûd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 84
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 02
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73

Bursa 256 77 S4
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) ste 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tea. 513 23 94

VAPUR-FERİBOT
KAYMAKAMUK

Yalova (220) 814 10 20
Topçular (220) 303 43 19
Esklhlaar (202) 055 OO 31

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 1° 28 OTOBÜS

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

R
Pamukkal* *13 OO 28
DENİZ UÇAOl 
Paoaaua Akmla Saya hat 314 33 32
MRTRO 313 12 12
Aydın Turizm 313 20 77
SOzar Turizm 312 10 72
Kanberoğlu-EBaday S14 43 40
Amtur »14 47 71
Kamil Koç 312 0103

________ DAĞITICILAR________
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GEMDAŞ 513 20 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gez 514 59 01
Bütünler Llkltgaz 813 80 00
Akçagaz 514 08 70
Totalgaz 514 17 00

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

B
E

Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Hsst. 513 23 20
Mer.Safi.Ocağı 513 10 63
Tomokay Tomografi 513 35 29
Acıbadem 230 44 44

BELEDİYE »
Santral 5134521-23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 51345 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185
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________ TAKSİLER_________
Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24

1 Manastır Taksi 517 33 04
1 Akcan Petrol B13 1O 7O

MAR-PET 513 30 33
Tuncay otognz 013 1e 43
Beyza Petrol »t» ot 03

Gemlik KBrfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 5899 
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)

HİISİUH
VENÜS SİNEMASI

BABAM 
12.00-14.45- 
17.30-20.30 

KURTLAR VADİSİ
VATAN 

11.30-14.00-16.20- 
18.40-21.00 

KORKU KAYITLARI 
11.45-13.30- 
17.15-19.00 

AY LAV YU TUU 
15.15-20.45 

5133321
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Baskı
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GemlikKarfez
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Kuruluş: 1973
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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

liHBrtııhMı
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

BURBAK
Bursa Büyükşehir Belediyesinin iştirak 

/arından olan BURBAK’ın internet sitesinde 
kuruluş amacı şöyle yazıyor:

“Değerli BursalIlara kaliteli, güvenli, mo 
dem otopark hizmeti sunabilmek ve Bursa 
Büyükşehir Belediyesine ait açık, katlı, yol 
boyu otoparklarını devralıp, tek elden, sis
temli bir şekilde hizmete sunmak ve yönet
mektir.” i

BURBAK 2009 yılında kurulmuş.
Devamı sayfa 4’de

Karacaali Mahallesi’nde dün sabah Ercan Üner 
adlı genç müzisyen, yatağında ölü bulundu. Saat 
O8.oo sırasında oğlunun odasına uyandırmaya 
giden annesi, cesediyle karşılaştı. Olay yerinde 
yapılan incelemede, jandarma, mutfakta kaçak 
içki yapımındaki kullanılan maddeler ile boş 
şişeler buldu. Öner’in cesedi savcılıkça Adli Tıp 
Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma 
devam ederken, ölüm nedeni yapılan otopsiden 
sonra belli olacak. Üner, bugün Karacaali Ma
hallesi’nde öğle namazından sonra kılınacak ce
naze namazı ardından toprağa verilecek.

Gemlik Ticaret Borsası seçimleri için aday sayısı üçe çıktı

Serdar izamın 
da'Adayım” dedi

Gemlik Ticaret Borsası’nın yönetim kurulu 
Başkanlığını yürüten Özden Çakır’ın aday 
lığını açıklamasından sonra geçtiğimiz gün
lerde de Zeytin Hali Toptancılar Sitesi Yöne 
tim Kurulu Başkanı Serdar Özaydın, “Ben 
de adayım” dedi. Haberi sayfa 2’de

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com


10 Ekim 2017 Salı Gemlik KMrfez Sayfa 2

Gemlik Ticaret Borsası seçimleri için aday sayısı üçe çıktı

Serdar Özaydm aa 'Manim" dedi
2018 yılı Nisan 
ayında başlayacak 
olan Odalar Borsalar 
Birliği’ne bağlı 
Ticaret Borsaları ile 
Ticaret ve Sanayi 
Odaları seçimleri 
için adaylar ortaya 
çıkmaya başladı. 
Gemlik Ticaret 
Borsası’nın yönetim 
kurulu Başkanlığını 
yürüten Özden 
Çakır’ın adaylığını 
açıklamasından 
sonra geçtiğimiz 
günlerde de Zeytin 
Hali Toptancılar 
Sitesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Ser
dar Özaydın, “Ben 
de adayım” dedi. 
Özaydın, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
amacının Gemlik 
Zeytinini uluslararası 
boyutta farklı bir 
noktaya taşımak 
için aday olduğunu 
söyledi.
Serdar Özaydın, 
çocukluğundan 
beri ailesinin zeytin 
ticareti ile uğraşması 
sonucu zeytin 
alımsatımı işleriyle 
başladığını be
lirterek, “Bu işin 
her yönüyle için 

deyim. Zeytincilikte 
ikinci kuşak olarak 
zeytinciliğe hizmet 
etmek ve Gemlik 
Zeytinin yurt içi ve 
dışında tanınmasına 
katkı koymak, 
zeytin sektörünün 
canlandırmak, Gem
lik zeytin alım satımı 
ve üreticisinin depo
lama sorununa el 
atmak için aday 
oldum. Çünkü biz de 
bu işle uğraşıyoruz, 
bu işten ekmek yi 
yoruz. Gemlik'te ve 
tüm Türkiye'de bu 
sektör iyice geliş 
meli. Biz çocukları 
mızın geleceğini 
Gemlik Zeytininden 
sağlıyoruz, devle
timize katma değeri 
m izi bu üründen 
sağlıyoruz. İstihdam 
alanlarımızı Gemlik 
Zeytini satarak sağlı 
yoruz. Genç bir 
ekiple bu yola çıktık. 
Gemlik Zeytini sek
töründeki Ticaret 
Borsası üyelerine 
en iyi şekilde 
hizmet etmek için 
adayız" dedi.
Marmarabirlik’in 
piyasanın en büyük- 
stokçusu ve satıcısı

olduğunu söyleyen 
Özaydın, Birlik’in 
Akhisar’dan zeytin 
aldığını kamuoyuna 
duyurmasından 
sonra Gemlik’e 
Marmarabirlik 
tarafından Akhisar 
zeytininin artık 
gelemediğini be
lirterek, açıklamasını 
söyle sürdürdü.
"Gemlik Zeytini çok 
değerli, kaliteli ve 
lezzetli bir ürün.
Dünyaca ünlü bu 
zeytin maalesef hak 
ettiği yerde değil. 
Son yıllarda Gemlik 
zeytininin Türkiye 
genelinde dikilmesi, 
bazı bölgeleri bizim 
önümüze geçirdi. 
Bu bölgelerin Ticaret

Borsalan bizim 
önümüze geçti. 
Bunların sesi bizden 
zeytin konusunda 
bilhassa Akhisar 
zeytinin merkezi 
haline geliyor. Biz 
atılım yapamıyoruz. 
Borsa’da yapılacak 
seçimlerde yöne
timine gelirsek, bunu 
kırmaya çalışacağız, 
Gemlik zeytinini hak 
ettiği yere taşıya 
cağız. Yurt dışı 
ihracatlarını genişlet 
mek ve geliştirmek 
için var gücümüzle 
çalışacağız.. " 
Serdar Özaydın, 
seçildikleri takdirde 
Gemlik zeytinini 
uluslararası platform 
da çok iyi tanıtmanın 

yollarını arayacak 
larını, bunun için 
projelerinin bulun 
duğunu belirterek, 
“Bu projeleri seçim 
atmosferinde 
açıklayacağım.
Sektörün çıtasını 
yükseltmek hedefin 
deyim. ” şeklinde 
konuştu.
Uluslararası Gemlik 
Zeytini Festivali, 
Gemlik için çok 
önemli bir organi 
zasyon olduğunu 
söyleyen Özaydın, 
bu organizasyonda 
emeği geçen, katkı 
koyan herkese 
teşekkür etti.
Sektör olarak Festi
valin kıyısında değil, 
tam içinde olacak 
larını açıkladı.
Özaydın, “Festival 
konusunda üreticiler 
ve satıcılar olarak 
biz ler organizas 
yonda daha aktif rol 
almalıyız. Borsa 
yönetimini biz 
kazanırsak, festivalin 
daha çok ses ge
tirmesini sağlayaca 
ğız. En önemlisi bu 
sektörde olan 
herkesin o festivalde 
yer alması için çaba 

harcayacağız.” dedi.

2 DÖNEM 
YAPACAĞIZ

Koltuk sevdalısı 
olmadıklarını be
lirten Serdar Özay 
dm, “Biz kazandığı 
mız takdirde bu 
görevi 2 dönem 
yürütüp yönetimi 
bizden sonra gele
ceklere bırakacağız. 
Bu bizim taah- 
hüdümüzdür.
Mevcut yönetim 
3 dönemdir hizmet 
ediyor ve dördüncü 
döneme hazırlanı 
yortar. Bu bizim 
mantığımıza sığmı 
yor." şeklinde 
konuştu.
Borsa'nın üyelerin 
den yasa gereği 
alınan tescil ücret
lerinin havuzda 
birikmesini bekle
meyeceklerini 
söyleyen Özaydm, 
“Havuzda toplanan 
bu paralan tekrar 
Gemlik Zeytin 
sektörüne nasıl 
kazandırabiliriz nasıl 
hizmet ederiz onlann 
arayışı içerisinde 
olacağız.” dedi.

Italya'ıla demlik ve 
Türkiye'yi temsil etliler

Geçtiğimiz gün
lerde İtalya'nın 
Cremona şehrinde 
düzenlenen 
Mondomusica 
Festivali'nde 
Gemlikli Sezer 
Bircan, Gemlik'i ve 
Türkiye'yi temsil 
etti. Bülent Ecevit 
Üniversitesi Devlet

Konservatuarı Yaylı 
Çalgılar Bölümü öğ 
retim üyeleri Rıza 
Yıldırımkaya ve 
Sinan Uçar ile bir
likte lisans 3 öğren 
çilerinden Utku 
Sezer Bircan fuarda 
yer alarak okulları 
nın bölümlerini ve 
ülkeyi, yaptıkları

enstrümanlar ile 
temsil ettiler. 
Belli algıların 
kırılmasını amaçla
yarak Türkiye'de de 
batı müziği yaylı 
çalgılarının dünya 
standartlarında 
yapıldığını göste 
rerek büyük ilgi 
gördüler.

Elma Sekeri miniMerinılen 
Milli Eğitim e ziyaret

Manastır’da bulu
nan Elma Şekeri 
Kreş ve Gündüz 
Bakımevi 
minikleri, 2017- 
2018 eğitim ve 
öğretim yılının 
başlaması ne
deniyle İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran’ı 
makamında ziyaret 
ederek, hayırlı 
olsun dileklerinde 
bulundular. 
Elma Şekeri Kreş 
ve Gündüz Bakım 
evi sahibi Erkan 
Akıncı ve öğret 
menleriyle birlikte 
yapılan ziyarette, 
Duran miniklerle 
tek tek ilgilene 
rek, ikramlarda 
bulundu.
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Narko-Tem'den kaçış yok!
Bursa'da bir ihbarı 
değerlendiren nâr 
kotik polisi yâptığı 
operasyonda 
4 şüpheliyi 
gözaltına aldı. 
Bursa il Emniyet 
Müdürlüğü 
Uyuşturucu ile 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
ihbar hattına 
gelen bir ihbarı 
değerlendirdi.
Merkez Osmangazi 
ilçesinde ikamet 
eden S.G.'nin evine

KaEwıve]wralıHrıınıtM.lmıaaettiler
İnegöl de 6 aracın 
karıştığı zincirleme 
kazada 10 kişi 
yaralandı. Yaralılar 
ve yakınları tedavi 
için getirildikleri 
hastane acil 
servisinin önünde 
önce sözlü tartıştı 
sonra kavga ettiler 
Polis biber gazı 
kullanarak tarafları 
dağıttı.
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa-Ankara 
karayolu üzerinde 
Bursa'dan İnegöl 
yönüne giden Abit 
Yüksel (42) yöneti
mindeki 27 DT 462 
plakalı minibüs, 
Hikmet Şahin 
Köprülü Kavşağı 
mevkiinde arıza 
yaptığı için yolun 
sağında park halin 
de olan 16 S 6284 
plakalı servis 
aracına çarptı. Kaza 
sonucu minibüste 
bulunan sürücü 
Abit Yüksel ile bir

Araçtan yolcu yerine midye çıktı
Bursa'da jandarma 
mn istihbarat 
çalışması sonu
cunda bir araçtan 
avlanması yasak 
olan 200 kilogram 
midye ele geçirildi 
Edinilen bilgiye 
göre, Karacabey 
İlçe Jandarma 
Komutanlığı ekipleri 
yaptıkları istihbarat 
çalışmaları net
icesinde Karacabey 
Ballıkaya Mahalle
sinde A.ö ve

operasyon yapan 
ekipler, poşetler 
İçerisinde 1 kilo 
50 gram esrar ele 
geçirdi.

Merkez Yıldırım, 
Kestel ve Yenişehir 
ilçelerinde ya 
pılan operasyon
larda da H.T.,

likte Yenişehir’e 
çalışmak üzere 
giden tarım işçileri 
İbrahim Yüksel (45), 
Halil Akar (24), 
Zekiye Fidan (49), 
Fatma Yüksel (53) 
Arife Arı (18) Hatice 
Yüksel (19) Naime 
Şeyh Ali (15) ve 
Rukiye Yüksel (19) 
yaralandı. 112 Acil 
Servis ambulans 
lâfıyla İnegöl Devlet 
Hastanesi Acil 
Servisine kaldırılan 
yaralılar, burada te
davi altına alındı. 
Kaza nedeniyle tek 
şeride düşen yolda, 
zincirleme bir de 
kaza meydana 

A.Ç'nin kum 
midyesi avladığı bil
gisine ulaştı. Jan- 
dar manın çalışma

lan sonucunda 
Taşlık Mahallesi'nde 
59 plakalı araç dur
duruldu.

geldi. İnegöl 
yönüne giden 
Hüseyin Tubadan 
yönetimindeki 16 Y 
2150 plakalı kamyo
net, önünde seyir 
halinde olan Asker 
Doğan yönetimin
deki 16 EK 160 
plakalı özel otomo
bile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle 
Asker Doğan yöne
timindeki özel oto
mobil önünde 
seyreden Ali Güneş 
yönetimindeki 16 F 
4591 ve Cihan 
Gürtürk İdaresin
deki 16 DD 233 
plakalı özel otomo
bile çarptı. 4 aracın

A.K. ve S.B. 
gözaltına alındı. 
Şüphelilerin ev
lerinde yapılan 
aramalarda bir 
miktar metamfeta- 
min, bonzai ve 
esrar ele geçirildi. 
Ayrıca 6 kişiye 
de uyuşturucu 
kullanmak suçun
dan işlem yapıldı. 
4 şüpheli emni 
yetteki işlemlerinin 
ardından adliye 
ye sevk edildi.

karıştığı zincirleme 
kaza da ise, kamyo
net sürücüsü 
Hüseyin Tubadan 
hafif şekilde yara 
landı. Kaza yerine 
gelen 112 sağlık 
ekipleri ilk müda
halesinin ardından 
yaralı sürücüyü 
riastâneye Kailli rai; 
Acil serviste servis 
aracı sahipleri ile 
kazada yaralanan 
tarım işçileri arasın 
da ağız münakaşası 
yaşandı. Sözlü 
tartışmanın kav
gaya dönüşmesiyle 
birbirlerine giren iki 
tarafı, polis biber 
gazı sıkarak ayırdı. 
İki minibüs, 1 kam 
yönet ve 3 özel oto
mobilin karıştığı 
iki ayrı kaza da 
yaralanan 10 kişinin 
sağlık durumunun 
iyi olduğu öğrenilir 
ken, kazalarla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

Araçın koltuğunda 
yapılan aramada 
piyasada satılmak 
üzere olan 
avlanması yasak 
200 kilo kum 
midyesi ele geçir
ildi. Midyeler Kara
cabey İlçe Tarım 
Müdürlüğü • 
tarafından koruma 
altına alınırken, A.ö 
ve A.Ç'ye 'su ürün
leri kanununa 
muhalefet' suçun
dan işlem yapıldı.

Belenine otolıüsii 
Sfllöriine saldırdılar

İnegöl ilçesinde 
korna çaldığı gerek 
çesiyle belediye 
otobüs şoförünün 
camını çekiçle 
kırarak şoföre 
meydan dayağı 
atan abi kardeş 
yakalandı. Yolculâ 
rın gözü önünde 
darp edilen şoför 
rapor alırken, o 
anlar aracın güven 
lik kamerasına 
yansıdı.
Edinilen bilgiye 
göre, Park caddesi 
üzerinde seyir 
halinde olan M.S. 
yönetimindeki 16 
PT 229.plakalı 
İNULAŞ'a ait şehir 
içi yolcu oto
büsünün önü ke
sildi. Kamyonetin 
kasasından inen

4 katlan düştü

Yalova'da 4. kattaki 
evinin pencere 
sinden düşen 
63 yaşındaki kadın 
hayatını kaybetti 
Alınan bilgiye 
göre, Bahçeliev 
ler Mahallesi Fatih 
Caddesi'ndeki 
bir apartamanın 
4. katında yaşayan 

Suzan Yener, 
pencereden aşa 
ğı baktığı sırada 

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

iki kişi tarafından 
önü kesilen oto- 
büstekiler şok 
yaşadı. Yol ver
mesi için korna 
çaldığı gerekçe
siyle toplu taşıma 
aracını durduran 
gençler, aracın ön 
kapısından girerek 
şoför M.S.'ye küfür 
ve hakaret etmeye 
başladılar. İddiaya 
göre, öfkeli 
gençler, bir kez 
korna çalan şoförü 
direksiyon başında 
ve yolcuların göz
leri önünde darp 
etmeye başladılar. 
Tekme tokat şoföre 
saldıran iki genç 
kaçarken, el
lerindeki çekiçle 
aracın ön camını 
kırdılar.

düştü, ihbar 
üzerine olay 
yerine gelen 
sağlık 
ekipleri, Yener'in 
yaşamını yitir 
diğini belirledi. 
Yaşlı kadının 
cesedi olay yeri 
incelemesinin 
ardından Bursa 
Adli Tıp Kuru 
mu morguna 
gönderildi.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

BURBAK
BURBAK otopark işletmeciliğine 

başlaması nın amaçlannın bir başka yönü 
ise, bilhassa büyük illerde bilinen otopark 
mafyasını önlemekti.

Bunun için caddelerdeki otopark 
işletmecin ğini bu kurum üstlendi.

Gemlik’te tek, tük olsa da özel oto park 
olma sına karşın, Bursa da özel otopark 
işletmeciliğini çok sayıda var.

Boş arsalar, eski binalar yıkılarak özel 
otoparklar açılıyor. Bu otoparklar açık ve 
kapalı olarak işletiliyor.

Otoparkçılığa bedava kazanç diyebiliriz.
Hiç bir yatınm istemeyen, vergi deneti

minden uzak kuruluşlar otoparklar.
Gemlik’te de bu böyle.
Yıkılan eski Ticaret ve Sanayi Odası ile 

Belediye’nin Amatör Kulüpler Birliğine 
kiraladığı Kapalı Otoparkta giriş ve çıkışların 
hiçbiri ücretsiz olmuyor, kayıt dışı değil.

Diğer özel otoparklarda giriş ve çıkışlarda 
ne makbuz var, ne fiş. Günde birkaç araca 
kasa fişi kesiliyor o kadar.

Denetimsizlik gün boyu.
Biz gelelim BURBAK’ın hizmetlerine ve 

Gemlik’e ne yaptığına bakalım.
BURBAK sitesinde öğreniyoruz ki, Bursa 

da 6 katlı otopark var. Osmangazi 
Setbaşı'nda bir adet Teknolojik otopark, 14 
tane açık otopark’ (Bunlardan 3 tanesi Mu
danya da, kalanlar Bursa merke zinde), 40 a 
yakın da açık otopark işletmesi bulunuyor.

BURBAK Gemlik’te açık otopark hizmetini 
yalnız İstiklal Caddesi’nde yürütüyor.

Bu hizmeti sanırım 2010 yılında başlattı. 
Yani BURBAK Gemliklilerden 7 yıldır para 
topluyor. Bunun karşısında hiçbir hizmet 
vermiyor.

Yalnız yolu araç boyutunda çizerek, 
başına diktiği görevlilerle para topluyor. 1 
saat otopark ücreti ise 4 lira, sonra her saat 
için para alınıyor. Alsın ama, karşılığını da 
versin.

Gemlik otopark sıkıntısı olan bir ilçe. 
Daracık yollarda sağlı sollu araçlar park 
ediliyor, hangi sokağa girseniz araçınızı sür
meniz büyük maharet gerektiriyor.

Mudanya ya 3 otopark yapan BURBAK, 
neden Gemlik’e katlı oto park yapmıyor?

BURBAK alıyor ama karşılığını vermiyor. 
Amaçlarına uygun çalışmıyor.

300 bin aracın oto park borçu nedeniyle 
icra takibi başlatılacağı haberleri geliyor.

Bunlardan bin 500‘ü için anlaşma yapılan 
özel Avukatlık Bürolarına belgeler 
gönderilmiş ve takip başlatılmış,

Yakında kapınıza BURBAK avukatından 
icra tebliği gelirse şaşmayın.

Almasını bilen BURBAK, ilçelere yatırım 
yapsın. Gemlik’in en büyük sorunu oto 
parktır.

Belediyenin yaptığı birkaç açık otopark 
Gemlik in sorunu gidereme-z. O otoparklarda 
bir düzen de yok, yalnız boş arsa ile 
otoparkçılık yapılmaz.

Sonunda olan oldu, dolgu yapılan iskele 
Meydanı’ndaki inşaat alanı da açık otopark 
oldu.

ılımııMıliıMİMİMİ!

Gemlik Belediyesi 
Kültür ve Sosyal 
işler Müdürlüğü 
ekipleri, Umurbey 
Mahallesinde, 
Muharrem ayı 
dolayısı ile 
vatandaşlara 
aşure ikram etti. 
Umurbey Meydan 
Camii önünde 
gerçekleştirilen 
etkinliğe, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Meclis 
Üyesi Orhan Sefil 
ve Fehmi Kulaber, 
Umurbey Mahalle 
Muhtarı Mustafa 
Duran ile birlikte 
çok sayıda 
vatandaş katıldı.

Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Etkinlik sonunda 
konuşan Başkan 
Yılmaz; “Kültürü 
müzün özünde 
güçlü bir dayanış 
ma duygusu var. 
Bizlerde bu daya 
niş ma ve kardeşlik 
duygulannı, bu 
güzel gelenek 
sayesinde hem 
şeh illerimizle 
paylaşmaya devam 
ediyoruz. Tüm 
vatan daşlanmı 
zın mübarek 
muharrem 
ayını kutluyo 
rum” dedi.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Sahil 
İşleri Daire 
Başkanlığı tarafın 
dan ilçemiz iskele 
Meydanı’ndaki 
çay bahçelerinin 
yıkılarak denizin taş 
dolgu ile geniş 
letilmesinden son 
ra bu alan 
vatandaşlar 
tarafından otopark 
olarak kullanılmaya 
başladı.
Gemlik Belediyesi’ 
nin yıkılan Ticaret 
ve Sanayi Odası nın 
bulunduğu boş 
alanı Gemlik 
Amatör Kulüpler 
Birliğine

ilçemizdeki 
spor kulüplerine 
ekonomik destek 
sağlaması açısın 
dan tahsisinden 
sonra, açık oto 
parkın kapı 
önünün bile 
araçlar tarafından 
park yeri 
olarak kulla 
nılmasından 
sonra, kordon dol
gusunun bulundu 
ğu alan son gün
lerde büyük yolcu 
otobüsleri ve özel 
araçlar tarafından 
otopark olarak 
kullanılmaya 
başlandığı 
dikkat çekti.

S.S.72 SAYILI GEMLİK ZEYTİN
TARIM SflTIS KOOPERATİFİNDEN

Kooperatifimizin 2017/2018 İş Yılı Zeytin Alım Kampanyasında, Koo 
peratifimizce ortaklardan alınacak zeytinlerin Köy Alım merkezlerinden, 
Kooperatifimiz depolarına nakliye işi 17 EKİM 2017 Sah günü saat 
11.00’de Kooperatifimiz idari binasında (Hamidiye Mahallesi Orhangazi 
Caddesi No: 187 Gemlik / BURSA) kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye iştirak teminatı 10O.OO-TL olup, Nakliye Şartnamesi mesai 
saatleri içerisinde Kooperatifimiz’de görülebilir.

Kooperatifimiz 2886 sayılı kanuna tabii olmadığından, ihaleyi yapıp 
yapmamakta veya pazarlık suretiyle yapmakta serbesttir.

İlgililere ilan olunur.

ELEMAN KAYIP
VASIFSIZ KAV BAYAN 

ÜRETİMDE ÇALIŞACAK PERSONEL 
ALINACAKTIR.

VERONA GRANİT MERMER 
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TEL:51420 21

BURSA 
MUSTAFA 

KEMALPAŞA 
NÜFUS 

MÜDÜRLÜ 
ĞÜNDEN ALMIŞ 

OLDUĞUM ‘
NÜFUS 

CÜZDANIMI 
KAYBETTİM. 

HÜKÜMSÜZDÜR. 
MEVLİ MOKAN
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1926 »ılı fcayıtlatda Ticaret Ması nın üyeleri
ŞABAN YALAZI KİMDİR:
Şaban Yalazı, Gemliklilerin yakından 
tanıdığı, eski Umur Otel Sahibi Umur 
Çorum’un damadır.
1943 yılında Karacabey’de doğan Şaban 
Yalazı, ilk ve ortaokulu Karacabey’de, 
Liseyi Bursa Erkek Lisesi’nde okudu, 
Bursa Eğitim Enstitüsü’nü bitirdikten 
sonra, Ankara Siyasal Bilimler Fakültesi 
İşletme İktisadi Enstitüsü’nde Marketing 
dalında yüksek lisans öğrenimi gördü. 
Bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra 
1974 yılında Almanya’ya gitti.
Dışişleri Bakanhğı’na bağlı olarak Mainz

Başkonsolosluğu’nda görev aldı. 33 yıl 
boyunca oradaki Türk çocuklarına yararlı 
olmaya çalıştı. Bir yandan da tarih 
çalışmalarını sürdürerek, ilk kitabı “Kara
cabey’i yazdı.
2007 yılında yurda dönen Yalazı, emekli 
olduktan sonra kendini araştırmacılığa 
verdi. Osmanlıcayı da bildiği için yıllarca 
Osmanh Arşivlerinde ilçe Karacabey 
üzerine araştırmalar yaptı. “19. Yüzyılda 
Karacabey’in Toplumsal ve Ekonomik 
Yapısı’’ adlı 6 ciltlik dev bir yapıt 
hazırladı. Karacabeylilerin “Sarı Zeybek’’ 
adını verdikleri Şaban Yalazı, “Yaşadı

ŞABAN YALAZI (Araştırmacı - Yazar) 

ğımız Yerlerin değerlerine tarih bilinciyle 
sahip çıkmalıyız” diyor. Yalazı, Osmanh 
arşivlerinde Karacebey’i araştırırken, 
1926 yılında Gemlik’te işyeri kurmuş tüc
car ve esnafın kayıtlarıyla karşılaşır. 
Bunlarını tarihe not düşmesini isteyince 
araştırmacı yazar Raif Kaptanoğlu, bu 
yazının Gemlik Körfez Gazetesi’nde 
yayınlanması için beni önermiş. Yazı 
elime geçince okurlarımın yazarı tanıması 
açısından bir ön bilgi olması bakımından 
bunları sizlerle paylaştım. İşte, 1926 yılın 
da Gemlik’teki kayıtları girmiş tüccarlar 
aşağıda: (Giriş yazısı - Kadri GÜLER)

Gemlik Kazası 
Tüccarları: 
Otel
Nezafet Otel ve 
Kıraathanesi - 
Mehmet Kadri 
Yedi oda, onbir 
karyolası olup, 
fiyatları 30 ve 40 
kuruştur. Otel 
Gemlik’in en güzel 
mevkiindedir. 
Gemlik, Pazaryeri. 
Çınar altında nu
mara 20.
Bakkaliye 
Kanaat Bakkaliyesi, 
Mustafa
Bilumum bakkaliye 
ihtiyaçları üzerine 
muamele yapar.
Gemlik, Pazar 
meydanı, numara 9 
Kanaat Bakkaliyesi 
- Güneylili Hüseyin 
Bilumum bakkaliye, 
tütün, tuhafiye ve 
saire üzerine ticari 
işler yapar. Çeşme 
sokağında-13 
Terziler 
Moda Terzihanesi, 
Celal 
En son moda erkek 
ve kadın elbiseleri, 
kostüm, tayyör ve 
merasim elbisele 
rini mükemmel 
surette imal eder. 
Gemlik’te bir numa 
rah caddede-1 
Tüccar Terzi, Yeni 
Türkiye Terzihanesi, 
Ömer Fevzi 
En son modeller 
mucibince her nevi 
erkek ve hanım 
kostümleri, 
merasim ve resmi 
elbiseleri dahi özel 
surette imal olunur. 
Gemlik, Pazar 
yerinde-10 
Tütün Ziraatı 
BalIkesirli Recep 
Rüştü 
Yeterli ölçüde tütün 
ziraatı ile iştigal ve 
tütün üzerine ticari 
faaliyette bulunur.

Her nevi taze sebze 
ve meyve üzerine 
de muamele yapar. 
Gemlik’te Demirsu 
başı Mahallesinde 
12-14 arziye 
Kırtasiye 
Selahattin Mek
tepliler Pazarı 
Kırtasiye, tuhafiye, 
pul, tütün ve saire 
üzerine toptan ve 
perakende 
muamele yapar. 
İskele Caddesinde 
numara 20 
Diğer Tüccarlar 
Gemlik Osmanh 
Bankası Muhabiri 
ve Seyr-ü Sefain 
Acentesi- Ali Beyza 
de Eşref Kemalettin 
Zahire ve ipekböce 
ği tohumu, zeytin, 
zeytin yağı, mangal 
kömürü, odun üze 
rine ticari faaliyet 
lerde bulunur. Ve 
her taraftan sipariş 
kabul eder.
Gemlik’te belediye 
karşısında, telgraf 
adresi: Eşref Ke
malettin 
İthalat ve ihracat 
Ticareti - Refik 
Sabri ve Şürekası 
Bilumum kantariye 
zeytin tanesi, zeytin 
yağı ve sabun üze 
rine ticari faaliyette 
bulunur. İthalat ve 
ihracat üzerine 
sipariş kabul eder. 
Merkezi İstanbul, 
Gemlik şubesi. Iske 
le Caddesinde - 6 
Anadolu 
Ticarethanesi - 
Umurbeyli Ali Rıza 
Bilumum zahire, 
zeytin, zeytin yağı, 
koza, koza tohumu 
üzerine muamele . 
yapar. Ve her taraf 
tan sipariş kabul 
eder.
Gemlik Tahal 
Meydanında 
Güneylili Mahmut

Efendi Mahdumları - 
Ali ve Bekir Sami 
Biraderler 
Bilumum bakkaliye, 
aktariye, zücaciye, 
kırtasiye, tuhafiye 
üzerine toptan ve 
perakende 
muamele yapar. Ve 
sipariş kabul eder. 
Gemlik’te köprübaşı 
-3 Ayrıca köprü 
haricinde 119 nu
marada deposu 
vardır. Şubesi köp 
rü başında numara 
6. Zahire üzerine 
muamele yapar. 
Vezirzade Mustafa 
ve Şeriki - Müezzin- 
zade Mustafa 
Zeytin ve zeytin 
yağı üzerine toptan 
ve perakende 
ticareti yapar. Ve 
her taraftan sipariş 
kabul eder.
Gemlik Tahal mev 
kiinde-37 
Tuhafiyeci - Ali 
Kemal 
Gemlik’te Dere 
Sokağında-18 
Doktor - Ziya 
Dahiliye, Efrenciyye 
(Frengi) ve Çocuk 
Hastalıkları Müte 
hassısı 
Dişçi - Said 
Gemlik’te Belediye 
karşısında özel 
muayenehanesinde 
Gazinolar 
Cumhuriyet Gazi
nosu - Mustafa 
Denize karşı fevkala 
de manzaraya haiz 
olup bira, likör, çay, 
kahve ve sair meşru 
bat mevcuttur. İnce 
saz ve hanımlar 
tarafından idare 
edilir.
Gemlik Alemdar 
Caddesinde 
Sefa Gazinosu - 
Münir 
Gemlik’in mutena 
mahallinde olup 
çay, kahve, gazoz 

ve emsali meşrubat, 
tavla ve iskambil 
gibi oyunlar mev
cuttur. Bira, likör 
vesair meşrubat 
vardır.
Demirsubaşı 
Mahallesinde 
Gazoz 
Giritli Haydar 
Gazoz Fabrikası 
Halis filtrelenmiş su 
ve safi şekerle imal 
ve ihzar olunur. 
Berrak ve nefistir. 
Her taraftan sipariş 
kabul edilir. 
Gemlik Tahal 
Meydanı 
Müskirat (İçki 
İmalatı) 
Gemlik Şark Müski
rat Fabrikası 
Her nevi halis ve 
imbikten çekilmiş 
rakı, konyak imalatı, 
toptan ve peraken 
de muamele yapar. 
Gemlik’te pazar ma
hallinde - 8 
Fabrika 
Alemdarzadeler 
Gemlik Şubesi - 
Veli Yahya 
Biraderler 
Zeytin yağı ve 
sabun üzerine 
ticari işler yapar. 
Değirmende birinci, 
ikinci, üçüncü ve 
düz kırma un 
öğütülür. Ve Un 
ticareti yapar. Yağ, 
sabun ve saire 
üzerine sipariş 
kabul olunur. 
İstiklal Caddesinde 
İzzet Baha 
Fotoğrafhanesi 
Her nevi kartpostal 
ve arap resimleri 
büyük dikkatle 
ihzar olunur.
Belediye karşısında 
Kundura 
İmalathanesi - Ali 
Her nevi erkek, ka 
din, çocuk ayakkabı 
larını azami dikkatle 
ihzar ve imal eder.

Gemlik’te Meyhane 
Boğazında -10 
Diğer Kunduracılar- 
Hadi ve Muhittin- 
zade Rıfat.

Kaynak:
Cemal Nadir, 
1926 yılı Bursa
Vilayet
Rehberi s.26, 27

(Soldan sağa) Alemdarzadeler Gemlik 
Şubesi Yahya Bey, Alemdarzadeler Gemlik 
Şubesi Kemal Bey, Gemlik Kanaat 
Bakkaliyesi Sahibi Güneylili Hüseyin Bey

(Soldan sağa) Tüccar Terzi Ömer Fevzi Bey, 
Kanaat Bakkaliyesi Sahibi Mustafa Remzi 
Bey, Tüccardan Güneylili Bekir Sami Bey, 
Gemlik Gazoz Fabrikası Müdürü Haydar Bey



10 Ekim 2017 Salı Gemlik KŞrfez Sayfa 6

mıatsapp kullananlar diKkat!
Maliye Bakanlığı, 
bazı GSM operatör
lerinin VVhatsApp 
üzerinden konuş 
maları gerekçe 
göstererek telefon 
faturalarını şişirdiği 
iddiaları üzerine 
inceleme başlattı. 
Bazı GSM opera 
türlerinin düşük 
vergi ödemek için 
faturada düşük 
vergiye tabi hiz 
metleri şişirdiği 
iddialarıyla ilgili 
olarak Maliye 
Bakanlığı 
müfettişlerinin bir 
süre önce inceleme 
başlattığı ortaya 
çıktı. Maliye'nin 
önce bir GSM oper
atöründe inceleme 
başlattığı, sonra 
tüm operatörleri in
celemeye aldığı 
kaydedildi.
FATURA DÜŞÜK 
VERGİYE GÖRE

"Elektronik yayın" 
adı altında gazete, 
dergi, sinema, tele
vizyon aboneliği 
gibi hizmetlerden 
Özel iletişim Vergisi 
alınmadığı gibi, 
yüzde 1 KDV 
alınıyor.
Paketin bir kısmı 
mn "elektronik 
yayın" olarak gös
terilmesi suretiyle 
GSM operatörünün 
KDV+ÖİV olarak 
telefon konuşması 
için yüzde 43, inter
net için yüzde 23 
vergi ödemek ye 
rine sadece 

yüzde 1 KDV 
ödediği 
ifade edildi. 
Habertürk'e telefon 
faturasını gönderen 
bir vatandaş, 
kendisinin hiçbir 
talebi olmadığı 
halde 145.20 
TL'lik cep telefonu 
faturasının 15.1 
TL'lik kısmının 
"elektronik yayın 
bedeli" olarak 
gösterildiğini be
lirtti. Sadece bu 
işlemden dolayı 
GSM operatörü 
internet hizmetine 
göre 3.5 lira, tele

fon konuşmasına 
göre 6.5 lira vergi 
ödemesi gerekirken 
15 kuruş vergi 
ödedi. Operatör bu 
işlemden dolayı 
3.35 ile 6.35 TL 
arasında daha az 
vergi ödemiş oldu. 
BÜYÜK CEZA 
BEKLENİYOR 
Maliye'nin in
celemesinin 
tamamlanmasıyla 
vergi aşındırdığı 
tespit edilen GSM 
operatörlerine yük
sek tutarlı cezalar 
gelmesi bekleniyor. 
Ote yandan TBM- 
M'ye sunulan torba 
yasa tasarısında, 
GSM operatör
lerinin devlete 
ödemeleri gereken 
Hazine payı, BTK 
payı gibi borçlarına 
yeniden yapılan 
dırma hakkı 
getiriliyor.

142 Bin Personel 
aranıyor

IŞKUR'un resmi sitesi "iskur.gov.tr" 
sayesinde iş ilanlarına online olarak 
ulaşmak mümkün. Sitede iş arayan 
bölümüne girildiğinde istediğiniz 
pozisyona başvurabilirsiniz. Tabii Önce 
İŞKUR'a kayıt yaptırmanız gerekiyor. 
Bunu da internet üzerinden yapa
bilirsiniz. iş arayanların kayıt 
yaptırabilmeleri için 14 yaşını 
doldurmuş olmaları ve kayıt esnasında 
fiilen askerlik görevinde bulunmamaları 
gerekiyor. Mesleklerin tespitinde beyan 
esas alınıyor.
AKTÖRE DE İHTİYAÇ VAR
Burada doğru bilgileri vermek iş bulma 
noktasında yardımcı oluyor. Site kayıt 
olan işsizlere özgeçmiş düzenleme 
konusunda da yardımcı oluyor. Yine iş 
ve meslek danışmanlarıyla görüşmeler 
yaparak size en uygun işi de bulabiliy
orsunuz. işlemlerin tamamını internet 
üzerinden yaparak başvurularınızı da 
takip edebilirsiniz. İŞKUR'daki iş 
ilanlarını incelediğimizde 500'ün üz
erinde meslekte ve 81 ilden eleman 
ilanları bulunuyor. İlanların içinde bin 
adet aktör oyuncu aranıyor olması da 
dikkat çekiyor. Yine belli branşlarda 
öğretmen ilanları da bulunuyor.

ElEKTRİKÇİ ARANIYOB
GEMLİK’TE İKAMET EDEN 

GEMLİK’TEKİ ŞANTİYEMİZDE 
ÇALIŞACAK ELEKTRİKÇİ 

USTALARI VE YARDIMCILARI 
ARANIYOR 

DRM Elektromekanik İnş.
Proje “San.HTic. Ltd.'Şfi.

03124424014-05494992909

SAHİBİNDEN 
KİRALIK UMURBEY’DE 
130 TONLUK ZEYTİN 
HAVUZLU MAĞAZA 

0 536 223 82 62
Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

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

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

KÜÇÜKKUMLA 
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Sanayi üretim endeksi açıklandı
Türkiye istatistik
Kurumu (TÜIK) 
ağustos ayı sanayi 
üretim endeksini 
açıkladı. Buna göre 
sanayi üretimi yıllık 
arındırılmış %5,2, 
arındırılmamış 
%3,8 arttı.
Takvim etkisinde 
arındırılmış sanayi 
üretimi Ağustos'ta 
yüzde 5,2 artarken, 
arındırılmamış üre
tim yüzde 3,8 artış 
gösterdi.
Aylık bazda mevsim 
ve takvim etkisin
den arındırılmış 
yüzde 0,1, 
arındırılmamış 
yüzde 2,9 azaldı. 
Mevsim ve takvim 

etkisinden 
arındırılmış 
sanayinin alt sektör
leri (2010=100 
temel yıllı) 
incelendiğinde, 
2017 yılı Ağustos 
ayında madencilik 
ve taş ocakçılığı 
sektörü endeksi bir 
önceki aya göre 
%1,5 azaldı.
Takvim etkisinden 
arındırılmış 
sanayinin alt sektör
leri (2010=100 temel 
yıllı) incelendiğinde, 
2017 yılı Ağustos 
ayında madencilik 
ve taş ocakçılığı 
sektörü endeksi bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre %4,7

arındırılmış imalat 
sanayi alt sektörleri

azalırken, imalat 
sanayi sektörü en-

sanayi grupları
(MIGs) incelendi

deksi %5,6 ve elek
trik, gaz, buhar ve 
iklimlendirme üre
timi ve dağıtımı sek
törü endeksi %7,3 
arttı. Mevsim ve 
takvim etkisinden 
arındırılmış ana 

ğinde, 2017 yılı 
Ağustos ayında bir 
önceki aya göre en 
fazla azalış %3,7 ile 
sermaye malında 
gerçekleşti.
Mevsim ve takvim 
etkisinden 

incelendiğinde, 
2017 yılı Ağustos 
ayında bir önceki 
aya göre en fazla 
azalış %16,8 ile 
bilgisayarların, elek
tronik ve optik ürün
lerin imalatında 

gerçekleşti. Bu 
azalışı, %13,3 ile 
motorlu kara taşıtı, 
treyler (römork) ve 
yarı treyler (yarı rö
mork) imalatı ve 
%10,6 ile makine ve 
ekipmanların kuru
lumu ve onarımı 
takip etti. Mevsim ve 
takvim etkisinden 
arındırılmış imalat 
sanayi alt sektör 
leri incelendiğinde, 
2017 yılı Ağustos 
ayında bir önceki 
aya göre en yüksek 
artış %11,8 ile temel 
eczacılık ürünlerinin 
ve eczacılığa ilişkin 
malzemelerin 
imalatında 
gerçekleşti.

SGK, kurumun gelişimi için fikir 
sunan personelini ödüllendirecek
Sosyal Güvenlik 
Kurumu, kurumun 
gelişimine katkı 
sağlayacak fikirlerin 
değerlendirilmesi 
ve fikir sunan per
sonelin de ödül
lendirilmesi için 
harekete geçti. 
SGK Bireysel Öneri 
Sistemi Usul ve 
Esaslan'nı kurum 
personeline duyu
ruldu. Buna göre, 
kurumun gelişimine 
katkı sağlayacak 
fikir sunan personel 
ödüllendirilecek. 
İLK ÜÇE GİRECEK

FİKİR SAHİPLERİ 
ÖDÜLLENDİRİLE
CEK
Evvela, kurum 
personelinin bilgi, 
beceri ve deneyim
lerinden yola 

çıkarak kurumu 
gelişimine katkı 
sağlayacak tek
liflerinin alın 
ması ve şekilde 
değerlendirilmesine 
yönelik esaslar be

lirlendi. SGK'nın 
faaliyet alanları ile 
ilgili konularda 
kurum personelinin, 
hizmetlerin 
verimliliğini arttırıcı 
ve iyileştirici 
mahiyetteki fikir
lerinin hayata 
geçirileceği belir
tildi. Dereceye 
giren ilk üç fikrin 
sahipleri kurum 
başkanı nın 
onaylaması duru
munda takdir 
edilecek hedi 
yelerle ödül
lendirilecek.

Sana»! Üretim 
Endeksi Ağustos

Ayında Düşüş 
Gösterdi

TUIK verilerine göre, ağustos ayı sanayi 
üretim endeksi, önceki aya göre yüzde 
0,1 düşüş gösterdi.Türkiye İstatistik Ku
rumu (TUİK) ağustos ayı sanayi üretim 
endeksi ve perekande satış endekslerini 
açıkladı. Buna göre sanayi üretim en
deksi önceki aya göre yüzde 0.1 düşüş 
gösterdi.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış 
sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 
2017 yılı Ağustos ayında madencilik ve 
taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki 
aya göre yüzde 1,5 azaldı, imalat sanayi 
sektörü endeksi yüzde 0,2 arttı ve elek
trik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi 
ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,1 
azaldı.
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SEREKLİ TELEFONLAR
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

_________ ULAŞIM_________
Famukkal* «12 OO 2»
DENİZ UÇAÖI »13 ®® 13
Paoaaua A km la »ayahat 014 03 02
METRO 013 12 12
Aydın Turizm »13 20 77
»Özer Turizm »12 10 72
Kanbarofllu-Eaadaş »14 4» 40

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. ' 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 613 10 68

| Tomokay Tomografi 513 05 29
Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER
Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 07
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

RESMİ DAİRELER
Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef.
Milli Eğt Md.

513 12 86
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 51313 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md.
Halk Eğitim Müd

513 77 73
I. 513 18 46

İŞ-KUR 513 71 66
BELEDİYE

Santral 513 45 21-23
Başkanlık 513 45 20

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

DENİZ OTOBÜsU*
Bursa 2SB 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
IDO 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__________
Şehirlerarası Oto- 261 54 00 
büs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Milangbz 
Habaşgaz 
Yonl Llkitgaz 
BP Gaz 
Bütünler Llkitgaz 
Akçagaz 
Totalgaz
Akoan Petrol 
MAR-PET
Tuncay Otognz 
Boyza Potrol

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
GEİİİLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ,GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5900 

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)

GEllllSlIEIlMfi
VENÜS SİNEMASI

BABAM 
12.00-14.45- 
17.30-20.30 

KURTLAR VADİSİ
VATAN 

11.30-14.00-16.20- 
18.40-21.00 

KORKU KAYITLARI 
11.45-13.30- > 
17.15-19.00 

AY LAV YU TUU 
15.15-20.45 

5133321
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Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ihale ettiği Kaplıca yapımı beklemede

Termal kaplıca inşaatı trafoya takıldı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

ABD ile gerginlik
ABD yönetiminin aldığı ani bir karar ile 

Türk vatandaşlarının ülkelerine girişlerine ve 
Türkiye’ye gideceklere vize yasağı getirildi.

Bu durum, iki ülke arasındaki süren 
gerginliği en üst noktaya taşıdı.

Türkiye’nin ABD ile ilişkileri 2. Dünya 
Savaşından sonra gelişti.

Demokrat Parti’nin iktidara gelmesinden 
sonra ilişkiler zirve yaptı.

ABD’nin Türkiye gibi Sovyetler Birliği’ne 
komşu bir ülke ile işbirliği yapması men- 
faatineydi. Devamı sayfa 4’de

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
ilçemize yaptırılacak 
olan Termal Kaplıca 
inşaatı, kaplıca 
arsası içinde bulu 
nan trafonun yeri 
nin değiştirilmesine 
takıldı. Trafo yerinin 
imar planlarında 
değiştirilmesinden 
sonra TEDAŞ’ın 
trafoyu taşıyacağı 
öğrenildi.
Haberi sayfa 2’de

niHİZVEKIYİTEMİZLİĞI 
MftSflYftYflTIRIlDI

Uludağ Üniversitesi ve Bursa Büyükşehir Bele 
diyesi’nin organizasyonunda gerçekleştirilen 
Ulusal Çevre, Deniz ve Kıyı Kirliliği Sempoz 
yumu yapıldı. Sempozyumda, Uludağ Üniver
sitesi ile yapılan protokol ile çevre, kıyı denizi ve 
denizlerin korunması çalışmalarına ağırlık 
verildiği belirtildi. Haberi sayfa 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Bursa Büyükşehir Beledîyesi’rıin ihale ettiği Kaplıca yapımı beklemede

Termal kaplıca inşaatı trafoya takıldı

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından ilçemize 
yaptırılacak olan 
Termal Kaplıca 
inşaatı, kaplıca 
arsası içinde 
bulunan 
trafonun yerinin 
değiştirilmesine 
takıldı.
Eski Belediye 
başkanlarından 
Gemlik Beledi 
yesi’ne ait olan 
Termal Kaplıcası, 
eski Belediye 
başkanlarından 
Mehmet Turgut 
tarafından 
işleticisinin icra 
yoluyla tesisten 
çıkarılmasından 
sonra boşaltılmış, 
uzun yıllar boş 

kalan kaplıca binası 
madde bağımlı 
lannın mekanı 
haline gelmişti.

GÜLER 
DÖNEMİNDE 
YIKILDI
Bir dönemler 
Gemliklilerin buluş 
tukları mekan olan 
kaplıca binasının 
boşaltılmasından 
sonra, Belediye 
Başkanı olan 
Fatih Mehmet 
Güler döneminde 
ise madde 
bağımlılarından 
kurtulmak için 
tamamen yıktırıldı. 
Güler’in başkanlığı 
döneminde Termal 
Kaplıca projesi 
yaptırılarak 2 kez

ihaleye çıkameti.
Ancak, ihaleye 
katılan olmadı. 
Termal kaplıcası 
Refik Yılmaz’ın 
Belediye 
Başkanvekilliği ve 
başkanlığı dönem
lerinde ise, yapımı 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın 
dan gerçekleştin 

lecegı belirtilerek, 
proje değişikliğine 
gidilerek, yeni 
proje yapıldı.
Gemlik Kaplıcası 
geçtiğimiz aylarda 
Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı 
tarafından ihale 
edilmişti.
TRAFONUN 
YERİNİN DEĞİŞMESİ

BEKLENİYOR 
Yer teslimi 
Gemlik Belediyesi 
tarafından yapılan 
Termal kaplıca 
yerinin çevresi 
müteahhit firma 
tarafından 
kapatılmasına 
karşın, inşaatın 
başlamamasının 
nedeninin inşaat 

alanı içinde bulunan 
trafonun yerinin 
değiştirilme 
sinden sonra 
başlayacağı 
açıklandı.
Trafo yerinin 
imar planlarında 
değiştirilmesinden 
sonra TEDAŞ’ın 
trafoyu taşıyacağı 
öğrenildi.

YiMb, "İncillik üssü tapansın”
Saadet Partisi Gem
lik İlçe Başkanı 
Ahmet Vakkas
Yıldız; ABD’nin vize 
kararı ile ilgili olarak 
basına yazılı 
açıklama yaptı.
Yıldız, şunları 
söyledi: 
“Bilindiği gibi ABD 
Türkiye düşman 
lığına bir yenisini 
daha ekledi.
Türk vatandaşla 
nna yönelik vize 
işlemlerini sınırsız 
durdurma kararı aldı. 
Hükümetimiz de 
karşılık olarak ABD 
vatandaşlarına 
vizeyi askıya aldı.” 
Türkiye’nin misille 
me olarak aldığı 
vize kararını önemli 

bir adım olarak 
değerlendirdiklerini' 
söyleyen Yıldız, 
“Olumlu bir adım 
ancak yeterli değil. 
Mukabele-i bil misil 
yani misli ile karşılık 
verilerek İncirlik 
Üssü’nü kapat 
manın tam zamanı 
dır” dedi.

BUNU BİR FIRSAT 
OLARAK 
GÖRMEMİZ LAZIM 
ABD’nin hırçınca ve 
pervasızca tavırlarını 
düzeltmesi için ve 
bölgenin de güven 
liği için tedbirli adım 
lar atılması gerekti 
ğini vurgulayan 
Yıldız, “Bununla 
beraber en önemli 

adım Türkiye’de 
bulunan İncirlik 
Üssü’nün kapatıl 
ması olmalıdır. 
Biz diyoruz ki İncirlik 
Üssü’nü kapatmanın 
tam zamanı. Bunu 
bir fırsat olarak gör 
memizlazım” ifa 
delerini kullandı.

ŞAHSİYETLİ DIŞ 
POLİTİKA

ABD’nin Türkiye ve 
Ortadoğu’yu 
karıştırmak için ana 
merkez olarak 
İncirlik Üssü’nü 
kullandığını ve dün 
PKK ’ya bugün de 
PYD’ye yardım 
olarak gelişmiş 
silahlar verdiğini 

belirten Yıldız, 
“Biz savaş açalım 
demiyoruz ama hem 
Türkiye hem de 
bölgenin güvenliği 
için şahsiyetli bir dış 
politika izlemeliyiz” 
değerlendirmesinde 
bulundu.
ABD BİRLEŞMEDEN 
RAHATSIZ
ABD’nin bu yaptı 
rımı uygulamadaki 
gerekçesinin 
inandırıcı olmadığını 
kaydeden A.Vakkas 
Yıldız, “Türkiye 
vatandaşı bir ca
susun yakalanması 
gibi bir gerekçe, 
çok inandırıcı 
değildir. Asıl gerek 
İ;e Suriye üzerinde 
ran, Rusya ve

Türkiye’nin Astana 
’da yürütmüş olduğu 
çalışma, orada alı 
nan kararların uygu 
lamasına yönelik 
duyduğu rahatsız 
lıktan dolayı attığı 
bir adımdır. Yoksa 
bir casusun tutuklan 
ması gibi bir 
gerekçe değildir. 
Saadet Partisi olarak 
en başından beri 
Suriye’ye müdaha 

leye karşı olduğu 
muz bilinmektedir; 
fakat hükümetimiz 
hiçbir zaman 
görüşlerimizi 
dikkate almamış 
ABD’nin ipi ile 
kuyuya inmiştir. 
Şimdi gelinen 
noktaya baktı 
ğımız da haklılı 
ğımız ortadadır.” 
ifadelerini kul 
landı.
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Bursa'da ekonomik 
sıkıntılar yüzünden 
bunalıma giren bir 
kişi, tuz ruhu 
içerek intihar 
etmeye kalkıştı 
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa'nın 
merkez Osmangazi 
ilçesi Yeşilova Ma
hallesinde yaşayan 
C.K.(33), bir süredir 
yaşadığı ekonomik 
sıkıntılar yüzünden 
bunalıma girdi.

Bursa'da bir ihbarı 
değerlendiren 
narkotik polisi 
yaptığı operas 
yonda 4 şüpheliyi 
gözaltına aldı. 
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü 
Uyuşturucu ile 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
ihbar hattına gelen 
bir ihbarı 
değerlendirdi. 
Merkez Osman 
gazi ilçesinde 
ikamet eden

Yeşilova ma
hallesinde bulunan 
evinde annesi A.K.

ile birlikte yaşayan 
C.K. evde bulunan 
tuz ruhunu içerek

S.G/nın evine 
operasyon yapan 
ekipler, poşetler 
içerisinde 1 kilo 50 
gram esrar ele 
geçirdi.

intihar etmek istedi. 
C.K.'nın tuz ruhu 
içtiğini fark eden 
annesi, durumu 
112 ekiplerine 
bildirdi. 112 ekipleri 
olay yerine gele 
rek C.K.'yı Bursa 
Devlet Hastanesine 
kaldırdı. Hasta 
nede tedavi altına 
alınan C.K.'nın 
sağlık durumunun 
ağır olduğu 
öğrenildi.

Merkez Yıldırım, 
Kestel ve Yeni 
şehir ilçelerinde 
yapılan operas 
yonlarda da H.T., 
A.K. ve S.B.

gözaltına alındı. 
Şüphelilerin ev
lerinde yapılan 
aramalarda bir 
miktar metam 
fetamin, bonzai 
ve esrar ele 
geçirildi.
Ayrıca 6 kişiye de 
uyuşturucu 
kullanmak 
suçundan işlem 
yapıldı. 4 şüp 
heli emniyetteki 
işlemlerinin 
ardından adliyeye 
sevk edildi.

Otoyolda geri 
gitmeye kalktı

Bursa'da ticari 
taksi anayolda 
geri geri giderken 
arkadan gelen 
kamyonetle 
çarpıştı, kazada iki 
kişi yaralandı 
Kaza, gece 01.00 
sıralarında, 
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçe
sine bağlı Santral 
Garaj Mahallesi 
Ulubatlı Haşan 
Bulvarı üzerinde 
meydana geldi. 
Osmangazi'den 
Nilüfer istikame
tine giden caddede 
geri geri gelen 
Hüsamettin A.(51) 
idaresindeki 16 T 
0357 plakalı araç 
ile arkadan gelen 
Mustafa S.(33) 
idaresindeki 16 
AE 883 plakalı 
kamyonet çarpıştı.

Kazanın etkisiyle 
her iki araçta 
bulunan sürücüler 
yaralanırken 
kazayı gören 
vatandaşlar 112 ve 
polis ekiplerine 
haber verdi. Olay 
yerine kısa sürede 
gelen ekipler ticari 
araç sürücüsü 
Hüsamettin A.'yı 
ambulansa alarak 
ilk tedavisini orada 
yaptı. Kamyonet 
sürücüsü Mustafa 
S. hafif yaralı 
olarak ambu 
lansa alındı. 
Her iki yaralı da 
112 ekipleri 
tarafından Bursa 
Çekirge Devlet 
Hastanesine 
götürüldü. Polis 
olayla ilgili 
soruşturma 
başlattı.

Duvarın altında kalan
vasmılaltj motosiMet 
sürücüsü yaralandı

polis hayatmı kayîıelti

Bursa'nın İznik 
ilçesinde otomo
bille çarpışan 90 
yaşındaki moto 
siklet sürücüsü 
yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 
Samet Topuz'un 
(23) kullandığı 41 
GB 590 plakalı 
otomobil, Atatürk 
Caddesi'nde 
Yakup Akın (90) 

idaresindeki 
16 H 8449 
plakalı moto 
sikletle çarpıştı. 
Kazada yaralanan 
Akın, 112 Acil 
Sağlık ekiplerince 
İznik Devlet 
Hastanesine 
kaldırıldı.
Yaralının sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğrenildi 

Bursa'da evine 
tadilat yaptığı 
sırada duvarın 
yıkılma sıyla 
altında kalan 
polis memuru 
hayatını kay 
betti.
Olay, merkez 
Osmangazi ilçe 
si Demirtaş 
Dumlupınar 
Mahallesi'nde 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, 3 çocuk 
babası 47 
yaşındaki İzzet 
Bilgin, evde 
tadilat yap

maya başladı. 
Bu sırada du 
varın yıkılmasıyla 
polis memuru 
altında kaldı. 
Vatandaşlar 
tarafından du 
varın altından 
çıkartılan, 112 
ekipleri tarafından 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan Bilgin, 
hayatını kaybetti. > 
Bilgin'in cesedi 
otopsi için 
Adli Tıp Kuru 
mu'na kaldırıldı. 
Olayla alakalı 
tahkikat sürüyor.

Kolunu pres 
makinesine 

kaptıriiı

İnegöl de bir işçi 
nin pres makine
sine sıkışan kolu 
bileğinin üstünden 
koptu.
Edinilen bilgiye 
göre, İnegöl Or
ganize Sanayi Böl
gesindeki bir fab 
rikada çalışan 45 
yaşındaki Haşan 
Saraçoğlu, kağıt 
pres makinesinde 

çalıştığı sırada 
kolunu makineye 
kap tirdi. Feryat 
ederek yardım 
isteyen işçiye ilk 
müdahaleyi 
mesai arka 
daşları yaptı. 
Arkadaşlarının 
çabalarıyla sıkışan 
kol kurtarılama 
yınca durum itfai 
yeye bildirildi.
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Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail. com

Güne Bakış DENİlt kivi imi m mim
ABD İle gerginlik

1950’den sonra iktidardaki Demokrat Par
tiyi destekleyen ABD yönetimi, Marşall 
Yardımları ile Türkiye’nin içine iyice girdi.

Ticari ilişkiler geliştirilirken, kapitalist blok 
ile Sosyalist-Marksist blok arasında o yıllarda 
süren soğuk savaşta Demokrat Parti iktidarı 
küçük Amerika olma hayallerinde idi.

Zamanın Cumhurbaşkanı merhum Celal 
Bay ar’m ilk ABD gezisi büyük reklam aracı 
olarak kullanıldı.

Bu gezi sonrası ilişkiler daha da büyüdü.
ABD ile başlayan ikili anlaşmalar ile 

Türkiye de Sovyet saldırılarına karşı üstler ku
ruldu, dinleme istasyonlar değişik yerlere 
monte edildi.

Gemlik Şahintepe’de 1960’h yıllarda kuru
lan ABD dinleme tesisleri yıllarca görev yaptı.

Bir çok Gemlikli bu tesiste yıllarca çalıştı." 
1960 Anayasasının getirdiği özgürlükçü 

ortam sonucu 1970Tı yıllarda Türkiye sol ile 
tanıştı.

İlk kez sosyalist bir parti Türkiye İşçi Par
tisi (TİP) meclise 15 milletvekili soktu.

TİPTılerin başına gelmeyen kalmadı.
Mecliste dövüldüler, saldırdılar, parti 

binalan basıldı, yakılmaya kalkışıldı.
Sonunda partileri kapatıldı.
Üniversitelerde solcu gençlik yetişti.

Atatürk’ün ‘Tam Bağımsızlık’ ilkeleri doğrul 
tuşunda Amerikan Emperyalizmine karşı baş 
latılan mücadeleye karşı ABD patentli Komü 
nızmıelviucâaeıeuemekıerı kurbluu.

Milli Türk Talebe Birlikleri oluşturuldu.
Solcu gençliğin karşısına milliyetçi ülkücü; 

gençlik çıkarıldı.
Bir taraf ABD emperyalizmine karşı çıkar j 

ken, öteki taraf ABD ile işbirliği içindeydi.
6 Şubat 1969 tarihinde İstanbul limanında 

demirleyen ABD’nin 6. filosunu protesto et 
mek için "emperyalizme ve sömürüye karşı” 
miting düzenleyen solcu gençliğin üzerine, 
"Müslüman Türkiye” diyen o günkü İslamcı 
kesim,'MTTB’nin çâğnsi'ile saldırdı.'MTTB hin 
genel başkanı bugün AKP milletvekili ve 
TBMM Başkanı İsmail Kahramandı.

Yandaşlan Komünizmle Mücadele Demek
leri Başkanı ise Ilhan Darendelioğlu’ydu.

Darendelioğlu, yapılan bir mitingde, "Pazar 
günü komünistler miting yapacak. Biz bu mi 
tingte savaşacağız. Silahı olan silahıyla, ol
mayan baltasıyla gelsin'” diyordu.

Elleri çivili sopalı gözleri dönmüş grup, 
"Din elden gidiyor”, "Komünistleri ölüm” 
çığlıkları ile, ABD filosunu protesto eden, 
‘Tam Bağımsız Türkiye” istemlerini slogan 
/aştıran solcu gençlere saldırdılar Saldırgan 
lar şimdiki AKP’nin çekirdeğini oluşturan o 
günkü MTTB ve KMCD üyeleri idi. Saldında 
2 gençi bıçaklayarak öldürdüler, 100 ün 
üzerinde yaralanan oldu. Devamı yann______

Uludağ Üniversitesi 
ve Bursa Büyük 
şehir Belediyesi’nin 
organizasyonunda 
gerçekleştirilen 
Ulusal Çevre, Deniz 
ve Kıyı Kirliliği 
Sempozyumu’na 
Büyükşehir Bele 
diye Başkan Vekili 
Abdülkadir Karlık, 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Yusuf Ulcay, 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
BUSKİ yöneticileri, 
akademisyenler ve 
vatandaşlar katıldı. 
Törende konuşan 
Büyükşehir 
Belediye Başkan 
Vekili Abdülkadir 
Karlık, Bursa’nın 
tarihi, kültürü ve 
eşsiz doğasıyla 
kendisini hayran 
bıraktığını söyledi. 
Bursa’nın yıllar 
içerisinde göz ardı 
edilen deniz kenti 
kimliğini ortaya 
çıkarmak adına 
Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
son yıllarda önemli 
çalışmalara imza 
attıklarını belirten

ŞehitailelerindiMiYılmM'atesetKiirrivareli
Gemlik Şehit Aileleri 
Derneği Başkanı 
Hüseyin Bıçakçı, 
şehit aileleri ile bir
likte Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ı 
makamında ziyaret 
ederek, şehit aile 
lerine verdiği 
desteklerden dolayı 
teşekkür etti. 
Şehitlerinin isim
lerinin okul, mey-

ELEMAN
VASIFSIZ BAY-BAYAN 

ÜRETİMBE ÇALIŞACAK PEBSONEL 
ALINACAKTIR.

VERONA GRANİT MERMER 
SAN.TIC.LTB.ŞTI.

TEL: 514 20 21

Başkan Vekili Ab
dülkadir Karlık; 
“Bursa’mızın 115 
kilometre deniz, 80 
kilometre de sahil 
şeridi bulunmakta 
dır. Kurulan Sahil 
Hizmetleri Daire 
Başkanlığı tarafın 
dan yürütülen 
çalışmalar ile Gem
lik, Karacabey. 
Orhangazi ve İznik 
sahilleri temi
zlenerek modern 
tasarımlan ve çevre 
düzenlemeleri ile 
halkımızın kullanı 
mına sunulmak 
tadır. Bugüne kadar 
plajlarda 12 kilo 
metre plaj çevre 
düzenlemesi, 12 
kilometre bisiklet 
ve yürüyüş yolu, 
2,5 kilometre ahşap 
yürüyüş yolu, 85 
adet duş, 111 adet 

dan,cadde ve 
sokaklara ver
ilmesinde, şehitlik 
lerin yenilenmesin 
de ve her türlü

sosyal faaliyette 
yanlarında 
olduklarından ötürü 
duydukları mem
nuniyeti dile getiren

giyinme kabini, 35 
adet de wc ücretsiz 
olarak hizmete 
sunulmuştur. 24 
adet halk plajında 
25 kilometre 
boyunca 80 kişilik 
personel ve ekiple 
temizlik sürdürül 
mektedir” dedi 
2014-2017 yılları 
arasında Bursa kıyı 
ve plajlarında 800 
bin ton atığın, deniz 
yüzeyinden ise 
deniz süpürgele 
riyle 420 metreküp 
atığın toplanarak 
depolama tesisleri 
ne gönderildiğini 
aktaran Abdülkadir 
Karlık; “Doğal 
yaşamı destekleme 
adına Uluabat ve 
İznik Gölü’ne 
toplam 400 bin adet 
yavru balık salın 
mıştır. Denizlerimiz 

de biyoçeşitliliğin 
izlenmesi için deniz 
dibinden görün
tülemeler yapıl 
mıştır. Uludağ 
Üniversitesi ile 
yapılan protokol ile 
çevre, kıyı denizi ve 
denizlerine korun 
ması çalışmalarına 
ağırlık verilmiştir. 
Bursa’nın bütün 
leşik kıyı planı 
hazırlanarak Çevre 
ve Şehircilik Ba 
kanlığı’na onayla 
tılmıştır. Yat limanı, 
barınak, kıyı dol
gusu, pul tutucu ve 
mahmuz olmak 
üzere 600 bin me
trekarelik alanda 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nda plan 
ve proje çalışmaları 
devam etmektedir. 
Yine BUSKİ Genel 
Müdürlüğü’müzün 
mevcut arıtma 
tesisleri yanı sıra 
kıyı ilçelerimizde 
yapmakta olduğu 
muz tesisler ile 
Marmara Denizi her 
geçen gün daha 
kaliteli bir deniz 
suyu yakıtı kazana 
çaktır.” dedi 

şehit aileleri, Baş 
kan Yılmaz’a ve 
ekibine çalışma 
larında başarılar 
diledi. Ziyaret so
nunda şehit aileleri, 
Başkan Refik 
Yılmaz’a 16 
Gemlikli şehidin 
resim ve isimlerinin 
yer aldığı tabloyu 
hediye ederek 
toplu fotoğraf 
çektirdi.

KAYIP
Gemlik Gümrük 
Müdürlüğünden 

onaylı 
17160400EX076177 

no ve 16.08.2017 
Tarihli Beyanna 

meye ait U 0669831 
numaralı A.TR 

kaybettik.’
Hükümsüzdür. 

TUNÇ MERMER
SAN.VE 

TİC.LTD.ŞTİ.
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Tekin ailesinin yakışıklı oğlu İlkem ile Öztiirk ailesinin güzel kızları Hale, düzenlenen görkemli törenle dünya evine girdiler

İlçemizin sevilen 
simalarından 
eğitim camiasına 
bir ömür boyu 
hizmet eden Incisel 
ve Müfit Tekin’in 
biricik oğullan 
Makine Mühendisi 
Berk İlkem Tekin, 
yaşamını Aygül ve 
Halil Öztürk’ün 
güzel kızlan Hale 
ile birleştirdi.
Ramada Otel Royal 
Salon’da geçtiğimiz 
hafta sonu yapılan 
düğün törenine, iki 
ailenin yakınlan, 
arkadaşları, eğitim 
camiası ve seçkin 
davetliler katıldı. 
Karnaval Grubu’- 
nun düğün pastası 
kesimi sırasında 
sahneye özgün 
kıyafetleri ve

estrümanlanyla 
gelmesi geceye 
ayrı bir renk kattı. 
Konuklar, müzik 
eşliğinde gecenin

geç saatlerine 
kadar sahneden 
inmezken, 
düğün sahibi 
emekli eğitimciler

Incisel ve Müfit 
Tekin ile gelin- 
damat konuklarıyla 
tek tek ilgilendiler. 
Hanımlar şıklıkla

rıyla dikkat 
çekerken, gelin 
ve damat ise 
mutluluklarını 
paylaşan konuklara

teşekkür ettiler. 
Gece, geç saatlere 
kadar dostluk, 
sohbet ve eğlence 
ile devam etti.

MılıfclıteMiiffiMlııırtII ı

Gemlikli kişisel 
gelişim eğitmeni 
Yelda Baykız, 
Gebze Teknik 
Üniversitesi ve 
Yalova Teknik 
Üniversitesi’nin 
eğitimcisi oldu. 
Rodos Grup ve 
üniversite işbirliği 
ile yönetimden 
iletişime birçok 
alanda uzaktan 
eğitim verildiğini 
söyleyen Baykız, 
alanında başarılı 
sunucu ve yazarları

ilçemize ve Bursa’ya 
getirmekte ve 
Gemlik’in kültürel 
kalkınmasına katkı 
koymaya devam 
edeceğini belirtti. 
Rodos Grup 
stüdyolarında 
yapılan ders çekim
lerine devam ettik
lerini söyleyen 
Baykız, yeni bir pro
jede ünlü sunucu 
Ayşenur Yazıcı ile 
eğitim programını 
birleştireceklerini 
anımsattı.

KAŞ€D€ BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GUti İÇİNDE teslim EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK 

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



11 Ekim 2017 Çarşamba Gemlik Körfez Sayfa 6

"gözüm üret, geleceği yarat" semineri yapıldı
Gemlik Denizcilik 
Topluluğu ve Gem
lik Lions işbirliğin 
de düzenlenen 
“Çözüm Üret, Gele 
ceği Yarat” semi
neri Prof. Dr. Emre 
Alkin’in sunumu ile 
Gemlik Asım Koca 
bıyık Kültür Merke 
zinde 9 Ekim 2017 
tarihinde gerçek 
leşti. Seminere 
öğrencilerin ilgisi 
ve katılımı yüksek 
oldu. Seminer, 
Gemlik Denizcilik 
Topluluğu Başkanı 
Enes Ceylan’ın 
açılış konuşması ile 
başladı. Ardından 
kürsüye gelen Prof. 
Dr. Emre Alkin 
öncelikle kendi 
kariyer sürecinden 
bahsetti. “İktisat 
mezunu olduğunu 
ardından lisansüstü 
eğitimini tamamla 
diktan sonra öğre 
tim üyesi olarak

çalışmalarına 
devam ettiğini ve 
bu kapsamda 1999- 
2003 yılları arasında 
İMKB Başkan Danış 
manhğı, 2003 yılın 
da TİM Genel Sekre 
terliği. Vergi Kon
seyi Üyeliği görev
lerini yürüttüğünü, 
Çukurova Holding, 
Doğan Holding ve 
Altınbaş Holding
lerinde çeşitli yöne 
tici görevlerinde 
bulunduğunu ve şu 
anda 2000 yılından 
itibaren başladığı A 
Yatırım Menkul 
Kıymetler’de Yöne
tim Kurulu Üyeliği 

ve Anadolu Vakfı 
mütevelli heyet 
üyeliği görevlerine 
devam ettiğini, 
çeşitli gazetelerde 
ekonomi köşe 
yazarlığı, çeşitli 
televizyon kanalla 
rında ekonomi 
haber yorumculuğu 
yaptığını anlattı. Şu 
an Kemerburgaz 
Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı olan 
Alkin aynı zamanda 
İzmir’in spor kulüp
lerinden Gözte
pe’de Yönetim 
Kurulu Üyesi ve 
Türkiye Futbol Fed
erasyonu Genel

Sekreterliği 
yapmıştır. Prof. Dr. 
Emre Alkin’in 
ayrıca “Risk Man
agement”, “Fi- 
nansal Aracılığın 
Evrimi”, 
“Bankalarda Risk 
Yönetimine Giriş”, 
“Dünden Bugüne 
Gaziantep” isimli; 
biri İngilizce olmak 
üzere dört kitabı 
bulunmaktadır. 
Öğrencilere yaptığı 
sunumda günümüz 
gençleri ile önceki 
kuşaklar arasında 
ki farklılıkları tekno 
lojik ve sosyal ola 
rak oluşan farklılık 

lar üzerine esprili 
bir anlatımla ifade 
etti. Dünya ekon 
omisi hakkında 
ülkeler ile ilgili 
istatistiksel veriler 
üzerinden öğrencile 
rin anlayabileceği 
şekilde üretimin ve 
pazarlamanın 
önemi üzerinde 
durdu. En önemli 
unsurun ekono
mide ki planlama 
olduğunu belirtti. 
Gelecekte nes
nelerin interneti ile 
birlikte her şeyin bir 
birine bağlı olaca 
ğını ve ülke olarak 
gelecekte yapılacak 
bu teknoloji değişi 
me ayak uydurmak 
için altyapı çalışma 
larının önemli 
olduğunu ve biran 
önce bunların 
tamamlanması 
gerektiği 
üzerinde durdu. 
Öğrencilerin 

dikkatle dinlediği 
seminer sonunda 
gelen soruları 
cevaplayarak 
Gemlik’ten ayrıldı. 
Seminere Gemlik 
Asım Kocabıyık 
MYO Müdürü Prof. 
Dr. Cumhur AYDI- 
NALP, Deniz ve 
Liman işletmeciliği 
Program Başkanı 
Öğr. Gör. E. Murat 
TACAR, Öğr. Gör. 
Yusuf Sarıkaya, 
Öğr. Gör. İbrahim 
Sapmaz, Dış 
Ticaret Program 
Başkanı Ebru 
KAPDAN, Öğr. 
Gör. A. Hikmet 
CAF, Gemlik Lions 
Kulübü Üyeleri Dur
sun ÖZBEY, Tarık 
UĞUR, Esma Deniz 
ZSOBRAK, İlknur 
KARATALAY ve 
Meslek Yükseko 
kulu bütün prog 
ramlarından 
öğrenciler katıldılar

ELEKTRİKÇİ BRANIYOB
GEMLİK’TE İKAMET EDEN 

GEMLİK’TEKİ ŞANTİYEMİZDE 
ÇALIŞACAK ELEKTRİKÇİ 

USTALARI VE YARDIMCILARI 
ARANIYOR 

DRM Elektromekanik İnş.
Proje'San.nTic.Ltd. Şti.

0 312 442 4014 ■ 0 549 499 29 09

SAHİBİNDEN 
KİRALIK UMURBEY’DE 
130 TONLUK ZEYTİN 
HAVUZLU MAĞAZA 

0 536 223 82 62
Gemlik K^fez ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KfiŞ€D€ B€Kl€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

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

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZGÜZELYÂLISİTESİNDE 

HAVUZLU EŞYAl veEŞYASIZ 
2+1OAİRESAHİBNOEN SATILIK

05353781800
Fatebdok sayfaımz İGernlik Körfez - Güler Ajans
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Belediyelere "otopark ve toplu taşıma" uyarısı
Sayıştay, denetim
lerinde bazı beledi 
yelerce otopark 
hesabında toplanan 
bedellerin amacı 
dışında kullanıl 
dığını tespit etti. 
Sayıştay Başkanlığı 
yaptığı denetim
lerde, bazı beledi 
yelerde, otopark be
dellerinin amacı 
dışında kullanılması 
ve toplu taşıma 
hizmetlerinin ihale
siz üçüncü kişilere 
verilmesi şeklinde 
aykırı uygulamalar 
tespit etti.
Sayıştayın "2016 Yılı 
Dış Denetim Genel 
Değerlendirme Ra
porumdan derlediği 
bilgilere göre,

Başkanlık, belediye 
gelirlerinin tahak 
kuk, takip ve tahsili, 
taşınmazlar ve 
kamulaştırma 
işlemleri ile bazı 
yönetmeliklerin 
uygulanması gibi 
konularda tespit 
lerde bulundu. 
Otopark yönetme 
liğine ilişkin 
değerlendirmelerin 
yapıldığı raporda, 
otopark ihtiyacının 
parselinde 
karşılanmasının 
esas olduğu, bunun 
karşılanmaması 
halinde belirlenecek 
otopark bedelinin 
ayrı bir banka 
hesabında 
tutulacağı

anımsatıldı. 
Yönetmeliğe göre 
bu tutarın sadece 
otopark tesisi için 
gerekli arsa alımları 
ile bölge ve genel 
otoparklar için 
kullanılacağının 
hüküm altına 
alındığına işaret 
edilen raporda, 

denetimler sonucu 
bazı belediyelerde 
yönetmeliğe aykırı 
uygulamaların 
görüldüğü belirtildi. 
Otopark gelirlerine 
ilişkin bedellerin 
bazı belediyelerde 
ayrı bir hesapta 
takip edilmediği, 
bazılarında ise ayrı 

bir hesapta takip 
edilmesine rağmen, 
bunun mevzuatın 
öngördüğü şekilde 
vadeli olarak 
değerlendirilmediği 
kaydedildi.
Otopark hesabında 
toplanan bedellerin 
amacı dışında 
kullanıldığının da 
tespit edildiği belir
tilen raporda, 
"İlçe belediyeleri 
tarafından tahsil 
edilmesi gereken 
otopark bedel 
terinin büyük 
şehir belediyesi 
ortak hesabına 
gönderilmediği ve 
ilçe belediyeleri 
tarafından tahsil 
edilmesi gereken 

otopark bedellerinin 
doğrudan büyük 
şehir belediyesi 
tarafından tahsil 
edildiği tespit 
edilmiştir." 
ifadeleri yer aldı 
Raporda, toplu 
taşıma işlerinin 
yürütülmesinin 
belediyelerin 
görev ve yetki 
sinde bulunduğu 
hatırlatılarak, bu 
görevin imtiyaz 
sözleşmesi, 
ruhsat verme, 
kiralama veya 
hizmet satın alma 
yoluyla üçüncü 
kişilere 
gördürülmesini!! 
mümkün olduğu 
kaydedildi.

VarlıkFoıusılırfaiaitrediverecek
Türkiye Varlık Fonu 
Başkan Vekili Kara 
dağ, fon bünyesin
deki varlıklara 
ilişkin kapsamlı bir 
çalışma yapıldığını 
belirtti.
Ekonomik büyüm
eye yılda yüzde 1.5 
katkı sağlaması 
beklenen Türkiye 
Varlık Fonu, 
dünyanın önde 
gelen varlık yöne
timi şirketleri ve 
fonlarının ilgi odağı 
oldu. Fonun di
namik portföy yöne
timi yapabilmesi 
için bünyesindeki 
varlıklara ilişkin 
kapsamlı bir 
çalışma yapılırken,

atıl arsa, araziler ve 
uzun vadeli alacak
lar da nakde çevrile
cek. Yurtdışından 
sağlanacak 
finansmanın 
büyüklüğü fona de
vredilen varlıkların 
değerine göre 
belirlenecek. Fon, 
Türkiye'nin nitelikli 
yatırımlarına yüzde 

sıfıra kadar inen 
maliyetlerde finans
man imkânı 
sunacak.
Yaklaşık 50 milyar 
dolarlık büyüklüğe 
ulaşan Türkiye 
Varlık Fonu, Meclis 
gündemine taşınan 
konuların başında 
geliyor. Başbakan 
Yardımcısı Mehmet

Şimşek, fonda mu
cizevî bir değnek 
olmadığını be
lirterek, zamanla 
mesafe kat 
edileceğinin altını 
çizdi. Fonun kredi 
kullandığı, bazı 
bakanlık ve genel 
müdürlük 
topraklarının 
ipotek edildiğine 
yönelik sorulara 
yanıt veren Türkiye 
Varlık Fonu Yönetim 
Kurulu Başkan 
Vekili Himmet 
Karadağ ise fonun 
kurulduğu günden 
bu yana herhangi 
bir kredi 
kullanmadığının 
altını çizdi.

Dünyadaki 
işsiz sayısı 200 
milyonu geçti

1LO, 201 7'de küresel seviyede işsiz 
sayısının geçen yıla göre 3,4 milyon ar
tarak 201 milyona ulaştığını açıkladı. 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 
2017'de küresel seviyede işsiz sayısının 
geçen yıla göre 3,4 milyon artarak 201 
milyona tııâşııgını' auyukau.
ILO'nun yayımladığı "2017 Dünyada İstih
dam ve Sosyal Görünüm" raporunda, 
özellikle Küçük ve Orta Büyüklükteki 
İşletmelerin (KOBİ) dünya genelindeki is- 
tTnâamâa'”naya'ıî ro'i' oynadığı 
vurgulandı. Buna göre, 2003-2016'da KO- 
Bİ'lerde tam zamanlı çalışan sayısı 
neredeyse ikiye katlandı ve KOBİ'lerin 
toplam istihdamdaki payı yüzde 31'den 
yüzde 35'e yükseldi. Gelişmekte olan 
ekonomilerde KOBI'ler toplam istihdamın 
yüzde 52'sini oluştururken, gelişmiş 
ekonomilerde bu oran yüzde 41 ve yük
selen ekonomilerde ise yüzde 34 olarak 
gerçekleşti.

GEREKU TELEFONLAR RESMİ BAİRELER
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.
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb.
Karayolları 
Liman Baş.
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
özel İd. 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.Saveı Yrd. 
Emniyet Müd.

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

ULAŞIM 51315 07
Pamukkal*
DENİZ UÇAâl
Paoaaus A km la Seyahat
METRO
Aydın Turizm 
80zar Turizm

• 12 OO 28

513 12 12
•13 20 77
•12 1O 72

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

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

Anıtur 
Kamil Koç__________ • 12 O1 «3 513 77 73

HASTANELER
nam tgıum muu. oıo ıo -»o
İŞ-KUR 013 7166

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast *

517 34 00
513 23 29 RELEBİYE__________

Mar.8ağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 10 08
513 05 29
280 44 44

Santral
Başkanlık

51345 21-23
513 45 20

TAKSİLER__________BUSKİ 5145796
Körfez Tekel 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi

1 Manastır Tekel

013 18 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
017 33 94

İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Anza

513 23 25 
513 45 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

DENİZ OTOBÜsIT
Bursa 256 77 84
Mudanya S44 30 eo
Yenlkapı (21a) 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
Eaklhlaar (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
Mllafıgsz 513 22 59
Habsşgaz 513 45 46
Yani Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz___________ 514 17 00
Akoan Petrol o13 1O 7O
MAR-PET S13 30 33
Tuncay Otogaz a-i 3 1® 45
Bayza Petrol 51» Q1 o»

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL :43 SAYI: 5901 
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 CacL Bora' Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

HİKStalAlM
VENÜS SİNEMASI

BABAM 
12.00-14.45- 
17.30-20.30 

KURTLAR VADİSİ
VATAN 

11.30-14.00-16.20- 
18.40-21.00 

KORKU KAYITLARI 
11.45-13.30- 
17.15-19.00 

AY LAV YU TUU 
15.15-20.45 

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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TÜRKİYENİN EN BÜYÜK TAŞ BASKI ZEYTİNYAĞI FABRİKASI GEMLİK'TE.."
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O
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Kuruluş:1973

GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

ız fcKim zül / rerşemfte 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

Gemlik İlçe Merkezi ile mahallelerin su ihtiyacını 2045 yılına kadar karşılayacak olan barajın temel atma töreninde inşaatın 29 Ekim 2016 tarihinde tamamlanacağı açıklanmıştı

İM İM1H WlMI M »M imi ijlM
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

ABD ile gerginlik(2)
Dünkü yazımda Amerika Birleşik Devlet

leri ile Cumhuriyet tarihimizin en büyük 
krizinin yaşandığına değinmiştim.

ABD ile üst düzey ilişkiler, DP döne
minde başladı. 1960 ve 70 yıllarda Türk 
solunun siyasi araneda yer almasıyla, 
ABD emperyalizmine karşı ‘Tam bağımsız 
Türkiye’ sloganlarıyla karşı çıkılmıştı.

O günlerde sağcı İslamcı ve milliyetçi 
kesim, ABD saflarında yeralmış, solculara 
karşı amansız bir savaş başlatmışlardı.

Devamı sayfa 4’de

16 Ekim 2013 tarihinde 
temeli eski Başbakan 
Yardımcısı Bülent Anne. 
Orman ve Su İşleri 
Bakanı Prof. Dr. Veysel 
Eroğlu tarafından Gem
lik’te sinevizvoıj aöşferi 
siyle atılan, ilçemize 
bağlı Büyük Kumla Bara 
jı, 29 Ekim 2016 tarihinde 
tamamlanacağı açıklan 
masına karşın, inşaatın 
bitirilmesini 2020 yı
lında tamamlanacağı 
açıklandı. Haberi 4’de

Yüce: “Gemlikle 
yapacağımız 
çekiş yar

Gemlik İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi Odası’na iadei ziyaret gerçekleştirdi. 
Emniyet Müdürü Yüce;“Çalışmalarımız iyi başladı. 
Devamında da başarılı şekilde devam edecektir. Gem- 
lik’in eksiklerini ve yapılması gerekenleri iyi etüt ettik. 
Gemlik’te daha yapacağımız çok sayıda iş olduğunu 
biliyoruz.” dedi. Haberi sayfa 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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4 okulun pilot olarak seçildiği proje, 15 Ekim’den sonra başlayacak. Proje ile öğrencilere bağlama, 
gitar, keman,ritim, perauksiyon, halk oyunları, çocuk ve gençlik koroları oluşturulacak.

Mıııılı Men DestefcBiz W' projesi haşlıyor
Gemlik Kaymakam 
lığı, Gemlik İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve 
Gemlik Belediyesi 
nin ortaklaşa 
düzenlediği 
“Yetenek Sizden 
Destek Bizden” 
projesi çalışmaları 
son aşamasına 
geldi.
Yaklaşık 2 aydır 
çalışılan projenin 
içeriğinde Gemlik’te 
çok ihtiyaç olan 
kültür sanat 
çalışmalarının 
varlığı herkesi 
mutlu etti.
Genel koordinatörlü 
ğünü halk müziği 
sanatçısı ve eğitmen 
Ahmet Gültekin 
yaparken, idari 
koordineyi 
Kaymakamlık Arge 
Uzmanı İsmail 
Çağlar yapıyor.
Proje kapsamında 
pilot olarak belir
lenen okullarda

sırasıyla, bağlama, 
gitar, keman, ritim 
perküsyon, bando, 
tiyatro, halk 
oyunları, çocuk ve 
gençlik koroları 
oluşturulacak. 
Yapı lacak olan 
eğitimlerin maddi 
durumu elverişli ol
mayan ve yetenekli 
olan öğrencilerin 
enstrümanlarınında 
ücretsiz verileceği 
bildirirdi.
Mayıs ayının son 
haftası kültür sanat 
haftası olarak 

belirlenip, 15 Tem
muz Demokrasi 
Meydanı’nda yapılan 
çalışmaların gösteri 
ve konserleri Gemlik 
halkına sunulacak. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran ve Sanatçı 
Ahmet Gültekin’in 
emek ve çabaları 
ile başlayan projede, 
4 tane okulun pilot 
olarak seçildiği ve 
T5" Ekim tarihine 
kadar derslerin 
başlanılmasının 
planlandığı belirtildi.

İlk olarak Çınar ilk ve 
orta okulunda, Gem
lik Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’nde 
faaliyete geçecek 
olan projenin spon 
sorluklarını ise 
Gemlik Beledi 
yesi ve Gemlik'teki 
fabrikaların yapacağı 
belirtildi.
Ayrıca proje çalış 
maların da Borusan 
A.Ş. İdari İşler So- 
rumıbsu Serdar 
Özkaleli, Gemlik 
Sosyal Yaşamı 
Destekleme Dernek

Başkanı Şükrü De
viren, Azot A.Ş. Per
sonel Müdürü Duran 
Şen ve Arcelor Mittal 
Fabrikası ile yapılan 
görüşmelerde pro 
jeye tam destek ola 
caklarını, Gemlik için 
hayırlı olmasını dile 
diklerini belirttiler. 
Projenin amacının 
“Gençlerimizi, sos 
yal medya, tv, inter
net gibi bağımlı 
ı'ıkıaroan koparıp 
sosyalleşmeyi 
hedeflerine 
aldıklarını, sigara, 

alkol ve uyuşturucu 
gibi bataklıklara 
bulaşmadan sanat 
ile engellemek 
olduğunu, 
kendilerine olan 
güvenlerini 
arttırmak olduğunu, 
sıkıntı, stres gibi 
psikolojik vakaların 
en aza indirmek 
olduğunu, sanatın 
bireylere sevgi, 
saygı, hoşgörü, 
sorumluluk ve 
disiplin gibi 
özellikler yükle 
diğini göz önünde 
bulundurup 
böyle bir kazanıma 
sahip olmaları 
için severek ve 
isteyerek, Gemlik 
için gençlerimiz 
için emek vermek 
olduğu belirtildi. 
Projeye katkıda 
bulunmak isteyen
lerin İlçe Milli 
Eğitim Müdürlü 
ğüne başvurmaları 
istendi.

Belediye Fen İşleri ekipleri 2 yılda 20 adet kullanılmayan eski yapıyı yıktı.

Metruk binaların yıkımı sürüyor
Gemlik Belediyesi 
Fen İşleri Müdürlüğü 
ekipleri, tehlike 
oluşturan metruk 
binaların yıkımına 
devam ediyor. 
Bir yandan kaçak 
yapılarla kökten 
mücadele veren 
ekipler, diğer yandan 
da atıl durum da 
bırakılmış, tehlike 
saçan ve madde 
bağımlılarının 
mekânı haline 
gelen metruk 
binaları da yıkıyor. 
Yıkım ekipleri, 
belediye encümeni 
kararı sonrasında 
harekete geçerek 
tespit edilen ve 
tehlike saçan 
metruk binaları 
yıkarak temizliyor.

250 METRUK 
BİNA YIKILDI

Son iki yıl içinde 
250’ye yakın metruk 
bina yıkımı 
gerçekleştiren 
ekipler, Hamidiye 
Mahallesi Koru 
Sokak’ta başladıkları 
yıkım çalışmalarını, 
Gencali Mahallesi, 

Engürücük 
Mahallesi, Hisar 
Mahallesi, Orhaniye 
Mahallesi, (Topçular, 
Küçük Aralık, 
Kumla Caddesi) 
üzerindeki metruk 
bina yıkımları ile 
tamamladı.
Yıkım ekipleri 
son iki hafta 
içinde 10 metruk 

binanın yıkımını 
gerçekleştirdi. 
Tespit edilen 
binaların bir 
çoğunun 
kamulaştırdığını, 
başta yeşil alan 
olmak üzere, 
çiçeklendirme ve 
yeniden yapılandır, 
ma çalışmalarının 
yapılacağının altını 

çizen Başkan 
Yılmaz, “Bir yandan 
modern Gemlik’i 
inşa etmek için 
ciddi çalışmalar 
yürütürken, diğer 
yandan da kötü 
görüntüleri tek tek 
ortadan kaldırıyo 
ruz. Bazı mahalle 
lerde sahipleri 
tarafından terke 

dilmiş, içerisinde 
kimsenin oturma 
dığı, bakımsızlıktan 
yıkılmaya yüz 
tutmuş pek 
çok bina bulu 
nuyor. Dolayısıyla, 
insanlarımızın 
yaşadığı bölgelerde 
yıkılma tehlikesi 
bulunduğu için, can 
ve mal güvenliği 
açısından ciddi 
tehlike arz ediyor. 
Boş oldukları için 
bazı kişiler tarafın 
dan da pek çok 
olumsuz amaç 
için kullanıla 
biliyor. Gemlik 
Belediyesi olarak bu 
tür binaları yıkarak, 
kent estetiğine 
uygun alanları ilçeye 
kazandırıyoruz " 
dedi.

Facebook sayfamıziGemlikKprfez - Güler Ajans
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Ml M MİMİMSEM
Bursa'da 3 kişiyi 
180 bin lira dolan 
dıran şüpheli, Istan 
bul'da davası için 
gittiği adliyede 
gözaltına alındı 
Edinilen bilgiye 
göre, 3 kişiyi tele
fonla arayıp ken
disini polis olarak 
tanıtan zanlılar, 
'İsmin kuyumcu 
soygunu ve 
cinayette geçiyor, 
evdeki paraları 
karşılaştırmamız 
gerekiyor' dedi. 
Bunun üzerine 
paniğe kapılan 3 
kişi toplam 180 bin 
lirayı şüphelilere

Bursa'teHForHeııleia'fliıeriKiKHiu
Bursa'da, 'V for 
Vendetta' filmini 
izledikten sonra 
kırtasiyeden 
aldıkları maskeleri 
yüzlerine takıp, 
silahlı soygun yap
mak isteyen 19 
yaşlarındaki H.G. ve 
A.K., polis ekiple 
rince güvenlik 
kamerası görüntü
lerinin izlenmesi 
sonucu yakalandı. 
Olay, merkez 
Yıldırım llçesi'nde 
bulunan Otosansit 
Sanayi Sitesi'nde 5 
gün önce meydana 
geldi. Bir gece önce 
sinemada 'V for 
Vendetta' filmini 
izleyen H.G. ve 
A.K., kırtasiyede 
satılan filmin başrol 
oyuncusunun da

1 ton 200 kilo kacak midye ele geçirildi
Bursa'da bir ihbarı 
Karacabey ilçe jan
darma ekipleri, 
kaçak yollarla 
avlanan 1 ton 200 
kilo midyeyi ele 
geçirdi. 
Gelen bir ihbarı 
değerlendiren 
Karacabey ilçe 
jandarma ekipleri 
Karacabey Ekin 
Mahallesi sahilinde 
H.Ş.'nin kaçak 
kum midyesi 
avladığı bilgisini 
aldı. Şüpheli şah 
sın kullandığı

elden verdi.
Olayın ardından 
müştekilerin 
şikayetçi olması 
üzerine Yankesicilik 
ve Dolandırıcılık 
Büro Amirliği ekip
leri soruşturma 
başlattı. Yapılan 

taktığı maskeden 
aldı. Daha sonra 52 
yaşındaki D.İ.ye ait 
oto cam alanında 
faaliyet gösteren iş 
yerine yüzlerinde 
maske ve ellerinde 
kuru sıkı tabancayla 
gelen şüpheliler, 
çekmecedeki 
paraları istedi. 
Direnen iş yeri sahi 

minibüsü takibe Çeşniğir Karkoca
alan ekipler, aracı yol ayrımında

çalışmaların 
ardından dün 
gözaltına alınan 
N.O. (20) tutuklandı. 
Mahkemeye 
giderken göz 
altına alındı 
Yankesicilik ve 
Dolandırıcılık 

binin başına silah 
kabzasıyla vurup, 
D.i. yi yaralayan 
şüpheliler, herhangi 
bir şey alamadan 
olay yerinden 
uzaklaştı. Olaydan 
sonra araştırma 
yapan Asayiş Şube 
Müdürlüğü'ne bağlı 
Gasp Büro Amirliği 
ekipleri, çevrede

Büro Amirliği 
ekipleri, diğer firari 
M.Ş.B.'nin (36) 
İstanbul'da 
olduğunu tespit etti. 
Yapılan operas 
yonda M.Ş.B., 
mahkemesi için 
gittiği adliyede 
gözaltına alındı. 
M.Ş.B., emni 
yetteki işlemle 
rinin ardından 
adliyeye sevk 
edildi.
G.K.'nin dolandın 
cılara 15 bin euroyu 
elden verme anı 
ise güvenlik 
kamerasına 
yansımıştı.

bulunan 55 ayrı 
güvenlik kamerasını 
inceleyerek, 
şüphelilerin gittiği 
mahalleyi tespit etti. 
İş yerinde çırak 
olarak çalışan 17 
yaşındaki K.Ç.nin 
de şüphelilerle aynı 
mahallede oturduğu 
belirlendi. K.Ç.nin, 
ifadesinde H.G. ve 
A.K.nin arkadaşı 
olduğunu ve soy
gundan elde edile
cek parayı araların 
da paylaşacaklarını 
söylemesi üzerine 
şüpheliler, evle 
rine yapılan eş 
zamanlı baskınla 
yakalanıp, gözaltına 
alındı. Adliyeye 
sevk edilen 3 
şüpheli, tutuk 
landı.

durdu. Jandarma 
ekiplerinin aracın 
içinde yaptığı ara
mada avlanması 
yasak olan 1 ton 
200 kilo kum 
midyesi ele 
geçirdi. Ele 
geçirilen midyeler 
Karacabey İlçe 
Tarım Müdürlüğü 
ekiplerince ( 
muhafaza altına 
alınırken, şüpheli 
H.Ş.'ye ise su 
ürünleri kanununa 
muhalefet suçun
dan işlem yapıldı

Bursa'da araç 
takla attı: 1 kişi 

yaralandı

Bursa'da bir araç 
takla attı, 1 kişi 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre kaza 
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesi 
Mudanya Bulvarı 
Kültürpark Metro 
istasyonu yanında 
meydana geldi. 
Osmangazi ilçe 
sinden Nilüfer is
tikametine giden 
16 NV 910 plakalı 
araç kontrolden 
çıkarak yol 
kenarındaki ba 
riyerlere çarptı. 
Çarpmanın 
etkisiyle araç 
takla attı. Takla

Bulduğu 10 Bin liram 
Polise Teslim Etti

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde bir 
vatandaş, bulduğu 
yüklü miktarda 
parayı polise tes
lim etti. Kestel'e 
bağlı Şükraniye 
Mahallesi'nde 
işletmecilik yapan 
Ümit Yazıcı, İn
egöl'de Ahmet 
Akyollu Caddesi 
üzerinde alışveriş 
yaptığı dükkanın 
önünde banka
matikten para 
çeken bir vatan 
daşın düşürdüğü 
10 bin lirayı buldu. 
Aracına binerek 
uzaklaşan vatanda 
şa yetişmeye 
çalışan Ümit 
Yazıcı, yetişeme 
yince durumu em
niyet ekiplerine 
bildirdi. Dürst 
vatandaş, parayı 
tutanak karşılında 
emniyet ekiplerine 
teslim etti.
Emniyet ekipleri 

atan aracı gören 
vatandaşlar 
112 ve 155 ekip 
lerine haber 
verdi. Olay yerine 
gelen 112 ekipleri 
takla atan araçtan 
yaralı olarak 
çıkarılan bir 
kişiyi, ambulansa 
alarak Çekirge 
Devlet Hastane
sine götürdü. 
Kaza sonrası Mu
danya Yolu bir 
süre tek şerit 
olarak trafiğe 
devam ederken 
polis ekiplerinin 
aracı çekmesi 
sonucu yol tekrar 
trafiğe açıldı.

Ümit Yazıcı'ya 
teşekkür ederken, 
paranın Belediye 
Kayıp Eşya Birim- 
i'ne teslim 
edileceği belirtildi. 
Ekipler tarafından 
paranın sahibi 
aranıyor.
Ümit Yazıcı, 
"Dükkandan 
alışveriş yaptığım 
sırada bir vatandaş 
parayla birlikte 
yürüyordu. Büyük 
ihtimalle yan 
tarafta bulunan 
ATM'den para 
çekti. Ceketinin 
cebine koyarken 
parayı düşürdü. 
Evvela kağıt 
parçası olduğunu 
düşündük. Sonra 
para olduğunu 
anladık. Aracına 
bindiğini fark 
ettik. Durdurmak 
için koştuk, 
ama yetişe 
medik" şeklinde 
konuştu.
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Gemlik İlçe Merkezi ile mahallelerin su ihtiyacını 2045 yılına kadar karşılayacak olan 

E?Güne Bakış
1 Kadri GÜLER
El kadri_guler@hotmail.com

barajın temel atma töreninde inşaatın 29 Ekim 2016 tarihinde tamamlanacağı açıklanmıştı

IMMMMaiİİMİM
ABD ile gerginlik(2)

Demokrat Parti ile başlayan süreçte ABD 
ile ilişkiler, sağcı partiler döneminde çok iyi 
geçti. Ancak, Ecevit, Erbakan koalisyon hü 
kümeti döneminde yeni bir kriz ortaya çıktı.

Kıbns’ta EOK’cı çetelerin Türk köylerini 
basarak öldürmesi, Kıbrıs’ı nımlaştırma 
çabalan üzerine, Türkiye garantör ülke olan 
Ingiltere ile masaya oturdu, çözüm üretilme 
yince, ünlü Kıbrıs çıkarması ile askerimiz 
Kibns’a girdi. Türklerin can ve mal 
güvenliğini sağladı.

O günlerde Başbakan Ecevit, yaptığı 
açıklamada askeri hareketi, Türkler ve rum- 
lar için “Banş Hareketi" olduğunu söylemiş 
ti. Banş Haraketi Yunanistan daki cuntanın 
devrilmesine yol açmıştı.

Kıbrıs çıkarması batı ile ve ABD ile 
ilişkilerimizi kopardı. Askerimizin Kıbrıs’tan 
çekilmediği takdirde ambargo uygulanacağı 
açıklandı. ABD Türkiye’ye ambargo uygula 
dı. Askeri yardımlar, yedek parçalar gelme 
di, petrol sıkıntısı yaşandı, akaryakıt istas 
yontan önünde kuyruklar oluştu. Ülkede bir 
tok mal bulunamaz oldu. Bu ekonomimizde 

büyük zarara yol açtı. Ardından Ecevit hükü 
meti yıkıldı. O günlerde ABD ve Ingiliz istek
lerine Ecevit ve Erbakan dik durmuşlardı.

ABD Türkiye’yi kanştırmayı hiç bir zaman 
ertelemedi, 197Ö’lı yıllarda yaşanan sağ-sol 
kavgalannın derin devlet ile ABD/CİA 
patentli olduğu yıllar sonra ortaya çıktı.

12 Mart 1970 darbe girişimi yine ABD 
patentliydi.

12 Eylül 1980 askeri darbesi'de bu pro
jenin bir parçasıydı. Darbeye kadar gerçek 
leşmeyen ekonomik kararlar (24 Ocak 
kararian) darbeden sonra uygulandı.

KIT’ler elden çıkarıldı, Cumhuriyetin 
büyük emeklerle kurduğu devlet işletmeleri 
yok pahasına, satıldı. AKP i İktidarı döne
minde ise bankalar, sigorta şirketleri, 
telekominasyon kurumlan, yollar köprüler 
yabancı şirketlerine eline geçti.

Tütünümüzün yüzde 9O’ı ABD şirketle 
rinin oldu. Tütün üretimi bitirildi. Tanm ABD 
projeleriyle dibe vurdu, hayvancılık yok

ABD ile AKP iktidarının en büyük ittifakı 
Suriye'nin parçalanması proiesiydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğarrın başbakanlığı 
döneminde en üst düzeyde olan Suriye 
Türkiye ilişkileri, ABD’nin Erdoğan’ı Büyük 
Ortadoğu Projesinin "Eş Başkam" yapma 
sından sonra, Suriye bugünkü hale geldi. 
Bunda Erdoğan’ın hatalı politikası çok 
büyüktür. Dış politikada sürekli yapılan 
hatalar bitmedi bitmiyor.

15 Temmuz darbe girişimi tamamen 
ABD’ye fatura edildi. ABD ile iç içe olan 
AKP, kendini iktidara getiren bu güçlerin 
şimdi karşısında olmasına şaşırıyor.

Bunda şaşacak ne var?
2002 de ABD de atılan AKP & FETÖ 

ittifakı ABD sayesinde gerçekleşti ve AKP 
iktidara getirildi.

ABD artık Ortadoğu'ya yeri eşti.
Türkiye ye karşı bölgemizde bir kürt dev 

letinin kurulması için elinden geleni yapıyor. 
Kültleri silahlandınyor.

Aynı Irak’ta yaptığı gibi.
Hatırlayın o günlerde Erdoğan meclisten 

tezkereyi gecemeyince, AKP içinde tezke 
reye karşı olanları nasıl partisinden tasfiye 
etmişti.

Bugün yaşanan gerginlik Türk halkın 
AKP’nin hatalı politikalarından kaynakla 
nıyor.

Dostunu, düşmanını ayırt edemiyorlar, 
hala yanlış yapıyorlar.

Faturasını ise halkımız ödüyor.
ABD ye karşı, Rusya ve Irak’a yanaşmak 

sorunları çözmez. Dış politika kavgayla 
yapılmaz, akılla yapılır

16 Ekim 2013 
tarihinde temeli eski 
Başbakan 
Yardımcısı Bülent 
Arınç, Orman ve Su 
İşleri Bakanı Prof. 
Dr. Veysel Eroğlu 
tarafından Gemlik’te 
sinevizyon gösteri 
siyle atılan, ilçemize 
bağlı Büyük Kumla 
Barajı, 29 Ekim 2016 
tarihinde tamamla 
nacağı açıklanma 
sına karşın, inşaatın 
bitirilmesini 2020 
yılında tamamlana 
cağı açıklandı. 
Bursa Devlet Su İşle 
ri Müdürlüğü inter
net sitesinde bugün 
yapılan açıklamada 
da, Gemlik’in ve 
çevresinin 2045 
yılına kadar su ihti 
yacını karşılayacak 
olan Büyük Kumla 
Barajı'nın inşaatı 
hızla yükseldiği 
bildirildi.
Yeni adıyla "Gemlik 
Büyükkumla Barajı 
Tamamlaması ve 
Havza İletim Hattı" 
adı altında inşaatına 
15.06.2017 tarihin 
de yer teslimi yapı 
larak başlanmıştır." 
denildi.
Baraj bitiminde yılda 
yaklaşık 19 milyon 
metreküp su sağlan 
ması hedefleniyor. 
2017 yılı "Gemlik 
Büyükkumla Barajı

Gemlik İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce, Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti

Yüceı Gemlik'te yapacağımız cok is var"
Gemlik İlçe Em
niyet Müdürü Ab
dulkadir Yüce, 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’na 
iadei ziyaret 
gerçekleştirdi. 
GTSO Başkanı 
Kemal Akıt ve 
yönetimi tarafından 
ağırlanan Yüce, 
Gemlik’te yapılan 
çalışmalar ile ilgili 
bilgiler de verdi. 
GTSO Başkanı 
Kemal Akıt yaptığı 
konuşmada, “Gem
lik'te geldiğiniz 
günden bu yana 
yaptığınız çalışma 
lar, hem bizlerin,

Tamamlaması ve 
Havza İletim Hattı" 
işimizin sözleşme 
bedeli 95.334.330 
lira olup, tamam
lama inşaatında %10 
fiziki gerçekleşme 
sağlanmıştır.” de
nildi. DSİ açıklama 
sında, onyuzu 
beton kaplı kaya 
dolgu tipinde inşa 
edilen baraj temel 
den 88 metre yüksek 
liginde ve 14 milyon 
metreküp depolama 
hacmine sahip 
bulunuyor.
Büyükkumla Barajı' 
nda alınacak su 
vasıtasıyla Gemlik 
İlçe Merkezi, Küçük 
kumla, Büyük Kum 
la, Naili, Gençali, 
Kurşunlu ve Umur 
bey yerleşim yerle 
rine yılda yaklaşık 
19 milyon metreküp 
içme, kullanma ve

hem de vatandaşla 
rımızın taktirini 
topluyor. Bizler iş 
adamları olarak, iş 

‘ dünyasının öncelik
lerini de gözetmek 
zorundayız. Gemlik 
daha güvenli bir 
yer olursa, iş adam 
lan da daha rahat 

endüstri .suyu 
sağlanacak. 167 mi
lyon yatırım bedelli 
baraj inşaatın da 
fiziki gerçekleşme 
yüzde 10'a ulaştı. 
Gemlik İçme Suyu 
Projesi kapsamında 
yapılacak olan 
barajın 2020 yılı 
başlarında bitiril 
mesi hedefleniyor, 
ticaret ve endüstri 
merkezlerine de çok 
faydası olacak. 
Bursa için gereken 
ne varsa yapıyoruz, 
bundan sonra da 
yapmaya devam 
edeceğiz" dedi.
Büyük Kumla 
Barajının iskele

yatırım yapar, daha 
çok istihdam 
sağlar. Bu anlam 
da, Gemlik’in 
güvenli yer olması 
için bizlerin de, 
vatandaşlann da 
ellerini taşın altına 
koyması gerekir. 
Bizler huzur ve 

meydanında yapılan 
temel atma 
töreninde konuşan 
Orman ve Su işleri 
Bakanı Veysel 
Eroğlu barajın 29 
Ekim 2016 tarihine 
bitirileceğini, 
bitirilmediği takdirde 
müteahhit firmanın 
Gemlik’e bir okul 
yapması sözü 
vermesini istemiş, 
müteahhit firmada 
söz vermişti. 
Yeni açıklamaya 
göre Büyük Kumla 
Barajının bitim tarihi 
2020 yılına çekildi ve 
açıklamada yüzde 
10 nun tamamlan 
dığı belirtildi.

güven ortamı 
istiyoruz” dedi. 
Emniyet Müdürü 
Yüce ise;
“Çahşmalanmız 
iyi başladı.
Devamında da 
başanlı şekilde 
devam edecektir. 
Gemlik’in eksik
lerini ve yapılması 
gerekenleri iyi 
etüt ettik. Gemlik’te 
daha yapacağımız 
çok sayıda iş 
olduğunu bili * 
yoruz.
Ben ve ekibim 
bu işi göğüsle 
meyehazınz” 
şeklinde konuştu.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlikli mali miişavir
Bursa Serbest 
Muhasebeci Mali 
Müşavirler Odası’n 
ca (BSMMMO) bu 
yıl 22’ncisi düzenle
nen Geleneksel Fut
bol Turnuvası, mali 
müşavirlerden 
oluşan 20 takımın 
katılımıyla Asya 
Spor Tesisleri’nde 
başladı.
BSMMMO Çevre, 
Sağlık ve Spor 
Komisyonu’nca 
organize edilen ve 
Oda Yönetim Ku
rulu Üyeleri’nin de 
hazır bulunduğu 
turnuvanın, 
açılışında konuşan 
Oda Başkanı Ahmet 
Hikmet Sönmez, 
“Odamızın gelenek
sel hale getirdiği ve 
meslek mensupla 
nmızdan büyük ilgi 
gören futbol turnu 
vasında forma 
giyen tüm meslek 
taşlanma başarılar 
diliyor, turnuvanın 
keyifli geçmesini 
ümit ediyorum. 
Bu tür etkinlikler 
sayesinde, meslek 
mensuplan olarak, 
işimizden kay
naklanan yorgunluk 
ve stresi bir kenara

atıp, aramızdaki 
iletişimi artırıyoruz’ 
dedi. BSMMMO 
Başkanı Sönmez, 
meslektaşlarını her 
cumartesi günü 
Asya Spor Tesis- 
leri’nde oynanacak 
maçıhrı ızıemeye ab 
davet etti. Açılış 
maçı öncesinde 
takım kaptanlarına 
ve hakemlere çiçek 
takdim edilirken, 
turnuvayı izlemeye 

gelen meslek men 
suplarına da aşure 
ikramında bulunul 
du. Turnuvaya iddi- 
ali başlayan Gem- 
lik'li Mali Müşavirler 
açılış maçında 
rakibini 8-4 mağlup 
ethıeyı'başar ul. 
BSMMMO Gemlik 
İlçe Temsilcisi 
SMMM İhsan ACAR 
bu sene yapılan 
turnuvaya AKYIL 
İNŞAAT GEMLİK

olarak katıldıklarını, 
geçen seneki 
turnuvayı 3.olarak 
tamamladıklarını bu 
sene hedeflerinin 
final olduğunu, 
ancak ilk olarak 
hedeflerinin meslek 

getirerek dostluk ve 
fair play içinde maç 
larını oynayıp biraz 
olsun iş stresinden 
ve yoğunluğundan 
kurtulmak olduğu 

nu belirterek, 
meslektaşlarını 
cumartesi günleri 
maçları seyretmeye 
davet etti. Gemlikli 
Mali Müşavirlerin 
oluşturduğu takım 
şu isimlerden

Ihsan ACAR, Murat 
UYAR, Burak UYAR, 
Fatih UZUN, Murat 
YAVUZ, Serdar 
AKAR, Erdal 
KARATAŞ, Emrah

KESKİNDEN, Nazım 
DÜZGÜNEY, 
Çağatay SOLMAZ, 
Şamet DURMUŞ. 
Öte yandan, 
BSMMMO 2017 Yılı 
Geleneksel Futbol 
Turnuvası’nda şu 
takımlar forma 
giyiyor: 1299 
OsmanlI Spor, 1326 
Yeşil İnciler, 3568 
Bursaspor, Akyıl 
İnşaat Gemlik, Altın 
Mizan, Bağımsızlar 
89, Bursa Uşaklar, 
Denetim Spor, 
Ergen İdman Yurdu, 
Fırtına Spor, Gök- 
türkler, Karacabey 
Sütaş, Kollektif 
Spor, Mali Çözüm, 
Mali Yıldızlar, 
Matrahsızlar, Mavi 
Yıldızlar, Reeskont 
City, Tek Düzen 
Spor, Uludağ Spor.

ELEMAN
VASIFSIZ BAY-BAYAN 

ÜBETİMDE ÇALIŞACAK PEBSONEL 
ALINACAKTIK. 

VEBONAGBANİTMEBMEB 
SAN.TIC.LTB.ŞTI.

TEL: 514 20 21
KAŞEDE BEKLEMEK YOK

KALİTELİ kaşeler uygun fiyatlarla
QSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A
Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİKMATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez - Güler Ajans

Amerika'ya gitmek 
için paket tur satın 
almış ancak vize 
başvurusunu henüz 
gerçekleştirmemiş 
olan tatilcilerin 
ücretlerinin 15 gün 
içerisinde iade 
edilmesi gerekiyor. 
Konuyla ilgili olarak 
çalışmalara 
başladıklarını 
anlatan Pronto Tur 
Yönetim kurulu 
Başkanı Ali Onaran, 
"Türkiye'den ayda 2 
bine yakın turist 
Amerika'ya gitmek 
için paket tur satın 
alıyor. Bunların 
önemli bir bölümü 
ise vizeleri de bu 
turlar öncesi alıyor.,. 
Parasını yatırmış 
ancak vize 
başvurusunda 
bulunmamış 
kişilerin ücretleri de 
15 gün içerisinde

iade edilecek" dedi. 
Sorunun kısa 
sürede çözülme 
sini beklediklerini 
anlatan Türkiye 
Seyahat Acentaları 
Birliği (TÜRSAB) 
Genel Sekreteri 
Çetin Gürcün, ise 
şu değerlendirmeyi 
yaptı: "Şuan için 
yorum yapmak çok 
zor. Öncelikle bu 
ülkeye ziyaret

edecek vizesiz 
tatilcilerin iade 
işlemleri 
gerçekleşmeli. 
Vizesi olanlar için 
sorun yok. Umarız 
sorun kısa sü 
rede çözülür." 
Amerika turlarının 
Türkiye'de fiyatları 
kişi başı 1000 dolar
dan başlayıp 15 bin 
dolara kadar 
çıkabiliyor.
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Tarık TANIŞ
İhtilaldi Belki Yapraklar

uzun fakat derin bir mevzunun kırıklarında 
kayboldu 
biz yok oluşu teyit ederken 
çınar soyunuyordu
Ekim niyetine cümbüşler 
çalıyordu mavili kadına 
o şarkılar söylüyordu gıyabına 
ağlamak yakışır mı toy 
bir delikanlıya 
cepkenlerinde bir sürü hüzün 
gözleri kör eden her sessizlik yamacında 
maviye 
maviye çalıyordu o akşam 
uzun fakat derin mevzuda kayboldu çınar 
belki son kez soyunuyordu 
ihtilaldi belki yapraklar 
belki intihar

BP PETROLLERİ A.Ş. ADINA GEMLİK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 
ADINA TESCİLLİ AŞAĞIDA TARİH VE NOLARI YAZILI OLAN 

SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ BEYANNAMELERİ 
MÜKELLEF NÜSHALARI KAYIP OLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR. 

21.01.2016/ 16160400IM004159 
14.10.2016/ 16160400IM067375 
21.11.2016/ 16160400IM075956

cümbüşler çalıyordu kadına 
kadında hüznü bahar 
toy bir delikanlı ağlıyordu 
hüzzam'ın ardına 
ayağında İkircikli topraklar 
Nisan kadar ağır yağıyordu yağmurlar 
maviye 
maviye çalıyordu akşam 
avuçlarında ölü çınar yaprakları 
pabuöunda o malum kader kırıntıları 
Ekim'den kaçıyordu 
Sere serpe 
cümbüşler çalıyordu kadına 
kadında hüznü bahar 
belki son kez soyunuyordu çınar 
ihtilaldi belki yapraklar 
belki intihar...

issizlik Sigortası Fonu'nun toplam varlı 
ği 112,8 milyar TL'ye ulaştı. İşsizlik 
Sigortası Fonu’nun toplam varlığı eylül 
sonu itibarıyla 112 milyar 847,4 milyon 
liraya ulaştı. Bir önceki ayda rakam 111 
milyar 807,7 milyon lira seviyesinde bu
lunuyordu.
Fon'dan yapılan açıklamaya göre, aylık 
getiri yüzde 0,71, yıllık getiri ise yüzde 
8,46 oldu. Aynı dönem itibarıyla toplam 
fon varlığının, yüzde 88,05'1 kuponlu 
tahvil, yüzde 10,18'i mevduat, yüzde 
1,77'si kuponsuz tahvilden oluştu.

BYEGM

Bu gazete - 
Anadolu'nun Sesi 
İPad-iPhone 
Uygulamasında 
yayımlanmaktadır.

ELEKTRİKÇİ nRflNIYOR
GEMLİK’TE İKAMET EDEN 

GEMLİK’TEKİ ŞANTİYEMİZDE 
ÇALIŞACAK ELEKTRİKÇİ 

USTALARI VE YARDIMCILARI 
ARANIYOR 

DRM Elektromekanik İnş. 
Proje "San .~Tic. Ltd.'Şti. 

03124424014 - 0549499 29 09

SAHİBİNDEN 
KİRALIK UMURBEY’DE 
130 TONLUK ZEYTİN
HAVUZLU MAĞAZA 

0 536 223 82 62
Gemlik Kj-fez

m
ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KBŞ6D6 BtKIM YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

KÜÇÜK KUMLA 
İZGÜZELYALİ SİTESİNDE 

HAVUZLU EŞYALI ve EŞYASIZ 
2+1 DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK

0 535 37818 00
Facebook sayfamıztGemlIk Ifiirfez-Güler Ajans
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Türk malı için düğmeye hastılar!
Oyuncak sektörün 
de yerli üreticilerin 
yüzü gülüyor. Sek
törde büyümeyen 
firma kalmadı. Kimi 
istihdamını 3 kat 
artırırken, kimi ka 
pasite artışı üzerine 
yeri artışlar 
planlıyor.
Çin’le rekabet edilen 
yıllarda kabus dolu 
günler yaşayan Türk 
oyuncak sektöründe 
ayakta kalanlar için 
artık çok güneşli 
günlerin zamanı... 
İthalatın zorlaşması, 
Çin’in daha elektro 
nik ve fonksiyonel 
ürünlere kayması ve 
iç pazarda yerli has
sasiyetinin 
oluşması yerli

oyuncakçılara talebi 
artırdı. 2017 yılının 
ilk altı ayında 80 mi- 
İyon dolarlık oyun
cak üretimine imza 
atıldı. Bekletilerinin 
üstünde büyüme 
sağlayan yerli 
oyuncakçılar, kapa
site, ciro ve istih
damda üç katına 
kadar büyüdü. Yerli 
üreticiler, şimdi de 
yeni yatırım için 
kolları sıvadı. 
Düzce, Çorlu başta 
olmak üzere İstan
bul ve çevresi, Ak
saray, Niğde gibi 
yerlerde yeni fab 
rika yatırımları için 
çalışmalara 
başladılar. Sektörün 
büyük üreticileri,

gelişmeler ve hede
fleri değerlendirdi. 
Pilsan; ciroda, istih
damda kapasitede 
üç katına çıktı 
Gümrüklerde kon
trollerin artmasıyla 
beraber ithalatın 
zorlaştığını belirten 
Pilsan Oyuncak 
Yönetim Kurulu

Başkan Yardımcısı 
Oğuzcan Çetinalp, 
ithalatın eskisi gibi 
kolay olmadığını, 
Çin’den gelen 
sağlıksız ürünlerin 
tespit edilerek 
ülkeye giriş 
yapılmasına 
müsade edilmedi 
ğini aktardı.

Dolayısıyla 
firmaların artık 
imalata yöneldiğinin 
altını çizen 
Çetinalp, üretici 
olarak artık Avrupa 
şartlarında olacak 
larını vurguladı. 
Yerli oyuncakta 
talebin artmasıyla 
beraber çok ciddi 
bir büyüme 
yakaladıklarını 
ifade eden Çetin 
alp, “Tüketici 
bilinçlendi. Çin 
malı artık negatif 
bir algıya döndü. 
Türk malına yönel 
diler. Lülebur 
gaz’da 20 bin 
metrekare kapalı 
alanda üretim 
yapıyorduk.

Kapasiteyi üç 
katına çıkardık. 
750 çalışanımız var. 
Bu alanda da üç 
katı artış sağladık. 
Aynı şekilde ciroda 
da üç katı artış 
gösterdik” dedi 
Çin’de üretim ve 
işçilik maliyetle 
rinin yükseldiğini 
vurgulayan Zuzu 
Toys’un sahibi 
Cengiz Yılmaz, 
Çin’in üretimini 
teknik malze 
melere kaydır 
masını ve güm 
rükteki yüksek 
fiyatlandırmanın 
getirdiği maliyet
lerin ithalatı 
azalttığını dile 
getirdi.

Traliğe kayıtlı araç sayısı arttı
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÛİKj, 
ağustos ayına 
ilişkin motorlu kara 
taşıttan istatistik
lerini açıkladı. 
Buna göre, ağustos 
sonu itibarıyla 
trafiğe kayıtlı 
toplam 21 milyon 
863 bin 854 taşıtın 
yüzde 54'ünü oto
mobil, yüzde 
16,4'ünü kamyonet, 
yüzde 14,Tini moto
siklet, yüzde 8,3'ünü 
traktör, yüzde 3,8'ini 
kamyon, yüzde 
2,2'sini minibüs, 
yüzde Tini otobüs, 
yüzde 0,2'sini ise 
özel amaçlı taşıtlar 
oluşturdu.

Bu ay trafiğe kaydı 
yapılan toplam 107 
bin 837 taşıt içinde 
otomobil yüzde 58,7 
ile ilk sırada yer 
aldı. Bunu sırasıyla 
yüzde 16,4 ile moto
siklet, yüzde 16,3 ile 
kamyonet, yüzde

4,3 ile traktör takip 
etti. Taşıtların yüzde 
4,3'ünü ise minibüs, 
otobüs, kamyon ve 
özel amaçlı taşıtlar 
oluşturdu. 
Temmuz'a göre 
düşüşü geçen yıla 
göre artış var

Ağustosta trafiğe 
kaydi yapılan taşıt 
sayısı, bir önceki 
aya göre yüzde 15,8 
azaldı. Bu azalış 
otomobilde yüzde 
15,8, kamyonette 
yüzde 14, 
kamyonda yüzde 
2,4, motosiklette 
yüzde 22, özel 
amaçlı taşıtlarda 
yüzde 13,9, trak
törde yüzde 13,4 
olarak gerçek 
leşti. Minibüste 
yüzde 17, otobüste 
ise yüzde 10,9 
artış oldu.
Trafiğe kaydı 
yapılan taşıt sayısı 
ağustosta, geçen 
yılın aynı ayına göre 

yüzde 12,8 artış 
gösterdi'. Bu artış 
otomobilde yüzde 
15,9, minibüste 
yüzde 48,9, oto
büste yüzde 48,4, 
kamyonette 
yüzde 11,6, 
kamyonda yüzde 
20,2, motosiklette 
yüzde 9,2 oldu. 
Özel amaçlı 
taşıtlarda yüzde 
16,7, traktörde ise 
yüzde 14,8 azalış 
kayıtlara geçti. 
Ocak - Ağustos 
dönemi 
Ocak-ağustos 
döneminde 837 bin 
848 taşıtın trafiğe 
kaydı yapıldı, 
64 bin 418 taşıtın 

ise trafikten kaydı 
silindi. BÖylece 
trafikteki toplam 
taşıt sayısı 
773 bin 430 arttı. 
Devri yapılan 637 
bin 2 taşıt içinde 
otomobil yüzde 70,1 
ile ilk sırada yer 
aldı. Otomobili 
sırasıyla yüzde 
15,9 ile kamyonet, 
yüzde 5,7 ile 
motosiklet, yüzde 
2,8 ile traktör 
takip etti. Ağus 
tosta devri yapılan 
taşıtların yüzde 
5,5'ini ise mini 
büs, otobüs, 
kamyon ve özel 
amaçlı taşıtlar 
oluşturdu.
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GEREKLİ TELEFONLAR
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 1° 28

__________ ULAŞIM__________
PamukkaİG »12 OO 2»
DENİZ UÇAÖI »13SS13
Pegaeus Akmls Seyahat S14 S3 e 2
METRO »13 *12 *12
Aydın Turfam »13 20 77

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil DevJHest 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 08
Tomokay Tomografi 513 e5 29
Acıbadem 230 44 44

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Takcl 517 33 94

RESMİ DAİRELER
Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum
O rm. Böl. Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayollan 
Liman Baş.
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
özel İd. Md. 
Tapu 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 51345 21-23
Başkanlık 513 45 20

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

514 57 96
513 23 25 

51345 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

DENİZ OTOBİİSİr

Bursa zse 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
Esklhisar (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
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 Körfez
OEMLİK'İH İLKGÜNLÛK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5902 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

HMNİIİ
VENÜS SİNEMASI

BABAM 
12.00-14.45- 
17.30-20.30 

KURTLAR VADİSİ
VATAN 

11.30-14.00-16.20- 
18.40-21.00 

KORKU KAYITLARI 
11.45-13.30- 
17.15-19.00 

AY LAV YU TUU 
15.15-20.45

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.
BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

■

http://www.yigitinsaatgemlik.com
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GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

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

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

GEMLİK 4
irfanunluemlak.sahibinden.com

Orhangazi Caddesi’nde yapımına başlanan Hamidiye İlk ve Ortaokul inşaatında yapılan sondajda 19 metrede çamur çıktı

Ihıl insaannda zemin sorunlu çıkı
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Bomba Haberler...
Geçtiğimiz günlerde, bir yerel gazete de 

çıkan bir haber bomba habermişçesine 
gazetede yer aldı.

MHP Belediye meclis üyesi Mahmut Solak 
subaşı’na yapılan saldırıdan sonra yazdığım 
köşe yazımda, ilçedeki bazı yerel gazetelerin 
bu saldırıyı haber yapmayacağını yazmıştım.

Yapmadılar da.
Yerine saldıran kişi ile haber yapıldı, sal 

din tek kişi tarafından gerçekleşmiş gibi imaj 
yaratıldı.

Oysa, tanıklar ve görüntü kayıtlan var. 4’de

Orhangazi Cadde
sinde Milli Eğitim 
Bakanlığı’nca yapı 
mına başlanan Hami 
diye İlk ve Ortaokulu 
inşaatın da, zemin 
etüdü yapan müteah
hit firma, şartname 
sin de belirtilen 
metreden daha aşağı 
larında zeminin ça 
mur olduğunu görün 
ce inşaat beklemeye 
alındı. Haberi 2’de

Gemlik Mal Müdürlüğü, Hâzineye ait mal satışlarını sürdürüyor. 
31 Ekim 2017 Salı günü Gemlik Mal Müdürlüğü makam odasında 
toplanacak komisyon huzurunda Osmaniye ve Kurşunlu mahal
lelerinde 2 mülk açık teklif usulü ile satılacak. Haberi sayfa 4’de

îsir 
«if ılı 
5Msi liman 

Mı 
İlçemizde yapılan 
operasyonda 1'i 
kadın 4 kişi gözaltı 
na alındı. Terör 
örgütüne üye 
olmak ve propa- 
gan dasını yapmak 
suçlan kapsamın 
da yapılan operas 
yonda ilçede 
eşzamanlı olarak 
4 ayrı adrese özel 
haraket desteğin 
de baskın yapıldı. 
Baskın sonrası 
gözlatına alınan 
1'i bayan 4 kişi 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Terörle 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü'ne 
götürüldü.

■ «sas

^sahlblnden.com^.

ZYANI

KUMLA 2. ŞUBEMİZ

GEMLİK ŞUBEMİZ

KUMLA 1. ŞUBEMİZ ; İSKELE MEYDANI 
BANKAMATİKLERİN YANI 0 541 545 99 56 
KUMLA 2. ŞUBEMİZ ; ABDULLAH ASLAN CAD. NO: 76 
O 224 538 88 86 - 0533 746 06 46

ZAMANINDA VE DEĞERİNDE ALIM SATIM

SATILIK - KİRALIK EV - ARSA - 
ARAZİ-DÜKKAN-İŞYERİ

w w w. d ayiemlak.sahibinden.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
ayiemlak.sahibinden.com
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Orhangazi Caddesi’nde yapımına başlanan Hamidiye İlk ve Ortaokul inşaatında yapılan sondajda 19 metrede çamur çıktı

Orhangazi Cadde
si’nde Milli Eğitim 
Bakanlığı’nca 
yapımına başlanan 
Hamidiye ilk ve 
Ortaokulu inşaatın 
da, zemin etüdü 
yapan müteahhit 
firma, şartnamesin 
de belirtilen 
metreden daha 
aşağılarında zeminin 
çamur olduğunu 
görünce inşaat 
beklemeye alındı. 
Milli Eğitim İl 
Müdürlüğü’nce 
ihaleye çıkarılan 
Hamidiye ilk ve 
Ortaokulu inşaat 
ihalesi, 20 Temmuz 
günü Bursa il Milli

Eğitim Müdürlüğü ile 
ihaleyi kazanan 
Mehmet Aytaç adlı 
müteahhit arasında 
protokole bağlandı. 
Ağustos ayında ise 
yer-arsa teslimi 
yapıldı.
Müteahhit firma okul 
inşaatına başlamak 
için inşaat alanını 
koruma altına aldık 
tan sonra zemin 
inceleme yaptırdı. 
12 derslikli ilk, 12 
derslikli ortaokul 
inşaatı yapımı 
için başlatılan 
çalışmalarda zemin 
sondajlarında 
19 metreye kadar 
inildiğinde çamur 

kitle ile karşılaşıldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, 17 metreye 
kadar iyileştirme 
yapılacak olan okul 
alanında, alt 
katmanların da 
çamur tabakasıyla 
kapalı olmasından, 
yapılacak inşaatın 
ilk katının zemine 
gömülme tehlikesi 
olacağı endişesiyle 
müteahhit durumu 
il Milli Eğitim 
Müdürlüğü inşaat 
birimine bildirdi. 
Araştırma yapılması 
için çalışmalara 
ara verildi.
Jeologların yaptığı 
araştırmalarda 

zemin projesinde 
değişiklik yapılarak 
okul binasının 
oturacağı zemin 
yeniden ele alınarak 
Jet-grouting adı 
verilen zemin 
iyileştirilmesinde 
karar kılındı.
Ağustos ayı sonun
dan beri beklemede 
olan Hamidiye ilk ve- 
orta okulu inşaatına 
önümüzdeki gün
lerde başlanması 
bekleniyor.
Dün okul alanında 
yine hiçbir çalışma 
yapılmadığı görüldü. 
İnşaatlarda zeminler 
enjeksiyon, jet- 
grouting, foree kazık 

ve mini kazık ile taş 
dolgu sistemleri 
uygulanıyor. 
Gemlik ovasının 
zemininin yeraltı 
sularının yüksek 
oluşu ve alüvimyum 
tabaka ile kaplı 
olduğu biliniyor.
Yapılan inşaat temel 
çalışmalarında 
sık sık zeminden 
midye kabukları 
çıkıyor.
Bu arada aynı 
bölgede yapılan 
birçok inşaatın 
zemin iyileştirmesi 
yapılmadan yaptığı 
dikkat çekiyor. 
İlçemizin GTSO 
Gazi ilköğretim

Okulu inşaatında 
zeminin bozuk 
olması nedeniyle 
zemin iyileştirme 
sine özen gösteril 
miş, foree kazık 
uygulanmış 
temeller ise çok 
miktarda demir 
kullanılmıştı. 
Okulu ise çelik 
konsiriksiyon 
sistemiyle inşaa 
edilmişti, 
iki kattan fazla 
yapılaşmaya 
da izin verilme 
mişti.
Hamidiye İlk ve 
Ortaokulu 7 milyon 
45 bin liraya ihale 
edilmişti.

Kanmakam Giirhiii Karakıış, esnal neıisi ıramı
Gemlik Kaymakamı 
Gürbüz Karakuş, 
geçtiğimiz 
günlerde ilçe 
esnafıyla 
biraraya geldi, 
önceki gün, 
Kaymakamlık Yazı 
İşleri Müdürü 
İbrahim Ay ve Mal 
Müdürü İbrahim 
Şahin ile birlikte 
Ahmet Dural 
Meydanı çevresin
deki bazı esnafı 
ziyaret eden 
Kaymakam 
Gürbüz Karakuş, 

esnafların 
sorunlarını 
dinledi. 
Demirsubaşı 
Mahallesi Semer 
çiler yokuşu 
esnaflarından 
Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği yöne 
ticisi Terzi 
Fikri Danış’ı 
ziyaret eden Kay
makam, hatıra 
fotoğrafı çekildi. 
Fikri Danış, 
derneklerince * 
29 Ekim

Cumhuriyet 
Bayramı kutlama 
larında geleneksel 
olarak yapılan 
Türk Sanat Müziği 
Cumhuriyet 
Konserine Kay
makam Karakuş’u 
davet etti.
Kaymakam Gürbüz 
Karakuş, daha 
sonra çevredeki 
diğer esnafları zi
yaret etti.
Kaymakamın 
gezisi esnaflar 
tarafından ilgi ile 
karşılandı.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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S* iiıılıa »sıi ıllıı ManiıııMı
Bursa'da bir 
bankada çalışan 39 
yaşındaki Şule N., 
internette tanışıp 
aşık olduğu, adının 
Kenan Çelebi 
olduğunu söyleyen 
sahte binbaşı 
tarafından 
dolandırıldı.
22 yıldır Bursa'da 
bir bankada çalışan 
Şule N., 6 yıl önce 
eşinden boşandı. 
Bir çocuk annesi 
Şule N., geçen yıl 
Aralık ayında İnter
nette 'kelime oyunu' 
oynarken, adının 
Kenan Çelebi 
olduğunu ve 
binbaşı rütbesiyle 
Uludere'de görev 
yaptığını söyleyen 
bir kişiyle tanıştı. 
Internet üzerinden 
binbaşı üniformalı 
fotoğrafını da gön
deren şüpheliyle 
cep telefonundan 
görüşmeler yap
maya başlayan Şule

Kaçalı tan uaıiM 5 tisi suçüstü nafcalanılı
Tarım İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü 
nün (TİGEM) 
Bursa'nın Kara
cabey ilçesindeki 
tesislerinde kaçak 
kazı yaptıkları iddia 
edilen biri TİGEM 
çalışanı 5 kişi 
gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa-Balık 
esir karayolunun 
70'inci kilometre 
sinde, Karacabey 
ve Mustafakemal 
paşa ilçeleri 
arasında yer alan 
Karacabey Tarım 
İşletmesine ait 
alanda kaçak kazı 
yapıldığı bilgisine 
ulaşan Bursa İl Jan

Blsiiılethırsmkameravatalııldı
Bursa'da kimliği be
lirsiz 2 çocuğun bir 
evden bisiklet 
çalma anı güvenlik 
kameraları tarafın 
dan kaydedildi. 
Edinilen bilgiye 
göre olay, Merkez 
Yıldırım ilçesi 
Değirmenliktik Ma

N. ona aşık oldu. 
Bir süre sonra da 
Şule N.'nin ifade
sine göre, evlilik 
planları yapmaya 
başladılar. Şule 
N.'nin güvenini 
kazanan sahte 
binbaşı, bir 
defasında Şule 
N.'ye çatışmada 
olduğunu, bu ne
denle cep telefo
nunun faturasını 
ödeyemediğini, 
telefonu kapanırsa 
görüşmelerinin de 
mümkün olamaya 

darma Komutanlı 
ğına bağlı ekipler, 
Karacabey İlçe Jan
darma ekipleriyle 
birlikte bölgeye 
baskın yaptı.
Yapılan baskında 

hallesinde mey
dana geldi. Yaşları 
10 ile 15 arasında 
değişen iki çocuk
tan biri 4 katlı bir 
apartmana hırsızlık 
amacıyla girerken 
arkadaşı kapıda 
yüzünü tişörtü İle 
saklayarak 

cağını anlattı. 
Bunun üzerine Şule 
N. 5 ay boyunca 
sahte binbaşının 
telefon faturalarını 
ödedi. Aynı kişiye 
sözde kuzeni 
aracılığıyla bir cep 
telefonu ve belirli 
aralıklarla çeşitli 
miktarlarda para da 
gönderen Şule 
N., bir telefon 
görüşmesinde 
"Seni çalıştığın 
bankadaki in 
sanlardan 
kıskanıyorum.

toprak üzerine 
çıkarılan Roma 
dönemine ait oldu 
ğu iddia edilen bir 
lahit tespit edildi. 
Ekipler kaçak 
kazıya aracılık ettiği 

gözcülük yaptı. 
Bir süre sonra 
çocuklardan biri 
Güven Deniz'e ait » 
olduğu öğrenilen 
bisikleti alarak bi
nadan çıktı. Çocuk
lardan biri bisiklete 
binerken diğeri 
koşarak olay

Çalışmanı istemiyo
rum" diyen sahte 
binbaşıya aşkını 
kanıtlamak için 
bankadaki işinden 
de istifa etti.
Ancak son günlerde 
görüşmelerin 
azalması üzerine 
cep telefonunun 
numarasını 
sorgulatan genç 
kadın, "Binbaşının 
kuzeniyim" deyip 
kendisinden 
paraları elden 
alan Fatih ö.'ye ait 
olduğunu tespit 
etti. Şule N.'nin 
şikayeti üzerine 
gözaltına alınan 
Fatih ö., parayı 
zorla almadığını 
söyledi. 'Nitelikli 
dolandırıcılık' 
suçundan 
adliyeye çıkartılan 
şüpheli adli kontrol 
şartı ile serbest 
bırakıldı. Genç 
kadın Fatih ö.'den 
davacı oldu.

ileri sürülen TİGEM 
personeli bir kişi ile 
birlikte kaçak kazı 
yaptıkları iddia 
edilen 4 kişiyi 
suçüstü yakaladı. 
5 kişi sorgulanmak 
üzere Jandarma 
karakoluna 
götürüldü, öte 
yandan,kaçak 
kazıda ortaya 
çıkan lahit için 
Bursa Müze 
Müdürlüğü ekipleri 
olay yerine giderek 
kazının yapıldığı 
alanda inceleme 
başlattı. Jandarma 
ekiplerinin lahitin 
çevresine güvenlik 
şeridi çektiği belir
tildi.

yerinden kaçtı. 
Çocukların hır 
sizlik çevredeki bir 
işyerinin karne 
raları tarafından 
görüntülendi. 
Güven Denlz'in 
şikayeti üzerine 
olayla ilgili tahkikat 
başlatıldı.

Kayınpeder ue 
damattan 

meyue hırsızlığı

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, gece 
yarısı bir meyve 
bahçesine girerek, 
2 ton elma ve 
armut çalan adam 
ile damadı 
yakalandı 
Edinilen bilgilere 
göre, kapalı kasa 
minibüs ile dün 
gece Halhalca 
köyüne gelen iki 
kişi, elma ve armut 
bahçelerine girdi. 
Buldukları 
meyve kasalarına 
ağaçlardan 
topladıkları elma 
ve armutları doldu
ran şahıslar, daha 
sonra bunları

Bursa'daFETO
operasyonu!

Aralarında Kuzey 
Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'nde 
bulunan 
FETÖ/PDY silahlı 
terör örgütünün 
askeri mahrem 
yapılanmasına 
yönelik 13 ilde 
sürdürülen 
soruşturmada 
25 subay için 
yakalama 
kararı çıkarıldı 
Valilik tarafından 
yapılan yazılı 
açıklamada, 
FETÖ/PDY'ye karşı, 
yürüttülen çalış 
maların devamı 
olarak askeri 
mahrem yapı 
lanma içerisinde 
bulundukları tespit 

minibüse 
yükleyip ayrıldı. 
Bu sırada yoldan 
geçen bir vatan 
daş minibüsten 
şüphelenerek du
rumu jandarmaya 
bildirdi. Minibüsü 
takibe alan jan
darma ekipleri, 
Kestel ilçesinde 
aracı durdurdu. 
Araçta 1 ton 300 
kilo elma, 700 kilo 
armut ele geçirildi. 
Araçtaki 55 
yaşındaki M.B. ile 
35 yaşındaki R.K. 
gözaltına alındı. 
Kayınpeder ile 
damadı adliyeye 
sevk edildi.

edilen toplam 25 
subaya yönelik 
dün sabah 
itibariyle;
Mardin,İstanbul, 
Ankara, Malatya, 
Burdur, Tekirdağ, 
Edirne, KIrklareli, 
Adana, Bursa, 
Konya, İzmir, Ko
caeli ve KKTC 
olmak üzere eşza 
manii operasyon 
planlaması 
yapıldığı belirtil
erek, bu sabah 
itibarıyla gözaltına 
alınacak değişik 
rütbelerde 25 
subay hakkında 
yakalama ve arama 
çalışmalarına 
başladığı ifade 
edildi.
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Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Bomba Haberler...
Belediye Meclisinin geçtiğimiz günlerde 

yapılan ilk toplantısında gazetenin sahibi köşe 
yazıma içerleyip, bana horozlandığını 
yazmıştım.

0 tartışma sırasında "Baytaş inşaatın 
kaçak yapısını neden yazmadın, Yazacaklarımı 
sana mı soracağım” demişti.

Ben de merak ettim.
Baytaş İnşaat sahiplerinden Yaşar Bektaş’ı 

aradım “Yurt dışındayım” mesajı geldi.
Ertesi gün Solaksubaşı’nın düzenlediği 

basın toplantısında damadıyla karşılaştım, 
böyle böyle iddialar var. Ne dersiniz kaçak 
inşaatınız varmış diye sordum.

Baytaş inşaatta kaçak yapı 
yapılmayacağını söyledi.

Konuşmadan birkaç gün sonra gazetede 
haber çıktı.

Belediyeden bir kaç memurun başını yak
mak için kurgulanmış bu haber dikkat çekici.

Belediye Kapalı Pazaryeri karşısında bulu
nan Baytaş İş Merkezi inşaatının ruhsatının 
konut olarak alındığı halde üst katların 
işyerine dönüştürüldüğü iddia ediliyor.

Belli ki, Belediyenin içinden binleri resmi 
kayıtları da basına sızdırmış.

Kendi kendime bunca zamandır durdular, 
durdular da şimdi bunu basına neden 
sızdırdılar diye sordum.

Bu sızdırma ayrı bir inceleme konusu 
yapılmalı.

Ama bir neden bulamadım.
Belli ki, Baytaş inşaatla alıp veremeyen bir 

işgüzarın marifeti.
Bu binanın altında işyerleri var.
Birinci katında 2 kamu Kurumu Tapu 

Müdürlüğü ve Kadostro Şefliği bulunuyor.
İkinci katında Baytaş inşaat Bürosu, 

Müteahhitler Derneği ve bir iki özel büro..
Peki Gemlik Emniyet Müdürlüğü binası 

sizce nedir?
Konut ruhsatı ile yapılmış bina değil mi?
Peki! Adliye binası olarak kullanılan bina, 

ticaret veya kamu binası ruhsatıyla mı yapıldı.
Yani, imar planında bu iki bina kamu alanı 

mı?
Değil.
İkisi de konut olarak yapıldı. Eski Adliye 

Sarayı çürük çıkınca yer arandı, en uygun yer 
olarak o bina uygun görüldü ve kiralandı.

Emniyet Müdürlüğü binası da aynı 
gerekçeyle yapıldı.

Niye bu yapılar için haber yapılmıyor da 
Baytaş İnşaatın binası yıllar sonra gülleme 
getiriliyor.

Bunu sorgulayıp, cevabını kendiniz verin.
Birileri basını çıkarları için kullanıyor.
Solaksubaşı’nın dövülmesini haber olarak 

görmeyenler başka kişilere saldırıyı, silahla 
yaralamayı haber sayıyor. Bu haberi yapan 
kişinin evlendiği eşine binlerce üniversiteli iş 
beklerken Gemlik Belediyesinin 11 Eylül 
Düğün salonunda iş verildi.

Aldığım bilgiye göre, babası da Umurbey 
de Temizlik işinde görevlendirildi.

Solaksubaşı’na saldırı olayının ucu 
belediye başkanına dokununca, haber 
yapılmıyor.

Daha sonra basın toplanfismdaKi 
konuşmaları kısmen haber haline getiriliyor.

Gemlik’teki basının durumu bu.
Ondan sonra bana çamur atmaya yelteniyor
lar. Hadi oradan sizi gidi yandaşlar sizi.

Gemlik Mal Müdür 
lüğü, Hâzineye 
ait mal satışlarını 
sürdürüyor.
5 Ekim 2017 günü 
ilçemizin Hisar Ma- 
hallesi’nde denize 
karşı 6 dönümlük 
arazinin 3 milyon 
800 bin liradan 
satılmasından 
sonra, bu kez 31 
Ekim 2017 Salı 
günü Gemlik Mal 
Müdürlüğü makam 
odasında toplana 
cak komisyon 
huzurunda Os

maniye ve Kurşunlu 
mahallelerinde 2 
mülk açık teklif 
usülü ile satılacak. 
Osmaniye Mahallesi 
Kireçocağı mev 
kiinde bulunan 
çalılık cinsi 635 
metrekare konut 
tarım alanı 80 bin 
lira tahmini bedel ile 
satılacak.
İhaleye girmek 
isteyenler, ihale 
başlangıç saatine 
kadar geçici teminat 
makbuzu, teminat 
mektubu yatırarak

saat 14.oo de 20 bin 
lira teminat 
yatırarak ihaleye 
katılabilecekler.

ZEYTİNLİK 
SATILACAK

Öte yandan, 
Kurşunlu Mahallesi 
Kanarya Mevkiinde 
bulunan hâzineye ait 
konut park yeşil 
alan yol imar du- 
rumlu 6 bin 625 
metrekare zeytinlik 1 
milyon 757 bin lira 
tahmini bedelle

satışa çıkarıldı. 
Açık teklif 
usulü ile ihaleye 
katılacakların 439 
bin 250 lirayı ihale 
saatine kadar Mal 
Müdürlüğü vezne 
lerine yatırmaları 
veya komisyona 
geçici teminat 
makbuzu veya 
teminat mektubu 
vermeleri gere 
kiyor.
İhale, saat 15.oo de 
Gemlik Mal 
Müdürlüğü makam 
odasında yapılacak

Bursa'ya şehit ateşi düştü
Ankara'da eğitim 
sırasında yaralanan 
Bursah Topçu 
Onbaşı Taha Çelik 
şehit düştü. 
Edinilen bilgiye 
göre, 5 Ekim günü 
Ankara PolatlI 
Eğitim 
Komutanlığı'nda 
eğitim sırasında 
yaralanan BursalI 
Topçu Onbaşı Taha 
Çelik, tedavi 
gördüğü GATA'da 
yapılan müda
halelere rağmen 
şehit düştü. Muhlis 
ve Nazime Çelik'in 
6 çocuğundan biri 
olan Erzurum 
doğumlu Daha

Çelik, 1 haftadır 
yoğun bakımdaydı. 
Ankara PolatlI'da 
Uzun dönem asker 
"olan Çelik'in 
merkez Yıldırım 
İlçesi Mevtana 
Mahallösi'ndeki 
evinin Önü bay 
raklarladona 
tı İdi ve taziye 
çadırı kuruldu.
Şehit Çelik, 
cuma namazına 
müteakiben 
Hacılar Câmii'nde 
kılınacak cenaze 
namazı sonrası 
Hamitler 
Şehitliği'ne 
defnedilecek.

' j ' Atıadolu'nun Sesi ' 
iPad-iPhone '

BYEGM uyğulamasındo
•ı .yayımlanmaktadır.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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çmUB
Gemlik Körfez 
Gazetesi Yazı işleri 
Müdürlüğüne

Konu : Cevap ve 
Düzeltme hakkının 
kullanılması

Gazetenizin 
06.10.2017 tarihli 
nüshasında ismi 
min geçtiği haber 
metni ve köşe 
yazısı şahsıma 
yönelik iftira ve 
karalama 
mahiyetindedir. 
Geçtiğimiz gün
lerde fiili darp 
olayına maruz 
kalan Mahmut 
Solaksubaşı, 
asılsız ve mesnet
siz iddialarla 
şahsımı bu menfur 
olayın içerisine 
çekmeğe 
çalışmaktadır.
Asılsız beyanlar 
basın meslek 
ilkeleri süzgecin
den geçirilmeden 
gazetenizde 
yayımlanmıştır.

Beyanat sahibi 
hakkında adli 
makamlara iftira 
suçundan gerekli 
şikayet 
yapılacaktır. 
Yine 09.10.2017 
tarihli nüshasında 
ise Ali Biliz adlı 
şahsın akıllara 
ziyan beyanlarına 
yer verilmiştir. 
Doğup büyüdüğü, 
ekmeğini yiyip 
suyunu içtiği, 
havasını soluduğu, 
her karış toprağı 
şehit kanlarıyla 
sulanmış Ülkesini 
yabancı istihbarat 
larla işbirliği yapıp 
işgale yeltenen 
hoca görünümlü 
vatan haini ve 
pensilvanya 
şarlatanıyla şahsı 
mı irtibatlandırma 
hezeyanları soru 
adı altında 
gazetenizde 
yayımlanmıştır. 
Evvelce değişik 
vesilelerle ifade 
ettiğim gibi gençlik 

yıllarımdan beri 
siyasi çizgimiz her 
zaman net bir 
şekilde Liderimiz 
Sn. Recep Tayyip 
Erdoğan’ın çizgisi 
olmuştur.
Bunun dışındaki 
yakıştırmalar iftira 
yoluyla algı oluş 
turma çabasıdır. 
Belediye Meclisi ve 
Encümenince 
alınmış satış ve 
takas kararları 
sonucu Belediye 
mizin zarara 
uğratılması 
sözkonusu 
değildir.
Bilgi edinilmesini 
ve işbu düzeltme 
metninin Basın 
Kanunu’nun 
14 ncü maddesi 
gereğince gaze 
tenizin aynı 
sahifesinde 
yayınlamasını 
talep ederim.
10.10.2017 
Refik Yılmaz 
Gemlik Belediye 
Başkanı

Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Şehit 
Etem Yaşar llköğre 
tim okulunu ziyaret 
ederek, öğrencilere 
satranç takımı 
hediye etti.
Okulda öğren 
çilerin oluşturduğu 
satranç kulübünün 
taleplerini Gemlik 
Belediyesine ileten 
öğretmenler, kısa 
sürede eksiklerinin 
tamamlanmasından 
duydukları mem
nuniyeti dile getirdi. 
Gerçekleştirdiği 
ziyarette, çocuklar 
için okullara 
bugüne kadar 
olduğu gibi bundan 
sonrada imkanlar 
ölçüsünde katkıla 
rımn devam edece 
ğini ifade eden 
Başkan Yılmaz, 
“Satrancı önem 
sıyoruz çünkü, 
satranç zekayı 
arttıran, çocuktan 
kötü alışkanlıklar 
dan alıkoyan çok 
önemli bir spor

dalıdır. Geleceği 
mizin teminatı 
çocuklarımızın 
derslerinden kalan 
boş zamanlannı 
satranç oynayarak 
geçirmelerini 
amaçlıyoruz" dedi. 
Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim okuluna 
yapılan ziyarete, 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın 

yanısıra Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı ve Muhtarlıklar 
ve Halkla ilişkiler 
Müdürü İbrahim 
Gör’de eşlik etti. 
Öğrencilerin yoğun 
ilgisiyle karşılaşan 
Başkan Yılmaz 
öğrencilerle sohbet 
ederek, çocukların 
isteği üzerine onlar 
ile fotoğraf çektirdi.

ELEMAN
VASIFSIZ BAY-BAYAN 

ÜBETİMBE ÇALIŞACAK PERSONEL 
ALINACAKTIK.

VEBONAGBANİTMEBMEB 
SAN.TIC.LTB.ŞTI.

TEL: 514 20 21

KftŞGDE BIKIM VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

gSAATTETESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

Bursa'da 12 otomo
bil grubu sosyal 
sorumluluk projesi 
kapsamında Kızı 
lay'a kan bağışında 
bulunacak
15 Ekim Pazar günü 
As Merkez'de 
gerçekleşecek 
organizasyon saat 
10.00 ile 18.00 arası 
sürecek. 12 ayrı oto
mobil grubuna üye 
vatandaşlar, kendi 
grqplarına ayrılan , 
zaman diliminde 
Kızılay'a kan

bağışında bulu- \ 
nacak.
Organizasyona 
Punto Bursa TR, 
Seat Club Life, 
Bursa Mitsubishi 
Team, Opel Bursa, 
Astra Team Bursa, 
Bursa Tipo Club, 
Stepvvay Marmara, 
Discovery Chevrolet 
Cruze Bursa, Bursa 
VTEC, Japon Oto
mobilciler Derneği 
(JOD), Modifiye 
Bursa Club, BFC 
Team katılacak.

Sosyal sorumluluk 
projesi hakkında 
bilgi veren Punto 
Bursa TR Başkanı 
Ervin özen 
"Otomobilseverler 
olarak böyle 
anlamlı bir projeye 
destek vermekten 
dolayı onur 
duyduklarını 
söyledi. Kızılay'a 
kan bağışlarımızla 
destek vererek tüm 
halkımıza örnek 
olmak istiyoruz" 
diye ifade etti.

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Yeni sınav sistemi hellı oldu
Üniversiteye girişte 
yeni sınav sistemi 
nihayet belli oldu. 
Yüksek Öğretim 
Kurulu Başkanı 
Yekta Saraç'ın yeni 
sınav sistemine 
ilişkin gerçekleştir 
diği açıklamalar 
gündemin nabzına 
oturdu.
Yükseköğretim Ku
rulu Başkanı Yekta 
Saraç'ın, yeni 
üniversiteye giriş 
sistemine ilişkin 
düzenlemeleri 
basın toplantısı ile 
açıkladı. YÖK 
Başkanı Yekta 
Saraç tarafından 
bugün düzenlenen 
basın toplantısında 
üniversiteye girişte 
yeni sınav sistemi 
Yüksek Öğretim 
Kurumlan Sınavı

(YKS) olarak 
açıklandı. Böylece, 
YÖK Başkanı Yekta 
Saraç'ın basın 
toplantısıyla birlikte 
üniversiteye girişte 
yeni sınav sistemini 
açıklaması sonu
cunda yürürlüğe 
girmiş oldu. 
Üniversiteye 2018- 
2019 girişteki sına 
vın yeni adı Yüksek 
Öğretim Kurumlan 
Sınavı (YKS) olarak 
belirlendi. Buna 
göre, adaylar iki 
ayrı oturuma 
katılacaklar. Yüksek 
Öğretim Kurumlan 
Sınavına göre ilk 
oturumda temel 
yeterlilik esas 
alınarak gerçekleş 
tirilecektir.
Sınavlar Haziran 
ayında bir hafta so

nunda 2 oturumda 
yapılacak, soru 
sayısı 80 olacaktır. 
Türkçe ve Matem
atik sabah oturu
munda yapılacak. 
Öğleden sonraki ik
inci oturumda lise 
müfredatına dair 
bilgiler esas alına 
çak. Yüksek 
Öğretim Kurumlan 
Sınavı, haziran 
ayının bir hafta 
sonu yapılacak. 
Belli programlar 
için getirilen başarı 
sıralaması şartına 
aynen devam edile
cektir. Özel yete 
nekle öğrenci alan 
programlarda 
geçen sene olduğu 
gibi baraj puanı 
aynı tutulmuştur. 
Sınav puan türleri 
18'den 5'e indiril 

miştir. Sınavlar tek 
hafta sonunda 6 
oturumdan 3 otu
ruma indirilmiştir. 
Sınavlar Haziran 
ayında bir hafta so
nunda 2 oturumda 
yapılacak.
40 Türkçe, 40 
Matematik soruları 
olmak üzere toplam 
da 80 sorudan 
oluşacak. Bu 
sınavın sonucu 
adayların temel 
yeterlilik testi sonu
cunu belirleyecek. 
Türkçe ve Matema 
tik sabah oturu
munda yapılacak. 
Temel yeterlilik testi 
puanını en az 150 
olması gereklidir. 
Temel yeterlilik 
puanı 180 ve üzerin 
de olan ise lisans 
bölümlerine 

yerleşebilecektir. 
200 ve üzeri olan 
puanlar, adaylar 
istedikleri taktirde 
bir sonraki yıl da 
geçerli olacak. Tüm 
adayların birinci 
oturuma girmesi 
zorunlu. İlk otu
rumda sayısal- 
sözel beceri ölçü 
lecek. Öğleden son
raki ikinci oturum 
da, lise müfredatına 
dair bilgiler esas 
alınacak. 4 test yer 
alacak sorular 
müfredata dayalı 
olacaktır. İkinci otu
rum cumartesi 
günü öğleden 
sonra gerçekleştir! 
lecektir40 Türkçe, 
40 Matematik, 40 
Fen, 40 Sosyal 
soruları olacaktır. 
Oturumun süresi

geçen yıla göre be
lirlenecektir. 
Oturumların süresi 
geçmiş yıllardaki 
uygulamalar ve 
adaylarımızın sınav 
stresi yaşamama 
lan hususu göz 
önüne alınarak 
belirlenecektir. 
Belli programlar 
için getirilen başarı 
sırala ması şartına 
aynen devam 
edilecektir. Özel 
yetenekle öğrenci 
alan programlarda 
geçen sene olduğu 
gibi baraj puanı 
aynı tutulmuştur. 
Sınav puan 
türleri 18'den 
5'e indirilmiştir. 
Sınavlar tek hafta 
sonunda 6 oturum
dan 3 oturuma 
indirilmiştir.______
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Ertelenen primler için taksit talebi
Hükümetin aldığı 
kararla ertelediği 
2016/Aralık ve 
2017/Ocak-Şubat 
sigorta prim 
ödemelerinin ödeme 
zamanı geldi, 
işverene destek için 
ödemesi ötelenen 
üç aya ilişkin prim
lerin 2017/Ekim- 
Kasım ve Aralık 
dönemlerinde 
ödemesi gerekiyor. 
Hizmet İşverenleri 
Sendikası Başkanı 
İbrahim Doğan 
Salman, özel sek
törde faaliyet 
gösteren ancak 
ekonomik ve diğer 
nedenlerle ödeme 
darlığı çeken

işverenlerin 
ödemesi gereken 
primlerin 6 ya da 9 
taksitler halinde tah
sil edilmesi öne 
risinde bulundu. 
Yılın son üç ayı 
boyunca normal 
zamanların iki katı 
katar ödeme ya
pacak olan 
işletmelerin yükünü 
hafifletmek için 
böyle bir kolaylığın 
sağlanmasını 
isteyen Salman, 
“Öncelikle tanıdığı 
kolaylık nedeniyle 
hükümetimize 
teşekkür ediyoruz. 
Ancak işverene bu 
konuda artı bir 
kolaylık sağlanması,

sigortalı çalıştırma 
ve prim ödeme 
istikrarının devamı 
içen büyük önem 
taşıyor. Çünkü 
sigorta primlerini 
ödeme darlığı

içinde bulunan 
işverenlerin tam 
bir rahatlığa 
kavuşmadığı 
yönünde işaretler 
var. Bu nedenle 
hükümetimiz

den ve ilgili 
bakanlıklarımızdan 
ertelemesi yapılan 
ödemelerin 6 ya da 
9 eşit taksitle öden
mesi imkanı 
tanımasını 
istiyoruz” dedi. 
Hükümet, 6770 
sayılı Kanunla 5510 
sayılı Kanuna ilave 
edilen geçici 72. 
Maddesiyle; 
2016/Aralık, 
2017/Ocak ve Şubat 
ayına ilişkin sigorta 
prim borçlarının 
ödeme süresini, 
sırasıyla 2017/Ekim, 
Kasım ve Aralık 
aylarına ertelemişti. 
Bu düzenlemenin 
ardından erteleme 

işlemleri Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
Hizmet Sunumu 
Genel Müdürlüğü 
tarafından herhangi 
bir başvuruya mahal 
bırakılmaksam 
merkezden otomatik 
olarak yapılmıştı. 
Ancak erteleme 
süresi sona eren 
2016/Aralık primi 
ödemesinin 31 Ekim 
günü yapılması 
gerekiyor. 31 Ekim 
2017’de aynı za
manda Eylül 2017 
dönemi prim 
ödemesinin de 
yapılmasını 
gerektiğini unutma
mak gerekiyor.

şimıııi5llfflllifclWlılııniııiBiıMi(iriM
İş kurana ve işini 
büyütmek isteyene 
devletten 150 bin li
raya kadar destek 
var. Desteğin 50 bin 
lirası karşılıksız yani 
hibe, 100 bin lirası 
ise faizsiz kredi 
olarak veriliyor. 
Günümüz 
koşullarında sıfır 
sermaye ile 
girişimci olmak 
gerçekten çok zor. 
Bırakın sıfır ser
mayeyi, belli ser
mayesi olanlar dahi 
kredi çekmeden 
istediği işi kurmakta 
zorlanıyor. Yeni 
mezun gençler için 
girişimcilik ve yeni

iş kurmak adeta 
hayal. Hükümet, 
artan genç 
işsizliğinin önüne 
geçmek ve 
Türkiye'deki genç 

girişimci sayısının 
artması için yeni 
destekler başlattı. 
Bunlardan biri de 
KOSGEB kanalıyla 
verilen milyarlarca 

liralık hibe ve faizsiz 
kredi desteği. Bu 
fırsattan yararlan
mak kolay. Yeter ki 
iş fikriniz olsun.
BAŞVURU

NEREDE?
150 bin liraya varan 
hibe ve kredi 
desteğinden yarar
lanmak için başvuru 
yapmanız gereken 
kurum 'Küçük ve 
Orta Ölçekli 
İşletmeleri 
Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi 
Başkanlığı' yani 
KOSGEB. Fikri ve 
az da olsa ser
mayesi olanlar 
illerde bulunan 
KOSGEB müdürlük
lerine başvuru ya
pabilir. Bu konuda 
Işkur'dan da destek 
almak mümkün. 
KATILIM ÜCRETSİZ

Destek için aranan 
şartlardan ilki kursa 
katılmak. Atölye 
çalışması da dahil 
eğitim, ücretsiz ve 
toplamda 32 saat. 
Posta'nın haberine 
göre, eğitimler 
genelde hafta içi 
mesai saatleri 
içinde yapılıyor. 
KOSGEB'in, 
hizmet merkezi 
müdürlükleri ve 
yetki verdiği kurum
lar tarafından 
gerçekleştirilen 
kurslara katılarak 
sertifika almak şart. 
Sertifikayı eğitime 
devam edip başarılı 
olanlar alabiliyor.
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GEREKU TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 51312 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 51310 51
C.Savcıhğı 51310 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet MOd. 513 1° 28

Telefon Anza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 oo 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
MIHI EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Slcl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 68

Bursa zse 77 84
Mudanya S44 30 eo
Yenlkapı (212) sıe 12 12
Yalova (226) 611 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPÜR-FERİDOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eaklhlaar (262) 665 60 31

__________ OTODUR___________
ULAŞIM

Femukkele 812 OO 30
DİNİZ UÇAĞI 013 0013
Petfaeue Akml» Seyahat 114<3S2
METRO S13 12 12
Aydın Turtam 013 20 77
SOzer Turizm 012 1O 72
KanberoOtu**aadaş 014 40 40
Kamil Koç 312 0133

HASTANELER

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

________ DAMITICILAR________
GEMDAŞ 813 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 50 01
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 80 70
Totalgaz 514 17 00

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hant 513 23 29
Mer.Safi.OcaOı 513 10 08
Tomokay Tomografi 513 55 29
Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER
Körfez Taka) 51318 21
Çınar Takat 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Mansstır Tsksl 517 33 94

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 51345 20

BUSKİ 514 57 96
Itfdlye 513 23 25
Muhasebe Md. 51345 21-182
Yezılşl. Md. 51345 21-111
Su Anza Yalnız 185

Akcan Petrol 1O 7O
MAR-PET o13 30 33
Tuncay Otogaz sis 10 as
Boyza Petrol 013 O1 03
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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 GEMLİK
irfanunluemlak.sahibinden.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Genişletilmiş il başkanları toplantısında Bursa, Ankara, Balıkesir Belediye Başkan lan n ı n istifa etmesini açıkça istedi.

Recep flltepe istila için Bün samııor
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com 

Üniversite ve tarikatlar
Türkiye Cumhuriyetini kuran Mustafa 

Kemal, eğitimi hurafelerden ve dinsel 
kurumlardan anndırarak, eğitimin laik 
ve bilme dayalı çağdaş kurumlar 
olmasını sağladı.

Cumhuriyet, OsmanlI döneminin köh 
neleşmlş eğitim kurumlan olan medrese 
lerl, zaviyeleri kapattı. Cumhuriyetin 
okulları hele üniversiteleri bilim 
yuvalandır.

Gelin görün kİ, AKP hükümetinde bu 
değişiyor. Üniversitelerde tarikat lider
leri konferans vermeye başlıyor. 4’de

Erdoğan, “3 Başkanın Isına etmemesi 
halinde kendileriyle konuşacak 

olduğunun işaretini verdi"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, il 
başkanlarıyla yaptığı toplantıda, CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi, 
“Teşkilatlarımızda yorgunluk, atalet, çözül 
me işaretleri gördüğümüz arkadaşlarımızın 
daha dinamik gayretli, üretken vizyoner 
arkadaşlarımızla nöbet değişimi yapmalarını 
arzu ediyoruz” dedi. Haberi sayfa 4’de

Bursa da deprem konusunda konuşan Yrd.Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, yüksek binalarda deprem yönetmeliğinin uygulanmasını istedi.

6ündoğdu,‘Tiirkiyetleafetkîiltiiriiyokw
Jeofizik Mühendisi Yrd. Doç. Dr. Gündoğdu’dan Bursa’da yaptığı açıklamada 
halkın afet öncesi riskleri bilmediğini, bunun ülkemizde afet kültürünün oluşma
dığından kaynaklan dığını söyledi. Haberi sayfa 2’de

GEMLİK ŞUBEMİZ

w w w .dayiemlak.sahibinden
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Bursa da deprem konusunda konuşan Yrd.Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, yüksek binalarda deprem yönetmeliğinin uygulanmasını istedi.

fiiimloğılıı. Türkiyede alet kültürü yok'
Jeofizik Mühendisi 
Yrd. Doç. Dr. 
Gündoğdu’dan 
Bursa’da yaptığı _ 
açıklamada halkın 
afet öncesi riskleri 
bilmediğini, bunun 
ülkemizde afet 
kültürünün oluşma 
dığından kaynaklan 
dığını söyledi. 
Bursa’da konuşan 
Jeofizik Mühendisi 
Yrd. Doç. Dr. Oğuz 
Gündoğdu, "İstan
bul’da deprem 
olacağı belli. 
Hesaplarımıza 
göre 7.5 artı eksi 2 
şeklinde. Bu, biriken 
enerjiden dönüp de 
hesapladığım bir 
şey. Bu durum bin 
766 kırığının tekrar 
canlanmasıdır. Bir 
de adaların önünde 
1894 depreminin de 
bu işe katılmasını 
bekliyoruz. Elbette 
bu olmaya da bilir" 
dedi. Gündoğdu, 
yüksek katlı binala 
rın doğal afetlere 
uygun olmasına 
yönelik yönetme 
liğin hâlâ çıkmama 
sini da eleştirdi.
13 Ekim Uluslararası 
Afetlerin Azaltılması 
Günü nedeniyle, 
Bursa Valiliği ve 
Bursa İl Afet ve Acil 
Durum Müdürlüğü

tarafından bir 
toplantı düzenlendi. 
Program öncesi 
basın mensuplarının 
sorularını yanıtla 
yan İstanbul Ün 
iversitesi Jeofizik 
Mühendis liği 
Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Oğuz 
Gündoğdu, İstan
bul’u bekleyen 
deprem tehlikesinin 
bir iddia olmadığını 
söyledi. "İstanbul’da

MM MM» M» M • L» M tISoeprem oıacagı oeııı. 
Hesaplarımıza göre 
7.5 artı eksi 2 
şeklinde. Bu, biriken 
enerjiden dönüp de 
hesapladığım bir 
şey. Bu durum bin 
766 kırığının tekrar 
canlanmasıdır” 
diyen Yrd. Doç. Dr. 
Gündoğdu, "Birde 
adaların önünde 
1894 depreminin de 
bu işe katılmasını 

bekliyoruz. Elbette 
bu olmaya da bilir. 
Çünkü 100 yılı 
aşkın bir süre geçti. 
O kadar bir enerji 
yok orada ancak 
beklenen depreme 
katılabilir de. 
Böyle bir şey 
gerçekleştiğinde 
depremin etkisi çok 
büyür” dedi 
İstanbul ve Bur 
sa’nın sürekli göç 
alan şehirler oldu 
ğuiîa ûııtkaı çeken 
Yrd.Doç.Dr. Oğuz 
Gündoğdu, “Dü 
zensiz büyüyoruz. 
Yapılaşma var ve bu 
yapılaşmalarda yük
sek katlı binaların 
doğal afetlere uygun 
olmasına yönelik 
yönetmelik hâlâ 
çıkmadı. O kadar 
ısrar ettik, gereken
ler yapılmıyor. Neler 
göstereceğini bile

miyoruz, risklere 
çok açık” dedi.

‘HALKI 
BİLİNÇLENDİRMEK 
LAZIM’

Konuşmasında 
"Türkiye’de afet 
kültürü denen bir 
şey yok” ifadesini 
kullanan Yrd.Doç.Dr. 
Oğuz Gündoğdu, 
“Bunun içerisinde 
olması gerekenler 
ÜnıVefsİıeı'er âıTîâ 
üniversitelerde dahi 
Gölcük depreminden 
sonra afet bölümleri 
açılmaya başlandı, 
bunlar da dışarıdan 
eğitim alıyorlar. 
Afetlere müdahalede 
ilk 5 içerisindeyiz 
ancak afet öncesi 
riskleri azaltma 
çabasında bu 
kavramlar anlatı İmi 
yor, halk bilmiyor 

bunu, afetlere dair 
kültür düzeyinin 
oluşmamasından 
kaynaklanıyor. 
Üniversitelerin de 
hocalarıyla birlikte 
halkı bilinçlendir 
mesi lazım; bu yok” 
diye konuştu.

‘ÖRNEK ŞEHİR 
BURSA’

Afet yönetiminde 
Bursa’yı da 
mercek altına 
alan Yrd.Doç.Dr. 
Gündoğdu, "Afet 
yönetiminde örnek 
bir şehir Bursa. 
Nilüfer’de modern 
bir afet merkezi var. 
Dün Yıldırım 
Belediyesi’ni de 
ziyaret ettik. Kent 
dönüşüm yolunda iyi 
ilerliyorlar. Benim 
gördüğüm kadarıyla 
Türkiye’de ise 
kentsel dönüşüm 
örneği yok. Bakma 
yın, binaların ye
nilenmesinden 
ibaret çalışmalar 
yapılıyor ama 
burada Yıldırım 
moralimi yükseltti. 
Nilüfer Belediyesi 
çerçeve sinde 
yaptığımız saha 
araştırma larında 
öne çıkan 1855 de
preminin fayını bul

duk. ‘Neden başı 
miza geliyor?’ soru 
suna yanıt için 
araştıracağız. Bu 
bölgelere yapılan 
yapılar çok riskli” 
ifadelerini kullandı.

AFET MÜDAHALE 
PLANI

Vali Yardımcısı 
İbrahim Avcı ise 
Türkiye’nin artık 
Afet Müdahale 
Plam’nın olduğunu 
belirterek, "Bunun 
bir ayağı da Başba 
kanlık Afet Merkezi 
tarafından onayla 
nan, Bursa Afet Mü
dahale Planı. İçeriği 
ile ilgili her ayın 
ilk çarşambası, 24 
adet hizmet grubu
muz var, bunlardan 
ikisi bu çalışmalarını 
sunuyorlar, tartışı 
yoruz. Bizi er de 
farkmdalık yarat 
mak için bu etkin 
liği gerçekleştin' 
yoruz” dedi.
Daha sonra 
katılımcılar ve öğren 
çilerle buluşan Yrd. 
Doç.Dr. Oğuz Gün 
doğdu, hazırladığı 
görsellerle birlikte 
afet sırasında 
dikkat edilmesi 
gereken hususları 
aktardı.

MTV oranları helli oldu
Günlerdir merakla 
beklenen motorlu 
taşıtlar vergi 
sinde merak 
edilen oranlar 
açıklandı.
Motorlu Taşıt 
Vergisi'nde 
(MTV) zam oranı 
yüzde 40'tan 
yüzde 25'e çekildi. 
Zam 1300 cc 
altındaki araçlar 
için yüzde 15, 
üstü araçlar için 
ise yüzde 25 . 
oldu.

Günlerdir 
merakla beklenen 
motorlu taşıtlar 
vergisinde merak 
edilen oranlar 
açıklandı.
Maliye Bakanlığı 
yetkilileri 
verilen önergeyle 
getirilen yeni 
sistemi, "ön
ergeyle 1300 cc 
ve altı arabalar 
için yüzde 15 
MTV artışı geti 
rıyoruz.. 1300 
cc üstü içinse 

yüzde 15 artı 10 
puanlık artış 
öngörüyoruz" 
dedi.
Bütçe ve Plan 
Komisyonu'nda, 
Torba Tasarıda 
MTV oranlarında 
düşüş öngören 
önerge 
komisyonda 
kabul edilirken, 
buna göre 
MTV'de yüzde 
40 artış yerine 
1,300 cc altı için 
yeniden değer

leme oranı olan 
yüzde 15'in 
uygulanması, 
1,300 cc üzeri 
araçlar için ise 
yüzde 25 artış 
öngörüldü. 
Ayrıca, 2018'den 
itibaren alınan 
araçlarda 
silindir hacmi 
ve yaşının 
yanında aracın 
değerinin sis 
teme katılmasını 
öngören önerge de 
kabul edildi.

1-3 YAŞ ARASI ARAÇLARIN 
ESKİ VEYENİMTV

MOTOR HACMİ ESKİ YENİIDEĞİŞİM 

(%)

1300cm veaşağısı 646 743 İ5

1301-1600 cm3 arası 1035 1294 M®

1601-1800 cm3 arası 1827

1801-2000 cm3 arası 2878
2284

3598
M

2001-2500çm3 arası 4317 5396 25
2501-3000 cm3 arası 4317 5396
3001-3500 cm3 arası 9166 11458 25
3501-4000 cm3 arası 14411 18014

S 25

4001 cm3 ve yukarısı 23586 29483
"Mm .. .

25
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liBBlıif taMımarı Haşam nerem attılar
Bursa'da hırsızlar 
bir evden çaldıkları 
kasayı dereye attı. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Yıldırım ilçesine 
bağlı Millet Mahalle
sinde bir binanın 
dördüncü katına 
giren hırsızlar 23 
yaşındaki B.M.'nin 
evinden kasa 
çaldılar. Çaldıkları 
kasayla beraber 
kaçan hırsızları fark 
eden ev sahibi B.M. 
polise haber verdi. 
Eve gelen ekipler, 
inceleme yaparak, 
hırsızın kimliğini 
belirlemek için 
parmak izi aldı. 
Kasa, dere

Bursa'da zehir tacirleri tutuklandı
Bursa merkezli 4 
ilde eş zamanlı 
düzenlenen uyuş 
turucu operas 
yonunda metamfet
amin ve esrar ele 
geçirilirken, gözal 
tına alınan 10 kişi 
den 7'si tutuklandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Van ile 
bağlantılı Bursa'da 
yüklü miktarda 
uyuşturucu ticareti 
yapılacağı bilgisine 
ulaşan il Emniyet 
Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri, Bursa 
başta olmak üzere 
Van, Kocaeli ve 
Kayseri'de eş 
zamanlı operasyon 
düzenledi. Operas 
yonlar kapsamında 
M.K, B.Ş, M.C.S, 
F.B, S.Y, C.Ç ve M.K 
isimli şahıslar 
"iştirak halinde

Oyuncakçıya 'ilaç' operasyonu
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesin 
de bir iş yerinde, 
eczane dışında 
satışı yasak olan 59 
bin 80 ağrı kesici 
hap ele geçirildi. 
Alınan bilgiye göre, 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Güvenlik Şube 
Müdürlüğüne bağlı 
ekipler, ilçede top

kenarında bulundu 
Polisler hırsızı 
ararken bir 
vatandaş polise 
Yıldırım ilçesine 
bağlı Hacivat Deresi 
kenarında kasa 
gördüğünü haber 
verdi. Ekipler dere 

uyuşturucu veya 
uyarıcı madde 
ticareti veya sağla 
mak" suçundan 
yakalandı. Farklı 
illerde oturan şa 
hısların ev ve araç 
larında yapılan ara
malarda 750 gram 
metamfetamin ile 
bir miktar esrar ele 
geçirildi. Yapılan bir 
diğer çalışmada ise 
Bursa Yıldırım 
ilçesinde uyuşturu 
cu sattığı şüphesi 
üzerine durdurulan 
16 plakalı araç 
içerisinde M.T isimli 
şahıs yakalandı. 
Şüphelinin aracında 

tan ve perakende 
oyuncak ve 
kırtasiye ürünleri 
satışı yapılan bir iş

yerinde ilaç 
satıldığını belirledi. 
Harekete geçen 
ekipler, İl Sağlık

kenarına giderek 
kasada inceleme 
yaptı. Yapılan in
celeme sonucu 
kasanın bir gece 
önce evine giren 
B.M.'ye ait olduğu 
tespit edildi. 
Hırsızların kasa 

yapılan aramalarda 
gizli bölmelere 
saklanmış vaziyette 
bir miktar esrar ve 
metamfetamin, 
uyuş turucu tart
mada kullanılan 
hassas terazi, 3 
adet ruhsatsız ta
banca ve bu silaha 
ait 53 fişek ele 
geçirildi. 
Osmangazi 
ilçesinde yapılan 
operasyonlar net
icesinde S.K. isimli 
şüphelinin üz
erinden uyuşturucu 
ele geçirildi. Şahsın 
sorgusunda 
A.T'den uyuşturucu 

mn kilidini kırarak 
kapısını zorla 
açtıkları tespit 
edildi. Hırsızlar 
kasada para 
bulamayınca 
evlilik cüzdanı ve 
önemli evrakları 
yırtarak dere 
kenarına attı. 
Kasasının 
bulunduğu 
haberini alan 
B.M. olay yerine 
gelerek, içindeki 
her şeyin yırtıldığı 
kasayı teslim aldı. 
Polis, çaldıkları 
kasayı dereye 
atan hırsızları 
yakalamak için 
çalışmalarına 
devam ediyor.

aldığını öğrenen 
narkotik polisi, 
A.T'nin üzerinde 
satılmaya hazır 
paketlenmiş 

vaziyette metamfet- 
amin ele geçirdi. 
Yakalanan toplam 
10 şahıstan birisi 
hakkında 'kullan
mak İçin uyuşturu 
cu bulundurmak* 
suçundan adli işlem 
yapılır ken, M.T ve 
A.T. isimli şüphe 
liler 'uyuşturucu 
madde ticareti yap
mak' suçundan 
gözaltına alındı. 
Ayrıca M.K, B.Ş, 
M.C.S, F.B, S.Y, C.Ç 
ve M.K. isimli 
şüpheliler 'iştirak 
halinde uyuşturucu 
veya uyarıcı madde 
ticareti veya sağla 
mak' suçundan 
gözaltına alınarak 
adliyeye sevk 
edildi;

Müdürlüğü görev 
■ileriyle adreste 
arama yaptı. İş 
yerindeki aramada, 
2 bin 862 kutuda 59 
bin 80 ağrı kesici 
hap ele geçirildi. 
İlaçlara ekipler 
tarafından el 
konuldu, iş yeri 
sahibi hakkında 
soruşturma 
başlatıldı.

Çiftlik evde esrar

Bursa'da jandar 
manın bir çiftlik 
evine yaptığı ope 
rasyonda esrar 
ele geçirildi.
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa İl Jan
darma İstihbarat 
ve KOM Şube 
Müdürlüğü ile 
Gemlik Jandarma 
Komutanlığı ekip
leri yaptıkları 
çalışmalar sonu
cunda Z.A isimli 
şahsın Gemlik 
Adliye Mahalle
sinde bulunan 
hayvan çiftliğinde 
kenevir bitkisinden 
esrar elde ettiği ve 
bunu satmaya 
hazırlandığı bilgi

Hastanenin 
3'iincü 

Katından 
Mtıaiıı

Bıçağın üzerine 
düşüp, yaralanan 
86 yaşındaki Ali 
Can, kaldırıldığı 
hastanenin 3'üncü 
katından atladı. 
Can, yoğun 
bakım servisinde 
yaşamını yitirirken, 
olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.
Merkez Yıldırım 
llçesi'nde oturan 
Can, iddiaya göre, 
geçtiğimiz hafta 
evinde yere düşen 
bıçağı almak is
terken, bıçağın 
üzerine düştü.
Yaralanan Can, , 
yakınları 
tarafından Şevket 
Yılmaz Eğitim 
ve Araştırma Has- 
tanesi'ne kaldı 
rıldı. Çarşamba 

sine ulaştı. Jan
darma Narkotik 
Köpek Timi ile 
çiftliği yapılan 
baskında 2 kilo 597 
gram kubar esrar, 
15 gram kenevir 
tohumu, 7 adet 
esrar satışında 
kullanılan kilitli 
plastik poşet, 1 
adet sigara sarma 
kağıdı, 1 adet 
ruhsatsız av tüfeği, 
48 kenevir yetiştir 
mek için kullanılan 
20 litrelik kova ele 
geçirildi.
Cumhuriyet 
savcısının talima 
tıyla ele geçirilen 
malzemelere el 
konuldu.

günü tedavi 
gördüğü hasta
nenin odasın 
daki pencereye 
çıkan Can, 
kendisini 3'üncü 
kattan boşluğa 
bıraktı. Vücu 
dunda kırıklar 
oluşan yaşlı 
adam, acil 
serviste yapılan 
ilk müdahalenin 
ardından yoğun 
bakım ünitesinde 
tedaviye alındı. 
Dün gece, 
doktorların tüm 
müdahalesine 
rağmen yaşamını 
yitiren Ali Çan'ın 
ölümüyle ilgili 
Bursa Cumhu 
riyet Savcılığı'nca 
soruşturma 
başlatıldı.
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Güne Bakış
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Genişletilmiş il başkanlan toplantısında 

Bursa, Ankara, Balıkesir Belediye Başkanlarının istifa etmesini açıkça istedi.

Erdoğan, “3 Başkanın İstifa etmemesi halinde 
Kendileriyle konuşacak olduğunun işaretini serdi”

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Üniversite ve tarikatlar
Uludağ Üniversitesinin rektörü Yusuf 

Ulcay, üniversitenin kapılarını ilk kez 
tarikat ve cemaatlere açıyor.

Hem de 29 Ekim Cumhuriyet bayramı 
günü.

Ulcay, Nakşibendi tarikatının İsmail Ağa 
Cemaatinin Hocaefendisi Mustafa 
Özşimşekler’in Üniversite Kampüsünün 
en büyük konferans salonunda konuşma 
yapmasına'izin verdi.

Rektör Yusuf Ulcay, rektörlük seçim
lerinde en düşük oyu almasına karşın, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bu 
göreve getirildi.

Ulcay, göreve geldiğinden beri, olay 
rektörlerden biri oldu.

Hukuk Fakültesi’ni Gemlik’ten 
kaldırmak için çaba harcadı, fakültenin 
dekanı ve bazı öğretim görevlilerinin 
öğrencileri kışkırttılar.

Fakültenin eksiklerini tamamlayacak 
lanna, Bursa’ya taşınmasını istediler.

Ulcay, “Üniversitede çağdaş tüm 
unsurları bir bir tasfiye ediyor, yandaş 
sendika üyesi olmayan çalışanları 
sürüyor, işten çıkarıyor. Üniversitede bilim 
dışıİıkİanj'0ericiHkten yaria olan her şeye 
kucak açari'Ulcay, üniversitenin cemaatler 
ve tarikatlar ağıyla örül meşine olanak 
sağlıyor.”

Cumhuriyetin kurulduğu gün, Üniver
site ğfoı ‘oırım yuvasını.

Gölükle Hidayet Eğitim Kültür ve 
Sosyal Yardımlaşma Derrieği’nin organize 
ettigf^'üri'ümüzdeliençVlmâk l. Diriliş 
Buluşması” adlı tarikatın etkinliğe açtı.

Üniversite içindeki Evrensel Hukuk 
Topluluğu bü etkinlikte röl'aldı. Aynı Gem
lik'te yapılan konferanslarda aldığı rol gibi.

Hocaefendi İslamcı gençlikle buluşup, 
cumhuriyetin temellerini yıkmak için 1. 
diriliş hareketini başlatacak herhalde.

Işın ilginç yönü ise bu hoca efendi aynı 
üniversitenin İktisat bölümünden mezun 
olduktan sonra İsmail ağa tarikatının lideri 
Mahmut Ustaosmânöğlu'nûn dergahının 
müdavimi ölup'konteranslar verir olmuş.

Uludağ Üniversitesinin kurucusu rah
metli Prof. Dr. Ömer Fethi Tezok eski rek
törler Prof. Dr. Nihat Balkır, Prof. Dr. 
AyhariKızıÇPröt7DriMeteXenğiz ve bu 
günleri görseydi acaba ne derdi?

Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran sağ.
Gemlik’e yüksek okulları ve hukuk 

rhküıtesıhl kazandıran rbktor.
Ne diyor bu duruma acaba.
Yazık.
Türkiye cumhuriyetinin eğitim kurum 

larıriı bü hale getirenlere bin deta yazıklar 
olsun.

Utanacak yüzleri varsa utansınlar.
Bu insanlar nasıl profesör olmuş 

bilmiyorum.
Bursa Üniversitesi rektörü gericiliğe 

attığı bu adımla, unutulmayanlar arasına 
girecektir mutlaka.

Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan, il 
başkanlarıyla yaptığı 
toplantıda, CHP 
Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğ 
lu’nu eleştirdi, 
"Teşkilatlarımızda 
yorgunluk, atalet, 
çözülme işaretleri 
gördüğümüz 
arkadaşlarımızın 
daha dinamik 
gayretli, üretken 
vizyoner arkadaşla 
rımızla nöbet 
değişimi 
yapmalannı arzu 
ediyoruz” dedi. 
Türk Silahlı Kuvvet
lerinin Suriye'ye 
girişindeki 
amaçlarını açıklayan 
Erdoğan, terör 
örgütleriyle kol 
kola bölgenin 
tanzim edilmek 
istendiğine dikkat 
çekerek, buna izin 
verilmeyeceğini 
söyledi.
Erdoğan, teşkilatlar 
da görülen yorgun
luklara da dikkat 
çekerek, kamuoyun 
da ve basında 
günlerdir konuşan 
Bursa, Balıkesir ve 
Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanla

Bwsara!ffla Bakım çalışması var
Bursaray Os- 
mangazi-Şehreküstü 
istasyonları 
arasında demiryolu 
hatlarında yapılacak 
çalışma sebebiyle 
14 Ekim Cumartesi 
günü saat 20:30'dan 
işletim sonuna 
kadar aktarmalı 
ulaşım yapılacağı 
bildirildi.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nden 
yapılan açıklamada

nmn görevden 
alınacağı konusun 
da konuşurken, 
değişimin şart 
olduğunu söyledi. 
Erdoğan, şunları 
söyledi:
‘‘Belde, ilçe ve il 
teşkilatlarımızda 
yorgunluk, atalet, 
çözülme işaretleri 
gördüğümüz 
arkadaşlarımızın 
daha dinamik, 
gayretli, üretken, 
vizyoner arka 
daşlanmızla nöbet 
değişimi yapmaları 
nı arzu ediyoruz. 
Başarılı teşkilatla 
nmızdaki arkadaş 

şöyle denildi: 
"Bursaray Os- 
mangazi-Şehre 
küstü istasyonları 
arasında demiryolu 
hatlarında yapılacak 
çalışma sebebiyle 
14 Ekim Cumartesi 
günü saat 20:30'dan 
işletim sonuna 
kadar aktarmalı 
ulaşım yapılacak. 
Emek/Üniversite is
tikametinden gelen 
yolcular Kültürpark 

lanmız elbette 
görevlerine devam 
edeceklerdir ama 
genel olarak teşkilat 
lanmızda kapsamlı 
bir değişimin şart 
olduğunu, saniye 
rum sîzler de kabul 
edeceksiniz. Dünkü 
Merkez Karar ve 
Yönetim Kurulu 
toplantımızda 
kongre takvimini 
büyük ölçüde 
netleştirdik. Değişim 
zilleri tüm gücüyle 
çalıyor. Bize düşen 
bu çağrıya kulak 
vermektir." dedi.
Genişletilmişi! 
başkanlan toplantı 

istasyonunda 
tren/otobüs 
aktarması yaparak 
Şehreküstü istas 
yonuna kadar 
gidebilirler.
Kestel/Arabayatağı 
istikametine devam 
edecek yolcular 
Şehreküstü istas 
yonunda trene 
aktarma 
yapabilirler.
Kestel/Arabayatağı 
istikametinden 

sına Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Melih Gökçek ve 
Balıkesir Büyükşe 
hir Belediye Başkanı 
Edip Uğur toplantı 
katılmasına karşın 
sorunlu iller arasın 
da saydığı Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe sa
londa yoktu. 
Erdoğan son olarak, 
Merkez Yürütme Ku- 
rulu'nda üç ismin 
istifa etmemesi 
halinde üç belediye 
başkanı ile gerekli 
konuşmaları 
yapacağını söyledi. 
Ankara'da gözler 
o görüşmelere 
çevrildi. ::: S? 
Her fırsatta değişim 
konusunda da bir 
irade olduğunu 
belirten Erdoğan, 
bir kez de 
kürsüden hem 
üzeri kapalı bu 
değişim, dönüşüm 
konusundaki 
kararlılığını dile 
getirdi hem de tüm 
teşkilatı uyardı. 
Erdoğan, görev
lerinden ayrılan 
arkadaşlarının 
incitilmemesini de 
istedi.

gelen yolcular 
Şehreküstü 
istasyonunda 
tren/otobüs 
aktarması 
yaparak Kültür 
park istasyonuna 
kadar gidebilirler. 
Emek/Öniver

• site İstikametine 
devam edecek 
yolcular Kültürpark 
İstasyonunda 
trene aktarma yapa
bilirler."

BYEGM
ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Yaz saatimle flaş gelişme!
Enerji Bakanı Berat 
Albayrak tarafından 
devam edeceği 
açıklanan yaz saati 
uygulamasının 
TBMM'de görüş 
meleri devam eden 
torba tasarıya ek
lenerek yasayla 
hayata geçirilmesi 
planlanıyor. 
Yazsaatinin kalıcı 
hale getirilmesine 
ilişkin düzenle
menin TBMM Plan 
ve Bütçe Ko 
misyonu'nda 
görüşmeleri süren 
130 maddelik torba 
tasarıya girmesi 
bekleniyor. Daha 
önce Kanun Hük
münde Kararname 
(KHK) ile yapılması 
gündeme gelen 
kalıcı yaz saatinin 
TBMM gündeminde 
tartışılarak hayata 
geçirilmesinin 
benimsendiği 
belirtiliyor.

YENİ MADDELER 
YOLDA

Motorlu Taşıtlar 
Vergisi'nin (MTV) 
yüzde 40 zamlı 
orandan 
uygulanmasını da 
içeren 130 maddelik 
tasarının TBMM 
Plan ve Bütçe 
Komisyonu'ndaki 
görüşmeleri geçen 
hafta başladı. Bu 
hafta da maddeler 
üzerindeki 
görüşmeler devam 
ediyor. Kulislerde, 
tasarıya yeni mad
deler eklenebileceği 
konuşuluyor. Bun
lardan birisinin de 
kalıcı yaz saati 
uygulaması olduğu 
ifade ediliyor.
Danıştay İdari Dava 
Daireleri Kurulu, 27

Eylül tarihinde yaz 
saati uygulamasını 
sürekli hale getiren 
Bakanlar Kurulu 
kararının 
yürütmesini 
durdurmuştu. 
Kararda, yaz saati 
uygulaması 
konusunda Bakan
lar Kurulu'na ver
ilen sınırlı yetkinin 
sürekli hale getir
ilmesinin yetki 
aşımı olduğu 
vurgulanmıştı.

EN GEÇ 30 GÜNDE 
Kararın, davalı 
Başbakanlık ile En
erji ve Tabii Kay
naklar Bakanlığı'na 
tebliğinden itibaren 
en geç 30 gün 

içinde uygulanması 
gerekiyor. Bu 
kararın ardından 
Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanı 
Berat Albayrak, 
uygulamanın 
devam edeceğini 
açıkladı. Düzenle
menin KHK ile 
olması bekleni 
yordu. Ancak 
eğilimin, düzenle
menin TBMM'de 
tartışılarak ha 
yata geçirilmesi 
yönünde ağırlık 
kazandığı belirtildi. 
Bunun için de Plan 
ve Bütçe Korniş 
yonu'nda 
görüşmeleri devam 
eden torba tasarıya 
bir önerge verilerek 
düzenlemenin 
yasayla hayata 
geçirileceği 
kaydediliyor.

50 BİN LOJMAN 
SATILACAK

TORBA tasarıda 
yer alan kamu

lojmanlarının 
satılmasına yönelik 
düzenlemeyle 
yaklaşık 50 bin 
lojmanın 
satılabileceği belir
tildi. TBMM Plan ve 
Bütçe Korniş 
yonu'nda muha 
lefet milletvekilleri 
uygulamayı 
eleştirdi. CHPTi 
Zekeriya Temizel, 
"Lojman satışından 
gelecek para 
hocanın tellere 
takılan yünlerden 
beklediği gelire 
benzer. İşini bilen 
memur olmak 
zorunda mı hepsi" 
dedi. Maliye Bakanı 
Naci Ağbal da, 
düzenleme ile 
Maliye Bakanlığı'na 
yetki verildiğini, 
lojmanların gözden 
geçirileceğini, şehir 
merkezinde kalıp 
kalmadığı, depreme 
dayanıklı olup 
olmadığının gözden 
geçirileceğini 
anlattı. Bunlardan 

ekonomiye 
kazandırabilecek 
olanların kamu 
kurumlarından 
talep edileceğini 
anlatan Ağbal, 
"Lojman satışından 
elde edilen gelirler 
normalde bütçenin 
geliridir. Ama kamu 
kurumlan satarsa, 
oradan elde ettiğin 
geliri yine loj 
man yapımında 
kullanacak.
Bu maddede 
lojmansızlaştırma 
yok" dedi. Maliye 
Bakanlığı Müşte 
şan Abdullah 
Kaya, 240 bin 
civarında lojman 
olduğunu, bunlar
dan 131 bininin 
adalet, güvenlik, 
istihbarat persone
line tahsisli lojman 
olduğunu be
lirterek, geriye 
kalan 109 bin 
lojmandan 
50 bininin 
satılabileceğini 
söyledi.

ELEMAN
VASIFSIZ BAY-BAYAN 

ÜRETİMBE ÇALIŞACAK PEBSONEL 
ALINACAKTIR.

VER0NA GRANİT MERMER 
SAN.TIC.LTB.ŞTI.

TEL: 514 20 21

KA$eM6eKUMe<V0K
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

C3
BYEGM

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

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, bu yıl 
7'ncisi gerçekleş 
tirilecek olan 'Bilim 
Şenliği'nin artık 
'Science Expo' 
adıyla anılacağını 
söyledi.
Başkan Recep Al
tepe, Bursa Bilim ve 
Teknoloji Merkez- 
i'nde (BTM), Büyük 
şehir Belediyesi 
tarafından 
gerçekleştirilecek 
olan *7. Science 
Expo Proje 
Yarışması' hakkında 
bilgiler verdi. Bursa 
Bilim Şenliği'nin 7. 
yılından itibaren 
'Science Expo' 
adı ile anılacağını 
söyleyen Recep Al
tepe, "Bursa'da 6 
yıldır 'Bilim Şenliği' 
adıyla gerçekleştin 
len bu faaliyet artık 
şenlik statüsünün 
üstüne çıktı. Marka 
değeri, uluslararası 
bilinirliğine bağlı • 
olarak yenilenmesi

SCI

bu isim değişikliğini 
gerekli kıldı" dedi. 
Bilime meraklı 
herkesi Bursa'daki 
organizasyona 
davet eden Başkan 
Altepe, Türkiye'nin 
hedefleri doğrultu 
sunda, birikimli ve 
idealist gençlerin 
yetiştirilmesinin 
önemine vurgu 
yaptı. Bursa'da 
eğitim kalitesinin 
artması için eğitim 
kuramlarının 
desteklendiğini 
ifade eden Altepe, 
Bursa Bilim ve 
Teknoloji Merkez- 
i'nin (BTM) ön 
cü ve örnek 
olduğunu söyledi. 
Altepe, "Her yıl 
'Bilim Şenliği' 
bünyesinde düzen

lenen 'Başımıza İcat 
Çıkarın Yarışması' 
da bu kapsamda 
'Science Expo Proje 
Yarışması' olarak 
değişti. Bu yıl '7. 
Science Expo' ve 
'4. Proje Yarışması', 
'Geleceğin Teknolo
jileri' ana konsepti 
ile Bursa TÜYAP 
Fuar Merkezi'nde, 
26 - 29 Nisan 
2018 tarihlerinde 
yapılacak. '7. Sci
ence Expo'da atol 
ye çalışmaları, 
bilim gösterileri 
ve konferansları, 
bilimsel sergiler, 
simülatörler, robot 
şenliği, insansız 
hava araçları 
uçuşları ve drone 
gösterileri 
yapılacak.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez ■ Güler Ajans
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İnşaat süreçleri kısalacak, ruhsatlar tek imzayla verilecek
İnşaat sektörüne 
ilişkin düzenleme 
yapılacağını be
lirten Kalkınma 
Bakanı Lütfi Elvan, 
inşaat izin süreçleri 
kısalırken, ruhsatla 
rın da tek imzayla 
verileceğini 
açıkladı.
Hükümet, Türkiye 
ekonomisinin itici 
gücü ve yaklaşık 
2.2 milyon kişiye is

tihdam yaratan 
inşaat sektörüne 
destekleri artırmak 
için harekete geçti. 
Türkiye İnşaat 
Sanayicileri İşveren 
Sendikası'nın 
konuğu olan 
Kalkınma Bakanı 
Lütfi Elvan, sektöre 
ilişkin kritik altı 
düzenlemenin 
yapılacağını 
söyledi.

YENİLİKÇİ 
UYGULAMA VE 
MALZEMELER 
TEŞVİK EDİLECEK 
Elvan'ın verdiği bil
giye göre inşaat 
izin süreçleri 
kısalırken, ruhsatlar 
tek imzayla verile
cek. İnşaat 
malzeme standartla 
rı güncellenecek. 
Yenilikçi uygulama 
ve malzemeler 

teşvik edilecek. 
Sabah'ta yer alan 
habere göre 
sözleşmeler yoluyla 
yerli girdi kullanımı 
artırılacak. Kentsel 
dönüşüm yerli 
imalat sanayi için 
yenilikçi ürün 
üretilmesi yönünde 
değerlendirilecek. 
YENİ TEDBİRLER 
GELİYOR
Sektörün son 15 

yılda ortaya 
koyduğu büyüme 
performansına 
dikkat çeken Elvan, 
"İnşaat izin süreç
lerini kısaltacak ve 
inşaat ruhsatlarını 
tek imzayla 
vereceğiz. Yenilikçi 
uygulama ve 
malzemelerin 
kullanılmasını 
teşvik edeceğiz, 
inşaat sanayisinde 

yerli girdi kullanı 
mini, yenilikçi 
şartname ve 
sözleşmeler yoluyla 
artıracağız. Yapım 
kalitesinin 
denetlenmesini 
sağlayacağız.
Kentsel dönüşümü, 
yerli imalat sanayi 
için yenilikçi ürün
lerin üretilmesi 
yönünde değerlen 
direceğiz" dedi.

Dövizini saklayana ceza geliyor
TBMM Plan ve Büt 
çe Komisyonu, 
Merkez Bankasına 
gerçek ve tüzel 
kişilere döviz 
pozisyonları 
hakkında her türlü 
bilgiyi sorma yetk
isini veren düzenle 
meyi kabul etti.

TBMM Plan ve 
Bütçe Komisyonu, 
Merkez Bankası'na 
gerçek ve tüzel 
kişilere döviz 
pozisyonları 
hakkında her türlü 
bilgiyi sorma yetk
isini veren düzenle
meyi kabul etti.

İstenen bilgi ve bel
geleri vermeyen ya 
da gerçeğe aykırı 
olarak verenlere bin 
günden 2 bin güne 
kadar adli para 
cezası verilecek. 
Adli para cezası 
günlük 100 TL'ye 
kadar verilebiliyor.

Bu durumda söz 
konusu ceza 200 
bin TL'yi bula 
bilecek.
Merkez Bankası 
Başkan Yardım 
cısı Murat Uysal, 
"Bankamızın 
sır saklama 
yükümlülüğü var" 

hatırlatmasında bu
lunurken, Maliye 
Bakam Ağbal da 
düzenlemeyi şöyle 
savundu: "Firmaları 
denetlemek, 'Niçin 
böyle yapıyorsun' 
demek gibi bir 
amacımız yok."
2.1 MİLYAR DOLAR

ŞATTIK
Öte yandan Kuzey 
ırak ve FED 
endişesiyle geçen 6 
Ekim'le biten haf
tada vatandaşın 
Döviz Tevdiat 
Hesabı, kurdaki 
yükselişle 2.1 mil- 
yar dolar azaldı

ELEKTBİKÇİ BBflNIYOB
GEMLİK’TE İKAMET EDEN 

GEMLİK’TEKİ ŞANTİYEMİZDE 
ÇALIŞACAK ELEKTRİKÇİ 

USTALARI VE YARDIMCILARI 
ARANIYOR 

DRM Elektromekanik İnş.
Pröje'San.nTic.Ltcl.'Şti.

03124424014 - 0549 49929 09

SAHİBİNDEN 
KİRALIK UMURBEY’DE
130 TONLUK ZEYTİN 
HAVUZLU MAĞAZA 

0 536 223 82 62
Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAŞ€D€ fl€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN Fİ YATLARLA 

0SAATTE TESLİM EDİLİR

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel: (0.224) 513 9683 GEMLİK

KÜÇÜKKUMLU 
ÖZGUZEiYALISİTESİNDE 

HAVUZLUEŞYALIveEŞYASİZ 
DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK

0 535 37818 88GÜLER AJANS
MATBAACILIK * YAYINCILIK * REKLAMCILIK
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Dış ticaret endeksleri açıklandı
İhracat birim değer 
endeksi Ağustos'ta 
yüzde 1.4, ithalat 
birim değer endeksi 
de yüzde 7.4 arttı. 
İhracat birim değer 
endeksi Ağustos 
ayında bir önceki 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 1.4 arttı. En
deks bir önceki yılın 
aynı ayına göre, 
gıda, içecek ve 
tütünde yüzde 4.8 
azalırken, ham mad
delerde yüzde 4.5, 
yakıtlarda yüzde 
12.8 ve imalat sana 
yinde yüzde 2 arttı. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) ver
ilerine göre, ithalat 
birim değer endeksi

Ağustos ayında bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 
7.4 arttı. Endeks bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre, gıda, 
içecek ve tütünde 
yüzde 3.9 azalırken, 
ham maddelerde 
yüzde 10.9, 
yakıtlarda yüzde 
21.8 ve imalat 
sanayinde yüzde 3.5 
arttı.
İHRACAT MİKTAR 
ENDEKSİ YÜZDE 
10.8 ARTTI 
İhracat miktar en
deksi Ağustos 
ayında bir önceki 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 10.8 arttı. En
deks bir önceki yılın

aynı ayına göre, 
gıda, içecek ve 
tütünde yüzde 8, 
ham maddelerde 
yüzde 16.7, 
yakıtlarda yüzde 
21.7 ve imalat

sanayinde yüzde 
9.5 arttı.
İthalat miktar en
deksi Ağustos 
ayında bir önceki 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 7.4 arttı. En

deks bir önceki yılın 
aynı ayına göre, 
gıda, içecek ve 
tütünde yüzde 7, 
ham maddelerde 
yüzde 6.8, yakıtlarda 
yüzde 12.3 ve imalat 
sanayinde 
yüzde 2.7 arttı. 
Mevsim ve takvim 
etkilerinden 
arındırılmış seriye 
göre; 2017 Temmuz 
ayında 143.4 olan 
ihracat miktar en
deksi yüzde 5.5 ar
tarak, 2017 Ağustos 
ayında 151.3 oldu. 
Takvim etkilerinden 
arındırılmış seriye 
göre ise; 2016 
Ağustos ayında 
129.1 olan ihracat 

miktar endeksi 
yüzde 12.7 artarak, 
2017 Ağustos 
ayında 145.4 
oldu.
Mevsim ve takvim 
etkilerinden 
arındırılmış seriye 
göre; 2017 Temmuz 
ayında 148.6 olan 
ithalat miktar en
deksi yüzde 3.7 
azalarak, 2017 
Ağustos ayında 143 
oldu. Takvim etki
lerinden arındırılmış 
seriye göre ise;
2016 Ağustos 
ayında 127.4 olan 
ithalat miktar en
deksi yüzde 8.6 ar
tarak, 2017 Ağustos 
ayında 138.4 oldu.

İs Mahlıemeleri Kanun Tasarısı mani edildi
İşçi ve işveren 
arasındaki 
anlaşmazlıklara 
ilişkin arabuluculuk 
sistemini getiren 
düzenlemenin de 
bulunduğu İş 
Mahkemeleri Ka
nunu Tasarısı, 
TBMM Genel Kuru
lunda kabul edildi. 
İş mahkemelerinin 
kuruluş, görev, yetki 
ve yargılama 
usulünü düzenleyen 
İş Mahkemeleri Ka
nunu Tasarısı, 
TBMM Genel Kuru
lunda kabul edi 
lerek, yasalaştı. 
Kanuna göre, iş 
mahkemeleri,

Hakimler ve 
Savcılar Kurulunun 
(HSK) olumlu 
görüşü alınarak, tek 
hakimli ve asliye 
mahkemesi dere
cesinde, Adalet 
Bakanlığınca gerekli 
görülen yerlerde ku
rulacak.

Bu mahkemelerin 
yargı çevresi, Adli 
Yargı İlk Derece 
Mahkemeleri ile 
Bölge Adliye 
Mahkemelerinin 
Kuruluş, Görev ve 
Yetkileri Hakkında 
Kanun hükümlerine 
göre belirlenecek.

İş durumunun 
gerekli kıldığı yer
lerde iş mahkeme 
lerinin birden fazla 
dairesi oluşturula 
bilecek. Bu daireler 
numaralandırılacak. 
HSK, ihtisaslaş 
manın sağlanması 
amacıyla gelen 

işlerin yoğunluğu 
ve niteliği dik 
kate alınarak, 
daireler arasın 
daki iş dağılımını 
gerçekleştirecek. 
İş mahkemesi kurul
mayan yerlerde, bu 
mahkemenin görev 
alanına giren dava 
ve işlere, o yerdeki 
asliye hukuk 
mahkemesi 
bakacak
Kanunla, "dava şartı 
olarak arabulucu
luk" kurumu ilk kez 
hukuka giriyor ve 
düzenlemede 
yer alan 
uyuşmazlıklarda 
dava açmadan önce 

arabulucuya 
başvurulması 
zorunlu kılınıyor 
Kanuna veya birey
sel ya da toplu iş 
sözleşmesine 
dayanan işçi, 
işveren alacağı, 
tazminatı ve işe 
iade talebiyle 
açılan davalarda, 
arabulucuya 
başvurulması 
dava şartı olarak 
aranacak. Arabulu
cuya başvurma 
zorunluluğu için 
alacak veya 
tazminat talebinin iş 
ilişkisinden 
kaynaklanması 
gerekecek.

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

İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 

। Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
51318 79
513 12 06

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

121
166

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

KAYMAKAMLIK Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md.

513 13 53

Kaymakamlık
C.Savcılığı
C.8avcı Yrd.
Emniyet Mûd.

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

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

ULAŞIM Özel İd. Md. 513 15 07

DENİZ UÇ AÖI
Pegasua A km la Seyahat
METRO
Aydın Turtam
SOaar Turlun
Kanbaroûlu-Eaadaş 
Anrtur
Kamil Koç

012 OO 25

B13 20 77

512 O1 53

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

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

HASTANELER Halk Eğitim Müd
İŞ-KUR

I. 513 18 46
513 71 66

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hoşt *

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
513 45 20

TAKSİLER BÛSKİ 514 57 96
Körfez Taksi
Çınar Taksi 
Güven Taksi
Ganilik Taksi
Manastır Taksi

51318 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

Gemlik KİTfez ■iıstaıgS

Akcan Petrol 1O 7O
MAR-PET ai3 3O »3
Tuncay Otogaz sis 10 4s
Baysa Petrol ____ oi3_oj_Q3_

VAPUR-FERİBOT
Yalova
Topçular 
Esklhlsar

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

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

baAiticilab
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habeş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Milangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likltgaz 5J3 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5904 
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Yıldırım, Samsun’da öğle namazından sonra son yolculuğuna uğurlanacak

Mehmet Yıiaırım, velat elli
Üretici Zeytin Hali Yönetimi, ilk kez 

zeytin hasadı başlangıcı için 
tören düzenledi

Zeylin hasa» mevsimi

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Mehmet Yıldırım
Gemlik’in Yıldırım ailesi bireyleriyle 

tanışması Gemlik Gübre Fabrikası’nın 
özelleştirilerek almalarıyla başladı.

1976 yılında bir kamu kurumu olarak 
kurulan Gemlik Gübre, Türkiye’nin ve 
Balkanların en büyük gübre fabrika 
siydi.

Kamuda olduğu sürede sürekli zarar 
ettirilen bu kurum, özelleştirmeden 
sonra Yıldırım kardeşler tarafından karlı 
hale getirildi. 2015 yılı Bursa vergi re 
kortmeni oldular. Devamı sayfa 4’de

Yıldırım Holding Yönetim Kurulu üyesi, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı, 
İşadamı Mehmet Yıldırım, cumartesi günü 
yaşamını kaybetti. Yıldınm’ın cenazesi dün fab
rikaya getirilerek tören düzenlenirken, bugün 
Samsun’da öğle namazından sonra babasının 
yanında toprağa verilecek. Haberi sayfa 2’de

Gemlik Rifat Minare Zeytin Hali Üreticileri, 
2017-2018 zeytin haşatını dün düzenlenen 
dualı tören sonrası başlattı. Kaymakam 
Gürbüz Karakuş, zeytin halini gezerek 
alışveriş yapan üreticilere ve esnafa hayırlı 
işler diledi. Haberi sayfa 4’de

IHUIK
İM®!

EMLAK DflYl

®zingat
'sahlbinden.comj
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Buluşma
Yıldırım, Samsun’da öğle namazından sonra son yolculuğuna uğurlanacak

Mehmet Yıimrıın. ııelat ettiGürhan ÇETİNKAYA 
gurhancetlnkaya@gmall.com

Kula kulluk edipte dik duranlara 
dil uzatanlara yazıklar olsun...

Mustafa Kemal Atatürk
Çanakkale Savaşlan’mn kaderini tayin 

eden komutan...
Ulusunun bağımsızlığı için ”... Bundan 

sonra mukaddes millî gayemiz için her 
türlü fedakârlıkla çalışmak üzere sine-i 
millette bir ferd-i mücahit suretiyle bu
lunmakta olduğumu arz ve ilan ede 
rim." diyerek sinei millete dönen örnek 
bir yurtsever.

Kurtuluş Savaşı’nın Başkomutanı...
Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuru

cusu ve ilk başkanı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve 

ilk cumhurbaşkanı.
Aydınlanma Devrimlerinin mimarı ve 

uygulayıcısı...
“....SivpsLpskerî zaferler ne kadar 

büyük olursa olsunlar ekonomik zafer
lerle taçlandırılmazlarsa, meydana 
gelen zaferler devamlı olamaz, az za
manda söner..." diyerek Birinci İktisat 
Kongresi’ni toplayan,
Aralarında Sümerbank ,lş 

Bankası,Bursa Merinos,Gemlik Suni 
İpek .Şeker Fabrikaları,Karabük Demir 
Çelik işletmelerinin de bulunduğu çok 
sayıda sanayi tesisini kuran, 

OsmanlIdan devralınan borçları ödeye 
rek ülkesini ekonomik bağımsızlığa da 
kavuşturan,

Son iki yüz yılın dehası...

İsmet İnönü
Mustafa Kemal Atatürk’ün yakın silah 

arkadaşı...
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk 

Başbakanı...
Türkiye Cumhuriyeti’nin İkinci 

Cumhurbaşkanı...
Birinci ve'İkinci İnönü Zaferlerinin 

komutanı...
Bağımsızlığa giden yolun temelini 

oluşturan Milli Mücadele Hareketi’nin 
kahramanı...

Düzenli orduyu kuran Genelkurmay 
Başkanı...

Lozan ‘da gösterdiği dirençle Türkiye 
Cumhuriyeti’nin tapusunu yedi düvele 
dikte ettiren devlet adamı...

Hiçbir komplekse kapılmadan Türkiye 
Cumhuriyeti’nin çok partili demokratik 
yaşama geçmesini sağlayan siyaset 
adamı...

Bülent Ecevit
1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nı 

gerçekleştirerek Kıbrıslı Türklere 
ozğürluK ğenreh oarıŞ kanramam...

Haşhaş ekimini yeniden başlatarak 
ABD’ye boyun eğmeyen yürekli yurt
sever..

“Su kullananın Toprak işleyenin” diye 
rek Türk tarım politikasına yön veren 
önder..

"Ne ezen, ne ezilen, insanca hakça bir 
düzen" diyerek bütün insanların özgür, 
mutlu ve refah içerisinde yaşaması için 
önemli adımlar atan ve yaşama geçiren 
siyaset adamı...

ABD’nin Irak müdahalesine karşı dik 
durabilen devlet adamı...

thYeKİı'olduKtan sonta‘AnKâPa uran 
Sitesi’ndeki mütevazı evinde yaşamını 
sürdüren...

Deneyimlerini paylaşmak üzere davet 
edildiği kentlerde kaldığı otellerde kon
aklama parasını kendi cebinden 
ödeyen,

Renault 12 SW araca binen ve tek 
koruması olan Başbakan...

Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, 
Bülent Ecevit üzerinden siyaset yapan
lara yazıklar olsun...

Yıldırım Holding 
Yönetim Kurulu 
üyesi, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkan 
Yardımcısı, işadamı 
Mehmet Yıldırım (52) 
cumartesi günü 
yaşamını kaybetti. 
Mehmet Yıldırım, 
saat 16.30 sıraların 
da Mudanya 
Bademli’deki evinde 
beyin kanaması 
geçirdi. Yıldırım, 
yakınları tarafından 
Mudanya Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırıldı.
Hastanede yapılan 
tüm müdahalelere 
karşın Mehmet 
Yıldırım 
kurtarılamadı.
Mehmet Yıldırım’ın 
ölüm haberi, iş 
çevresinde bir 
anda büyük yankı 
uyandırdı.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt 
ile yönetim kurulu 
üyeleri, haberi duyar 
duymaz Mudanya 
Devlet Hastanesi’ne 
gittiler.
Mehmet Yıldırım’ın 
ağabeyi Ali Rıza 
Yıldırım ve çocukları 
da Mudanya Devlet 
Hastanesine 
geldiler.
Kardeşi Yüksel 
Yıldırım ise yurt 
dışında olduğu için 
o da haberi alır 
almaz dün gece 
Türkiye’ye döndü. 
İki çocuk babası 
olan Mehmet 
Yıldırım’ın cenazesi 
Pazartesi günü 
Samsun merkez 
Camiinde kılınacak 
öğle namazından

sonra bir süre önce 
vefat eden babası 
Garip Yıldırım’ın 
mezarının yanına 
defnedilecek.

KEMAL AKIT 
BÜYÜK BİR KAYIP

Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt, Mehmet 
Yıldırım’ın ölümü 
üzerine, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
tarifsiz bir acı içinde 
olduğunu belirterek, 
“Yakın bir arkada 
şımı, başkan yar 
dımcımı kaybettim. 
Üzüntü içindeyiz. 
Mehmet Yıldırım, 
kısa zaman içinde 
kendini bize sevdir 
di. Zamansız ölümü 
bizi eri ve iş alemini 
fevkalade derin 
bir şekilde üzdü. 
Camiamıza ve aile
sine sabırlar dili 
yoruz” dedi.
Kemal Akıt, kardeşi 
Yüksel Yıldırım’ın 
yurt dışında olması 
nedeniyle, cenaze 
nin Pazartesi günü 
toprağa verileceğini 
söyledi.

ANJİO OLDU

Yıldırım Holding 
Yönetim Kurulu 
üyesi ve Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkan 
Yardımcısı, işadamı 
Mehmet Yıldırım, 
15 gün önce anjio 
olduğu, herhangi bir 
sağlık sorununun 
çıkmadığı öğrenilir 
ken, Gemlik’teki 
GEMPORTve 
Gemlik Gübre 
fabrikalarındaki 
yoğun iş temposu 
nedeniyle, hafta so
nunu dinlenmek için 
Bursa Bademli’de 
bulunan evinde 
dinlendiği sırada 
yüksek tansiyona 
bağlı beyin 
kanaması meydana 
geldiği ve ölümün 
buna bağlı olarak 
gerçekleştiği ifade 
edildi.

CENAZE 
FABRİKAYA 
GETİRİLDİ

Bugün Samsun da 
toprağa verilecek 
olan Mehmet 
Yıldırım’ın cenazesi 
dün sabah Mudanya 
dan Gemlik Gübre 
Fabrikası’na he
likopter ile getirildi.

Burada yapılan 
törene, ağabeyi 
Ali Rıza Yıldırım ve 
fabrika personeli 
katıldı.
Mehmet Yıldırım için 
Gemsaz Camii 
imamının okuduğu 
kur’an ve duadan 
sonra cenaze Sam
sun’a uğurlandı.
Samsun da 
yapılacak cenaze 
törenine katılım 
için dün gece Gem
lik Ticaret ve Sanayi 
Odası önünden 
saat 23.oo de bir 
otobüs kaldırıldı. 
Ayrıca, Gemlik 
Gübre Fabrikası’n 
dan ve İskele 
Meydanı’ndan da 
2 otobüs Samsun 
daki cenaze töre
nine katılım için 
Fabrika işçileri ile 
personelini Sam
sun’a götürdü.
Mehmet Yıldırım’ın 
cenazesi bugün 
Samsun Merkez 
Camii’nde öğle 
namazından sonra 
kılınacak cenaze 
namazı ardından 
bir süre önce kay
bettikleri babası 
Garip Yıldırım’ın 
yanında toprağa 
verilecek.

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

ŞFâceb■ Güler Ajans
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VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

ODA VÖNETİM KURULU BAŞKAN UEKİLİMİZ 

MEHMET YILDIRIM 
GEÇİRDİĞİ BİR RAHATSIZLIK NEDEHİ İLE 

HAKKIM RAHMETİNE KAUUŞMUŞTUR. 
KENDİSİNE ALLAH'TAN RAHMET 

KEDERLİ AİLESİHE UE CAMİAMIZA 
BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.

GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Güne Bakış
Üretici Zeytin Hali Yönetimi, ilk kez zeytin hasadı başlangıcı için 

tören düzenledi

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Mehmet Yıldırım
Yıldırım Şirketler Topluluğu, 1963 

yılında baba Garip Yıldırım ve oğulları 
tarafından küçük bir inşaat şirketi olarak 
ticari yaşamına başladı.

Samsun daki bu küçük şirket, bugün 
Türkiye’nin en büyük şirketleri arasında 
yer aldığı gibi, uluslararası limancıhk, 
madencilik, gibi bir çok dalda, global bir 
endüstri firması haline geldi.

Yıldırım Holding son 15 yılda devasa bir 
holding haline getiren Baba Garip oğulları, 
Ali Rıza, Yüksel ve Mehmet Yıldırım oldu.

Bence, Yıldırım Holdingin bu büyümesi 
bir akademik araştırma olabilir.

Şirketlerin tümü yüzde 100 Yıldırım 
ailesine ait.

Yılmaz Kardeşlerin Gemlik Gübre’yi 
almasın dan sonra pek tanıyan olmadı.

Gemlik ile çok az dialoğ kuran bu aile, 
ilişkilerini Mehmet Yıldırım’ın GEM- 
PORT’un İş Bankası ye Muammer Ağım’ın 
hisselerini alması ve Gemlik’e gelmesiyle 
tanıdı.

Büyük kardeş Ali Rıza Yıldırım, Gemlik 
Gübre’yi adam etmekle uğraşmaktan 
Gemliklilerle dıyalöğa pek vakit bulamadı.

Ceyhan Aydın’ın da bulunduğu bir 
görüşme mizde kendisine bunun bir hata 
olduğunu hatırlatmış, kapılarını Gem
liklilere açmalarını, Gemlik ile daha çok 
diyalog kurulmasını önermiştim.

Bunu sağlayan rahmetli Mehmet 
Yıldırım oldu.

Gemlik’e uzak duran bu şirket büyür 
ken Mehmet Yıldırım da diyaloglarını önce 
Ticaret ve Sanayi Odası yönetimine 
katılmakla başlattı. Sonra, yavaş yavaş 
ilçeye katkı koymaya başladılar. Gemlik 
Lisesi’nin yapılması, serbest bölge 
civarında bir yer tahsis edildiğinde lojistik 
bir lisesinin kurulması, Gemlik Basketine 
katkılar gibi sosyal projelere yer ayırdı.

Gemlik Gübre de yaşanan grev, Ser 
best Bölge’deki yol açılmasında yaşanan 
sorunlar, imar planları, belediye ile olan 
problemler konuların da uzun uzun 
görüşmelerimiz olurdu.

Son olarak, emlak değerlerinin yüksel 
tilmesi konusunda Ticaret ve Sanayi 
Odası olarak katıldığı komisyonda, emlak 
değerlerinin çok yüksek tutulmasına 
komisyonda şer vererek, dava açtığı 
konusunu uzun uzun anlatmıştı.

Gemlik Gübre deki grev, sendika ile 
girdiği polemik ve inatlaşmada kazanan 
taraf oldular. Olan işçiye oldu. Bu arada 
sendikayı devreden çıkararak işçilerin 
istediği tazminatlar ödendi ve yeniden bir 
başlangıç yapılmak üzere iken ölüm 
haberi geldi.

Mehmet Yıldırım, Nisan 2018 de 
yapılacak Ticaret ve Sanayi Odası seçim
lerinde başkan adayı oıacaKtı.

Ömrü yetmedi.
Ölüm, zaman dinlemediği gibi zengin 

veya fakir ayrımı yapmıyor.
Beklenmedik bir sırada ÇAT kapıyı 

çalıyor.
Önemli plan geride iyi anılmak, iz 

bırakmak.
Bunun kararını da halk veriyor.
Toprağı bol olsun.

Gemlik Rifat Minare 
Zeytin Hali Üretici
leri, 2017-2018 
zeytin haşatını 
düzenlenen dualı 
tören sonrası 
başlattı.
Dün sabah saat 8.oo 
de Üretici Zeytin 
Hali’nde düzenlenen 
Hasat başlangıç 
törenine, Kaymakam 
Gürbüz Karakuş, 
Hal Yönetim Kurulu 
Başkanı Erkan 
Kayalı, Ticaret 
Borsası Başkanı 
Özden Çakır, Ticaret 
Borsası Meclis 
Başkanı Mustafa 
Duran, AKP ilçe 
Başkanı Zafer Işık, 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Ercan 
Barutçoğlu, MHP 
Başkan Yardımcısı,

İlçe Müftüsü Dr. 
Mehmet Reşat Şavlı, 
üretici zeytin hali 
esnafı katıldı. 
Kaymakam Gürbüz 
Karakuş, zeytin 
haline gezerek 
alışveriş yapan 
üreticilere ve esnafa 
hayırlı işler diledi. 
Daha sonra yapılan 
törende konuşan 
Hal Yönetim Kurulu 
Başkanı Erkan 
Kayalı, bu yıl ilk kez

zahmetler çeken 
üreticilere hasatla 
nmn bereketli ve 
bol kazançlı 
olmasını diledi. 
İlçe Müftüsü Dr. 
Reşat Şavlı’nın 
okuduğu kur’andan 
sonra yapılan dua 
ile yeni hasat 
dönemi başlatıldı. 
Konutlara daha 
sonra çorba, simit, 
zeytin ve çay 
ikram edildi.

yeni zeytin hasa 
dinin başlangıcı için 
biraraya geldiklerini, 
belirterek, bol, 
bereketli ve kazançlı 
bir dönem geçiri! 
meşini diledi.
Kaymlakam Gürbüz 
Karakuş da yaptığı 
konuşmada, zeytin 
hasat döneminin 
bereketli geçmesini 
dilerken, bir yıl 
boyunca emek ve 
rerek büyük

Saflınrana giriş tapısını unuttular
Umurbey de Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın 
dan yaptırılan Mey
dan Düzenlemesi 
sırasında, Meydan 
da bulunan bir 
kahvehaneye ait 
şadırvanın çevresi 
duvarla örülerek 
kapı açılması 
unutuldu. 
Geçtiğimiz yıl 
Şeker bayramından 
önce başlayan ve 
14 ayda tamamla 
nabilen Umurbey 
Meydan projesi 
sırasında Umurbey 
Camiinin karşı 
sında bulunan 
şadırvanlı çay 
bahçesinin etrafı 
taşduvarlarla 
örüldü.
Çaybahçesine

giriş bırakılmadığı 
, fark edilince duyarın 
bir bölümü kırılarak 
kapı için yer açıldı. 
Açılan yerin karşı 
sında ikinci kapının 
açılması için duvarın 
kırılması bekleniyor.
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ı, ı ııısı mıııııısı mtım mlıııl ili ikimi
Dünyanın en önemli 
ilk 5 fotoğraf festi
valinden biri olmayı 
başaran ve bu sene 
“Çarşılar&AlışverişI 
er” temasıyla 7.’si 
yapılan Bursa Ulus 
lararası Fotoğraf 
Festivali (BursaFo 
toFest), Cumhuriyet 
Caddesi’nde yüzler 
ce insanın katıl 
dığı yürüyü 
şüyie başladı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Bursa 
Kent Konseyi ve 
Bursa Fotoğraf 
Sanatı Demeği 
(BUFSAD) iş birli 
ğiyle “Çarşılar 
&Alışverişler” 
temasıyla bu sene 
7’ncisi düzenlenen 
BursaFotoFest, 
Cumhuriyet Cadde
si’nde yüzlerce 
insanın katıldığı 
yürüyüşüyle başla ' 
dı. Panos Pictures’- 
tan Dean Chapman 
ve Tim Dirven, Na
tional Geographic 
Fotoğrafçısı Jeremy

Horner, konuk ülke 
Çin Halk Cumhu 
riyeti’nden Shi 
Chun ve Türkiye’
den İzzet Keribar 
gibi dünyaca ünlü 

usta isimlerin 
katıldığı festival, bu 
sene 13-22 Ekim 
tarihleri arasında 
yapılıyor. Dünyanın 
sayılı fotoğraf festi

valleri arasına giren 
BursaFotoFest’in 
açılış yürüyüşüne 
yüzlerce fotoğraf 
tutkunu katılırken, 
Büyükşehir Beledi 

yesi Bandosu’nun 
seslendirdiği 
marşlarla coşku 
doruğa çıktı. 
Yürüyüşe, Bursa 
Kent Konseyi 
Başkanı Haşan 
Çepni, BUFSAD 
Başkanı Serpil 
Savaş, Küratör 
Kamil Fırat, Tarihi 
Çarşı ve Hanlar 
Birliği Başkanı 
Muhsin Özyıldırım, 
belediye bürokrat 
lan, kent konseyi 
gönüllüleri, fotoğraf 
tutkunları ve 
BursalIlar katıldı. 
Çinli sanatçıların da 
yer aldığı kortejde, 
BursaFotoFest 
maskotu da büyük 
ilgi gördü. Yürüyüş, 
Zafer Meydanı’nda 
açılış kurdelesinin 
kesimiyle son 
buldu.
Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Haşan 
Çepni, Bursa Ulusla 
rarası Fotoğraf Fes
tivalinin 7’ncisini 
yapmanın gururunu 

yaşadıklannı söyle 
di. Dünyanın ilk 5 
fotoğraf festivali 
arasında girmeyi 
başaran BursaFo 
toFest’in Türkiye’ 
nin ve şehrin gurur 
olduğunu belirten 
Haşan Çepni, 
“Fotoğrafa gönül 
veren herkese 
teşekkür ediyorum. 
Bu sene dünyanın 
dört bir tarafından 
misafirlerimiz var. 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe’nin 
büyük destek ve 
katkılarıyla Bursa 
Kent Konseyi ülke 
sınırlarını aşan 
projelere imza 
atıyor. Gönüllülerin 
ne kadar önemli 
işler yaptığını bir 
kez daha gösterdik. 
10 gün boyunca 
fotoğraf sanatının 
nabzının atacağı 
festivalimiz 
şehrimize ve 
ülkemize hayırlı 
olsun” dedi.
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(ranlıtar Bur salı tim w lir maları için kuuruna Birttl
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO) tarafından 
yürütülen Kimya 
UR-GE Projesi 
kapsamında İran'da 
ikili iş görüşme 
lerine katılan 
Bursah kimya 
firmaları büyük 
ilgi gördü 
UR-GE üyesi 12 
şirketin yer aldığı 
etkinliğe 1OO'ü 
aşkın firmadan 
200'e yakın İranlı iş 
insanı katılırken, 
Iran iş dünyası tem
silcileri Bursa 
firmalarıyla 
görüşebilmek için 
adeta kuyruğa girdi. 
Gerçekleştirdiği or
ganizasyonlarla 
Bursah firmaların 
uluslararası are
nadaki prestijini 
artıran BTSO, 
firmaların yeni 
pazarlara açılmala 
rina da öncülük et
meyi sürdürüyor. 
Kimya UR-GE pro

jesi kapsamında 
düzenlenen yurt 
dışı pazarlama 
faaliyeti ile İran'ın 
başkenti Tahran'a 
giden Bursa kimya 
sektörü temsilcileri 
önemli iş 
görüşmeleri 
gerçekleştirdi. Iran 
iş dünyasından 
büyük ilgi gören 
Bursah firmalar, 
düzenlenen ikili iş 
görüşmelerinde 
önemli işbirlik 
lerine imza attı. 
Gerçekleştirilen 
ikili iş görüşmeleri 
sonrasında 
değerlendirmelerde 
bulunan BTSO 
Yönetim Kurulu 
Üyesi İlker Duran, 
Bursa firmalarının

İran'da büyük bir il
giyle karşılandığını 
söyledi. UR-GE 
firmalarının talep 
ettiği, görüşmeyi 
istedikleri çok 
sayıda firmanın ikili 
iş görüşmelerine 
katıldığına dikkat 
çeken Duran, görüş 
meler süresince 
önemli işbirlikleri 
ve yatırım imkanla 
rımn değerlen 
dirildiğini belirtti. 
Duran, "Bursa 
olarak Yönetim Ku
rulu Başkanımız 
İbrahim Burkay 
liderliğinde 2023 
hedeflerimiz doğrul 
tuşunda Küresel 
Fuar Acentesi, 
Ticari Safari ve UR- 
GE projelerimizle 

ihracatçılarımıza 
yeni kapılar açmayı 
sürdürüyoruz.
Kimya UR-GE pro
jesi kapsamında 
gerçekleştirmiş 
olduğumuz bu zi
yaret de İran'daki 
pazar payımızı artı 
rabilmemiz açısın 
dan son derece 
önemli. Gerçekleş 
tirilen ikili iş görüş 
melerinin meyvele 
rini kısa süre 
içerisinde toplaya 
cağımıza inanıyo 
rum" diye konuştu. 
Prusa kimya'dan iki 
büyük anlaşma 
Düzenlenen ikili iş 
görüşmelerinde 
önemli 
işbirliklerinin de 
temelleri atıldı. İkili 
iş görüşmelerinde 
yer alan Kimya UR- 
GE projesi üye 
firmalarından Prusa 
Kimya'nın sahibi 
Numan Karadeniz, 
BTSO sayesinde 
İran pazarında söz 

sahibi olan iki 
önemli firmayla ön 
anlaşma imzala 
dıklarını söyledi. 
Iran pazarında iş 
yapmak istedik
lerini ancak bazı 
soru işaretlerinden 
dolayı bugüne dek 
bunu gerçekleşti 
remediklerini kayd
eden Karadeniz, 
"Iran pazarı bizim 
yer almak istediği 
miz önemli pazarlar 
dan bir tanesiydi. 
Ancak güvenlik ve 
ödeme konularında 
yaşanan bazı 
sıkıntılardan ötürü 
bugüne dek bir 
girişim gerçekleş 
tiremedik. BTSO 
sayesinde buraya 
gelerek önemli fir
malarla görüşmeler 
yaptık. Bu görüşme 
lerin neticesinde de 
İran'ın en büyük su 
fabrikalarından 
biriyle ve deterjan 
üreticilerinden 
biriyle iki ön anlaş 

ma imzaladık" dedi. 
İranlı MDS 
firmasının sahibi 
Bahram Pour ise 
Bursah firmalarla 
tanışma fırsatı 
yakaladıkları için 
memnun olduğunu 
belirtti. İkili iş 
görüşmeleri 
sayesinde 
firmaların karşılıklı 
talep ve beklenti
lerini öğrendiğini 
dile getiren Pour, 
yakın zamanda 
talepleri değerlen 
dirmek istediklerini 
sözlerine ekledi. 
İran'ın önemli 
kozmetik firmaları 
arasında bulunan 
Sabzgolsar 
firmasının İhracat 
Müdürü Farhad 
Mohammadi de ilk 
kez Türk firmala 
rıyla bir araya 
geldiklerini ve 
organizasyonda yer 
almaktan ötürü 
mutlu olduklarını 
ifade etti.

ElEMAN
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işçi ve işveren 
arasındaki anlaş 
mazhklara ilişkin 
arabuluculuk sis
temini getiren 
düzenlemenin de 
bulunduğu İş Mah 
kemeleri Kanunu 
Tasarısı, TBMM 
Genel Kurulunda 
kabul edilerek 
yasalaştı. 
Arabulucuya gidil 
meden açılacak 
davaların usulden 
reddedilmesini 
öngören yasayla ge
tirilen yenilik şöyle: 
ZORUNLU 
ARABULUCULUK 
"Bireysel veya toplu 
iş sözleşmesine 
dayanan işçi veya 
işveren alacağı ve 
tazminatı ile işe iade 
davalarında arabu
lucuya başvuru 
dava şartı oldu. 
Davacı, arabulucu- 
luda anlaşmaya 
yarılamadığına 
ilişkin son tutanağın 
aslı veya arabulucu 
tarafından 
onaylanmış örne

ğini dilekçesine 
eklemek zorunda 
olacak.
USÛLDEN 
REDDEDDİLECEK 
Arabulucuya 
başvuru zorunlulu 
ğuna uyulmaması 
halinde mahkemece 
davacıya, son tuta 
nağın bir haftalık 
kesin süre içinde 
sunulması aksi 
takdirde davanın 
usulden reddedile 
ceğini içeren dave 
tiye gönderilecek. 
İhtarın gereği yerine 
getirilmez ise dava 
dilekçesi karşı 
tarafa tebliğe 
çıkarılmaksızın < 
davanın usulden 
reddine karar

verilecek. 
Arabulucuya 
başvurulmadan 
dava açıldığı 
anlaşılırsa herhangi 
bir işlem 
yapılmaksızın dava 
usulden reddedile
cek. Arabulucu ile 
görüşmeye 
tarafların avukattan 
ya da yasal temsilci
leri de katılabilecek. 
BU DAVALAR 
HARİÇ 
İş kazası veya 
meslek hastalığı 
kaynaklı maddi- 
manevi tazminat 
ile bunlarla ilgili 
rücu davaları 
hakkında arabulu
cuya gitme zorun 
tuluğu olmayacak.

Facebook sayfamız t Gemlik IÇörfez - Güler Ajans
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"Bursa-lzmir hattı acılıyor"
Bakan Arslan, 
Osmangazi 
Köprüsü'nden gün
lük ortalama 21 bin 
aracın geçtiğini be
lirterek, Bursa-lzmir 
Kemalpaşa hattının 
önümüzdeki 
senenin sonunda 
açılacağını söyledi. 
Ulaştırma, Denizci
lik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet 
Arslan, yaptığı 
açıklamada, yap- 
işlet-devret (YİD) 
modeliyle 
gerçekleştirilen 
ulaştırma pro
jelerinde bir yıllık 
geçişlerin ortala 
maları üzerinden 
hesap yapıldığını, 
verilen garanti 
rakamına ulaşıla 
mamışsa aradaki 
farkın yükleniciye 
veya görevli şirkete 
ödendiğini söyledi. 
Osmangazi 
Köprüsü'nden bu 
yılın 9 aylık döne
minde yaklaşık 5 
milyon 753 bin 
aracın geçiş 
yaptığına işaret 
eden Arslan, gün
lük ortalama araç 
geçişinin 21 bine

ulaştığını bildirdi. 
Arslan, "Garanti 
rakamıyla kıyaslar 
sanız alttayız, 
başlangınç rakam 
lan olan 11-12 binle 
kıyaslarsanız 
bugün geldiğimiz 
nokta çok önemli” 
diye konuştu.
"433 KİLOMETRE 
YOLLA İZMİRE 
KADAR 
UZANIYOR" 
Köprünün fizibili 
tesinde üçüncü yıla 
kadar araç geçiş 
garantisi öngörül 
mediğine dikkati 
çeken Arslan, pro
jenin Osmangazi 
Köprüsü ile birlikte 
300'ü otoyol, 133'ü 
bağlantı yolları 

olmak üzere toplam 
433 kilometre yolla 
İzmir'e kadar uzan 
dığını anımsattı. 
Arslan. projenin 
Bursa-lzmir 
Kemalpaşa hattının 
önümüzdeki yılın 
sonunda tamamen 
biteceğini be
lirterek, "Bu yolun 
tamamen bitmesi 
zaten ilave trafik 
oluşturması anla 
mına geliyor. İnsan 
ların seyahat kon
forunu artırıyorsu 
nuz, süreyi düşü 
rüyorsunuz, o 
bölgede sanayinin 
büyümesini 
sağlıyorsunuz. Bu 
aynı zamanda o 
bölgelerde yatırım, 

yatırım olması ne
deniyle de ilave 
trafik oluşması 
demek yani köprü, 
otoyol ve bağlantı 
yollarının oluştura 
cağı ilave trafiğe 
bağlı olarak hem 
otoyollardan hem 
de köprüden geçe
cek araç sayısı cid 
di miktarda artacak. 
Zaten fizibilitemiz 
bunu öngörüyor" 
değerlendir 
meşinde bulundu. 
25 MİLYON İNSAN 
İÇİN KOLAY ERİŞİM 
Bakan Arslan, bu 
tür projelerde 
sürücü ve 
yolcuların hayatını 
kolaylaştırmanın ve 
konforunu

artırmanın yanı sıra 
sanayinin önünü 
açmayı hedefledik
lerini dile getirerek, 
şöyle devam etti: 
"Arsa fiyatları 3 kat 
arttı diye haberler 
yapılıyor. Arsa fiyat 
lan durup durupken 
3 kat artmaz, demek 
ki proje insanların 
erişimini 
kolaylaştırmış. 
Bu yüzden insanlar 
orada aktif yaşa 
mak istiyor. İkincisi, 
o bölgelerde 
yatırımın, sanayinin 
önü açılmış. Orada 
yapılan yatınm, 
gerek gelecek ham 
maddeyi gerek 
gidecek mamülü 
taşıma zorluğu ne
deniyle dün 
ekonomik değildi, 
bugün bu projeler 
nedeniyle ekono 
mik. Ekonomik 
olduğu için yatınm 
yapılıyor, yatınm 
yapıldığı için de 
oradaki arsanın 
fiyatı 3 kat artıyor. 
Özel istirhamım, 
insanlann bunu 
atlamaması. Gerek 
arsa fiyatının gerek 
konut fiyatının

artması bile bunun 
çok önemli bir gös 
tergesi çünkü biz 
bu güzergah üze 
rinde yaklaşık 25 
milyon insanın 
birbirine kolay 
erişimini 
sağlıyoruz." 
İZMİR'E 3 SAATTE 
GİDİLEBİLECEK 
Bu otoyolun İstan
bul ile Bursa arasın 
daki seyahat süre 
sini 45 
dakika-1 saate 
düşürdüğünü, 
Gebze'den düşünül 
düğünde yolculu 
ğun 45 dakika bile 
sürmediğini anlatan 
Arslan, 3 saatte İs
tanbul'dan İzmir'e 
gidilebileceğini 
söyledi.
Osmangazi Köprü 
sü ve bağlantı 
yollarından araç 
geçmemesi halinde, 
verilen garanti ne
deniyle firmalara 
ödenecek miktarın 
yıllık 750 milyon 
dolar olduğunu 
ifade eden Arslan, 
bundan da işletme 
rakamlarıyla vergi
lerin düşüleceğini 
bildirdi.

Bursa Oto Galerici
leri Odası Başkanı 
Hakan Yanık, ikinci 
elde otomobil 
fiyatlarının bu 
dönemde düşme 
sini bekleyenlerin 
yanıldığını be
lirterek, "Tatil oldu, 
tatilden dönüldü, 
yaz bitti, sonbahar 
geliyor diye ikinci 
elde fiyatların 
düşmesini bekle
meyin, düşmez." 
dedi.
Yanık, yaptığı 
açıklamada, yakın 
da 2018 model 
araçların piyasaya 
çıkacağını ve düşük 
fiyatlı otomobillerin 
fazla kalmadığını 
söyledi.
Hem sıfır hem de 
ikinci elde kaliteli 
araçların her zaman 
alıcısının olduğunu 
dile getiren Yanık, 
ikinci el

piyasasında aracın 
kaportasının, mo
torunun, yürüyen 
akşamının ve kilo
metresinin fiyattan 
dırmada etkili oldu 
ğunu vurguladı. 
İkinci el sektöründe 
satışların belirli 
dönemlerde 
hareketli olduğunu 
ancak özellikle yaz 

bitiminde fiyatların 
düşmesinin 
beklendiğini dile 
getiren Yanık, "Sıfır 
araçların fiyatlarının 
artması, ikinci el 
'piyasasında da’ 
fiyatları yükseltti. 
Bu nedenle tatil 
oldu, tatilden 
dönüldü, yaz bitti, 
sonbahar geliyor 

diye ikinci elde 
fiyatların düşmesini 
beklemeyin, düş 
mez. Parası olan bir 
araç almayı plan
layanlar fiyat düşe 
cek diye bekleme 
sin hemen harekete 
geçsin. Yeni mod
eller çıktıkça ikinci 
el de etkileniyor. 
Parasına göre

sorunsuz otomobile 
kavuşmak isteyen
ler mutlaka galeri
cilere gelsinler." 
diye konuştu.
10 liralık araç 20-25 
liralara çıkıyor 
Yanık, internet 
siteleri yüzünden 
ikinci el piyasasının 
gereğinden fazla 
yükseldiğine dikkati 
çekerek, 
"Vatandaşlarımız, 
arabalarını sitelere 
eklerken emsal 
lerine bakarak 
fiyatlandırma yapı 
yor. Dolayısıyla 
Türk milletinde bir 
durum var, 'Biraz 
daha fiyatı yüksek 
yazalım pazarlık 
yapıp aşağıya 
düşeriz' derken 
10 liralık araç, 

iternet sitesinde 
20-25 liralara 
çıkıyor." değerlen 
dirmesini yaptı.

İkinci elde en doğru 
fiyatı galericilerin 
verdiğini ifade eden 
Yanık, "İnternetteki 
araç fiyatlarına 
kimse aldanmasın. 
Otomobilini sata
caklar, kendi 
araçlarını sıfır 
fiyatlarıyla 
değerlendirerek 
hareket etsin. 
Arabalarındaki 
değişenler ne, kilo
metresi kaçta, ka
porta akşamı ne 
durumda bakarak 
yetkili birine göster
erek, arabaların 
müşteriye satılacak 
fiyatını esnafa 
satılacak fiyatını 
öğrenerek internet 
sitelerine koysun
lar. Öbür türlü 
verdikleri ilanlar 
piyasayı gerdiği 
gibi araba fiyatlarını 
da yükseltiyor." 
ifadelerini kullandı.
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'Payitahl Carsı'heyecanı 31 Etim ıle sona eriyor
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO) öncülü 
ğünde Tarihi Çarşı 
ve Hanlar Bölge- 
si'nde gerçekleş 
tirilen 'Payitaht 
Çarşı Alışveriş 
Günleri' 31 Ekimde 
sona eriyor. Bölge 
esnafı, Haziran 
ayından bu yana 
düzenlenen 
Alışveriş Günlerinin 
bölgeye büyük 
hareketlilik 
kazandırdığını 
söyledi.
BTSO öncülü 
ğünde Bursa 
Valiliği, Büyük 
şehir Belediyesi, 
Osmangazi 
Belediyesi ve 
Tarihi Çarşı ve Han
lar Birliği (BTÇH) iş 
birliğiyle 2 Hazi

ran'da startı verilen 
'Payitaht Çarşı 
Alışveriş Günleri', 
Bursa 
ekonomisinin 
kalbinin attığı 
çarşı ve hanlar 
bölgesine canlılık 
kazandırdı.
Alışveriş Günleri, 
4 bine yakın 
işyerinin yer al 
dığı, 850 bin 
metrekarelik 
alanıyla dünya 
mn en eski ve en 
büyük açık hava 
alışveriş mer 
kezlerinden 
birisi olan 
çarşı ve hanlar 
bölgesindeki es
nafa da moral 
verdi.
BTÇH Başkanı 
Muhsin Özyıldırım, 
"Tarihin mirası,

alışverişin âlâsı' 
sloganıyla devam 
eden Alışveriş 
Günlerinin esnafın 
ticaretini artırdı 
ğım söyledi. 
Özyıldırım, "Bu 
durumdan hem 
çarşı esnafımız 
hem de müşteriler 
memnun. Bölge 

mizde bu kadar 
büyük hediyelerin 
dağıtıldığı baş 
ka bir organi 
zasyon düzen 
lenmemişti" dedi. 
Çarşı esnafla 
rından Akif 
Yalçınkaya, 
"Alışveriş 
Günlerinden 

memnunuz. 
Müşterilerimiz de 
aynı şekilde mem
nun. Alışveriş 
Günleri ile çarşıla 
rımız daha da 
bereketlendi. Tarihi 
çarşı ve hanlar 
ölgemize destek 

veren BTSO'ya 
teşekkür ederim"

diye konuştu.
Esnaf Şükrü Avcı 
ise, 10 otomobil, 
10 dizüstü bilgi 
sayar ve 10 akıllı 
cep telefonunun 
dağıtılacağı 
organizasyon 
sayesinde 
BursalIların çarşıya 
olan ilgisinin 
arttığının altını 
çizdi.
Akredite olmuş 
işyerlerinden 
toplam 100 TL'lik 
alışveriş karşılığı 
bir çekiliş kuponu 
almaya hak 
kazanan tüketi 
çiler arasında 
gerçekleştirilecek 
çekilişin ardından 
otomobil, dizüstü 
bilgisayar ve akıllı 
cep telefonları 
sahiplerini bulacak.
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HAVUZLU MAĞAZA

0 536 223 82 62
Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAŞfDE B(KLM TOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

û SAATTE TESLİMEDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

KÜÇİİKKUMLR 
ÖZGUZELYUI SİTESİNDE 

HAVunuEşnıiveEşmn 
2+1 DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK

05353781800
Facebook sayfamız ; Gemlik Körfez ■ Güler Ajans
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Marmara'daki köprülere 'ring' Meliyor
Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Ar
slan, "1915 
Çanakkale, Yavuz 
Sultan Selim ve Os- 
mangazi köprüleri 
ile bunların 
tamamlayıcısı 
otoyol ve bölünmüş 
yollarla, 
güzergahındaki 
insanların, üretim 
yerleri, ham madde- 
mamul maddelerine 
kolay erişiminin

sağlanması için 
'ring' oluşturu 
lacak." dedi.
1915 Çanakkale 
Köprüsü ile ilgili de 
konuşan Arslan, İs
tanbul trafiğine gir
ilmeden Ege'ye 
veya Batı Akdeniz'e 
inilmesini sağlaya 
cağını söyledi. 
Mevcut durumda 
zaman, akaryakıt ve 
karbondioksit 
salınımı anlamında 
bir kayıp

yaşandığını dile ge
tiren Arslan, "Hal
buki siz, Avrupa'dan 
girdiğiniz an, 
Edirne'den, 
Tekirdağ'dan direkt 
Çanakkale'ye, 
oradan Ege'ye, Batı 
Akdeniz'e kadar 
inebileceksiniz. 
Hatta İç Anadolu'
nun batısına da 
gidebileceksiniz 
çünkü kestirme bir 
güzergah. Bu an
lamda çok önemli.

Bunu ülkelerin 
ekonomisinin, 
sanayisinin, 
endüstrisinin 
büyümesi 
anlamında çok 
önemsiyoruz." 
ifadelerini 
kullandı.Ulaştırma 
Bakanı Arslan, Mar
mara'da köprü ve 
otoyolların 
çevresinde ring 
oluşturulması 
yönündeki plana 
dair bilgiler verdi

Gençlere bedaua sağlık hizmeti
Liseyi bitirip üni 
versiteyi kazana
mayan gençler, 18 
yaşından sonra 
prim ödemek 
zorunda. Yeni 
düzenlemeye göre, 
bu gençlerin sağlık 
harcamalannı 2 yıl 
devlet ödeyecek 
2012'den bu yana 
hayatımızda olan 
Genel Sağlık 
Sigortası (GSS) sis
temi özellikle genç
leri etkiliyor. Çünkü, 
sisteme göre 18 
yaşını doldurup 
öğrenci olmayan 
herkes eğer 
çalışmıyorsa GSS 
primi ödemek 
zorunda. Bu primi 
ödeyip 
ödemeyeceği de 
yaşadığı eve giren 
gelire göre belir-

leniyor. Eğer eve 
giren kişi başı gelir 
asgari ücretin üçte 
birinden az ise 
primleri devlet 
ödüyor. Fazla ise bu 
kez herkes kendi 
primini ödüyor. 
Gençler yaşadıktan 

eve giren anne- 
babalarının maaştan 
yüksek ise prim 
borcuna muhatap 
oluyor. Eskiden bu 
primler üç ayrı kate
goride belirleniyor 
ve 300 TL'yi geçi 
yordu, ödenmediği 

takdirde de yüklü 
borçlar ortaya 
çıkıyordu. Yapılan 
düzenleme ile bu 
53.32 liraya kadar 
düşürüldü. 
Ardından toplam 
borçlar bu rakama 
güncellenip büyük

kısmı silindi.

2 YIL SÜRE VAR 
Burada asıl sorunu 
liseyi bitirip 
üniversiteyi ka 
zanamayan gençler 
ile üniversiteden 
mezun olup bir iş 
bulamayanlar 
yaşıyordu. Çünkü 
okul hayatı devam 
etmediği için gelir 
testine girmeleri ve 
prim ödemeleri 
gerekiyordu. 
Bu gençler için 
çıkartılan düzen
leme ile büyük 
bir kolaylık da 
hayatımıza girmiş 
oldu. Hükümet bu 
gençlerin mezun 
olduktan sonra iki 
yıl boyunca sağlık 
primlerini devletin 
karşılaması

konusunu hüküm 
altına aldı.

YAŞ ŞARTINA 
DİKKAT 
Burada iki yıllık 
sağlık hizmetinden 
yararlanabilmek için 
belli bir yaşı da 
geçmemek 
gerekiyor. Lise 
mezunlarının yaş 
sınırı 20, üniversite 
mezunlarında ise 
25. Bu yaşın altında 
olduğu sürece 
gençler sağlıktan 
ücretsiz yararlan
abilecek. Duru
munuz bu şart 
lara uyuyor ancak 
yine de GSS prim 
borcu çıkartılı 
yorsa hemen en 
yakın SGK'ya 
gidip güncelleme 
yaptırın.
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RESMİ DAİBELEB DENİZ OTOBÜSİTGEREKLİ TELEFONLAR
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polia Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 05

Telefon Anza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03

■ Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Uman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 65
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sid. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 82
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

ULAŞIM
Pamukkale 54 3 00 25
DENİZ UÇAÖI 543 55 43
Pesaeus Akmis Seyahat 544 53 02
METRO 543 42 42
Aydın Turizm İ43 2O77
SOzerTurfam 542 40 72
Kanb«roQlu-Eaadat 544 45 40
Anrtur 544 47 74
Kamil Koç 54 2 04 53

HASTANELER
Devlet Hastanesi 017 34 00
Sahil Dev. HaaL 013 23 29
Mer.Sag.Ocafiı 013 10 60
Tomokay Tomografi 013 65 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. 51345 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111 
Su Anza Yalnız 185

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 07
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

Bursa 25e 77 84
Mudanya S44 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 04

VAPUR-FERİBOT

Gemlik Karfez
J, 'GEMLİK' İN İLKGÛNLÛK SİYASİ GAZETESİ'

aiısiHM

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

DAĞITICILAR

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

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 05
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 51$ 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 51469 01
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 00 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol a13 1O 7O
MAR-PET ■ 543 30 33
Tuncay Otogaz 013 m 45

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5905 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI
BABAM 

12.00-14.45- 
17.30-20.30 

KURTLAR VADİSİ
VATAN 

11.30-14.00-16.20- 
18.40-21.00 

KORKU KAYITLARI 
11.45-13.30- 
17.15-19.00 

AY LAV YU TUU 
15.15-20.45 

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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Kuruluş:1973|

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

1173211
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

Marmarabiriik’in atımlarında önemli rol oynayan rekolte beyannamelerinde sona yaklaşıldı.

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com 

Umurbey
Geçtiğimiz pazar günü Umurbey 

Kahvehanelerine uğradım.
Hem gazetelerimi alır, hem de birkaç 

arkadaşı görürüm dedim.
Bir hafta önce de sabah çayımı kahve

hanede Umurbeylilerle içmiştim.
15 yıldır Umurbeyli olmama karşın, 

işlerin yoğunluğu ile ancak belli zaman
larda yukarı çıkıp, dostlarla biraraya 
gelebiliyorum. Kahvehanelere çıkma 
dığım için sitem ediyorlar. Dev. 4’de

Mehmet 
YıHınm 

Samsamla

Eski köfteci 4. kattan döşerek ölü bulundu
II II IIMI

S.S. 72 Sayılı Gemlik 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi Yönetim 
Kurulu Başkanı İbra 
hlm Demir, koopera 
tlfin 2017-2018 ürün 
alım dönemi İçin re 
kolte beyannamesi 
alımlarını 20 Ekim Cu 
ma günü sona erdi 
ğlnl söyledi. Syf 2’de

tonraûa 
ııtıiMi

Yıldırım Holding 
Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkan 
Yardımcısı Meh 
met Yıldırım, dün 
Samsun’da aile 
mezarlığında top 
rağa verildi. 4’de

Bursa Heykel’de 
uzun yıllar köfteci
lik yapan Ertuğrul 
Balman(57) önceki 
gece Kayhan 
Mahallesi’nde 
bir apartmanın 
4. katından aşa 
ğıya düşerek 
yaşamını yitirdi. 
Yaz aylannda 
Narlı Oba Site 
sinde kalan 
Ertuğrul Bal 
man’ın 4. kattan 
düşmesini şüp 
heli bulan savalı 
ğın atılma ihtimali 
üzerinde durarak 
olayı derinleştir 
diği ve ev sahip
lerinin ifadesine 
başvurduğu 
öğrenildi.

Ertuğrul Balman’m 
bir kadın meselesi 
yüzünden bal 
kondan atıldığı 
iddiaları konuşu 
luy or. Olayla 
ilgili soruşturma 
gizlilikle 
sürdürülüyor.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Marmarabirilk’in atımlarında önemli rol oynayan rekolte beyannamelerinde sona yaklaşıldı.

Belrolte Oeyanııameleri Cuma giinii sona eri^oı
REKOLTE BEYANNAMESİ ALIMLARI20 EKİM GÜNÜ SONLANDIRILACAK

S.S. 72 Sayılı 
Gemlik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi 
2017-2018 ürün 
alım dönemi için 
rekolte beyan
namesi alımlarını 
20 Ekim 2017 Cuma 
günü sona eriyor. 
S.S. 72 Sayılı 
Gemlik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi 
Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim 
Demir yaptığı 
açıklamada, bu yıl 
rekolte beyan
namesi atımlarının 
20 Eylül 2017 
Çarşamba günü 
başladığını, 20 
Ekim 2017 Cuma 
günü mesai biti
minde sonlandır) 
lacağını söyledi. 
Başkan Demir’in 
konuya ilişkin 
yaptığı değerlen 
dirmede şöyle; 
Anasözleşmem izi n 
57. maddesine

istinaden koope 
ratifimize ürün tes
lim etmek isteyen 
tüm ortaklarımızın 
rekolte beyan
namesi vermeleri 
gerekmektedir.
Rekolte Beyan
namesi vermeyen 
ortaklarımızdan 
üzülerek söylüyo
rum ama ürün 
alımı kesinlikle

söz konusu 
olmayacaktır. 
Eski tüzüklerde de 
bu böyleydi.
2014 yılında Güm
rük ve Ticaret 
Bakanlığınca hazır 
lanan yeni tüzükte 
rekolte beyanna 
mesi vermeyi 
ortaklarımıza 
zorunlu kılıyor. 
Bu bağlamda;

Üretici ortaklarımız 
dan kooperatif 
yönetimi olarak 
özellikle konunun 
hassasiyeti gereği 
rekolte beyanname 
lerini belirlenen 
süreler içerisinde 
vermelerini önemle 
rica ediyorum diyen 
Başkan rekolte 
beyannamesi ile 
ilgili kriterleri 
şöyle sıraladı; 
Ortakların beyan 
ettiği rekolte 
miktarı, ortaklık 
giriş beyan
namesindeki taah
hüt (Anataahhüt) 
miktarından fazla, 
250 kg’dan aşağı 
olamayacak, 
Ortakların rekolte 
beyannamesinde 
taahhüt ettiği mik
tar, yağlık dahil ko
operatife teslim 
edeceği tüm ürün
leri kapsayacak, 
Rekolte beyan

namesi vermeyen 
ortaklardan kesin
likle ürün almama 
yacak, 
Rekolte fazlası 
verilen ürünlerde 
normal ödeme 
takvimine göre 
ödenecek, 
Diğer yandan da; 
köylerde ikamet 
eden ve çoğun 
luğu oluşturan 
ortaklarımızın 
mağduriyetleri 
göz önüne alınarak, 
kooperatif perso 
nelinden görevlen 
dirme yapıldığını 
söyleyen Başkan 
Demir, mahalle ve 
köylerimize belir
lenen tarihlerde 
gidilerek ortakları 
mızdan rekolte 
alımı gerçekleştir 
diklerini beyan etti. 
Artık Gemlik 
kooperatifinin 
zarar eden bir 
kooperatif 

olmadığını ifade 
eden Başkan Demir, 
Marmarabirlik’e 
bağlı sekiz koo 
peratiften biri olan 
Gemlik Kooperati
fimizin artık kar 
eden, ayaklan yere 
sağlam basan ve 
ortağının yanında 
olan bir kuruluş 
olduğunu belirtti. 
Zeytin teslimatında 
ortak üreticilerin 
Kooperatife ürün 
teslim ederek sahip 
çıkmalarını isteyen 
Başkan İbrahim 
Demir, "Ürün alım 
dönemimizin 
(Kampanyamızın) 
Marmarabirlik 
camiasına ve tüm 
ülkemize hayırlı 
olmasını temenni 
ediyorum, tüm 
üretici ortakla 
nmıza da bol 
ve bereketli 
kazançlar diliyo
rum” dedi.

Bayar anıtı ilgi bekliyor

3. Cumhurbaşkanı Merhum Celal Bayar’ın 
Umurbey’de bulunan anıt mezarı 
bakımsızlıktan dökülüyor.
22 Ağustos 1986 tarihinde İstanbul’da 
vefat eden Celal Bayar, vasiyeti gereği 
doğduğu köy olan Umurbey’de toprağa 
verilmişti. Celal Bayar için daha sonra, 
Bayar Vakfı tarafından müze, kütüphane 
ve anıt mezar yapıldı. Uzun yıllar vakıf 
tarafından işletilen Bayar kütüphanesi ve 
müzesi, geçtiğimiz yıllarda Cumhurbaş 
kanlığı Genel sekreterliğine bağlandı, 
çalışan kadrosu da Ankara’dan 
görevlendirildi. Bir polisin sürekli 
nöbet tuttuğu Bayar külliyesinin bir- 
bölümü olan Bayar Anıt Mezarı, uzun 

zamandan beri boyanmadığı için çirkin 
görüntü sergiliyor.
Umurbeyliler, bu yıl Celal Bayar’ın ölüm 
yıldönümü nedeniyle, devlet büyüklerinin 
anıt mezar önünde tören düzenlemesine 
karşın, anıt mezarın dışı ile kimsenin 
görüp ilgilenmediğini söylediler.
Celal Bayar’ın köylüleri, Cumhuriyetin 
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 
yakın arkadaşı Başbakanı ve Bakanı olan 
daha sonra da 3. Cumhurbaşkanı seçilen 
Celal Bayar’ın anıtının ivedilikle boyanma 
sini isterlerken, Celal Bayar Kütüphane 
si’ndeki kitapların neden toplandığını, 
bir yere mi götürülmek istendiğini 
öğrenmek istiyorlar.
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Zeycan YILDIRIM ve merhum Garip YILDIRIM'ın oğlu, 

Ali Rıza ve Yüksel YILDIRIM'ın kardeşi, 

Hüseyin Can ve Sahra Cansu YILDIRIM'ın babası. 

Tank, Buse, Zeycan ve Jasper Sinan YILDIRIM'ın amcası,

Değerli yöneticimiz,

YILDIRIM Şirketler Grubumuzun Yönetim Kurulu Başkan Vekili,

Sayın MEHMET YILDIRIM
Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Acımız büyüktür. 

Merhuma Allah'tan rahmet, Yıldırım Ailesi'ne ve tüm 

sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz.

YILDIRIM ŞİRKETLER GRUBU 
ÇALIŞANLARI

flVYILDIRIM
------ HOLDİNG AJŞ.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com 

Umurbey
Geçtiğimiz pazar günü hava çok 

güzeldi.
Böyle güzel bir havada eski dostlarla 

bir arada olmak, köylülerle kaynaşmak 
güzel oluyor.

Arabamla önce Sağlık Meslek Lisesi 
civarında bir tur attım.

Çoktandır oralardaki gelişmeleri merak 
ediyordum. Umurbey de yapılaşma Murat 
oba yolu ile mezarlık altlarına doğru hızla 
yayılıyor.

Büyük siteler yapılmış, bahçeli evlerde 
inşaa edilmeye devam ediyor.

Çevresinde bahçe olan konutları genel
likle Umurbey de görebilirsiniz.

Bende bunlardan birinde oturuyorum. 
Ancak hafta sonlarında küçük bahçemde 
çiçeklerle ilgilenebiliyorum. Bu bile insanı 
mutlu etmeye yetiyor.

Kısa süren turumdan sonra Umurbey 
Meydam’na gidip arkadaşlarla buluştuk. 
Eczacı Turhan benim okul arkadaşım, 
Osman Ay pek belediyeden tanıdık, bir ara 
eski başkan Fatih Mehmet Gülerle 
karşılaştım. Gazetelerimizden verdim, 
ayak üstü sohbet yaparak konuştuk.

Sonra çaylarımızı içtik.
Bir ara bir öğrenci kafilesi geldi. On

larda öğretmenleriyle kahvehaneye oturup 
çay içtiler.

Umurbey Meydanı Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından yenilendi.

Cami inin minaresi, tuvaletler yıkılıp 
yeniden yapıldı.

Meydanın ortasındaki şadırvanh çay 
bahçesi de yenilenenlerden.

İyi hoş da, Umurbeylilerin dediği gibi, 
basit bir meydan bir buçuk yılda 
tamamlandı. ,

Bakın Gemlik Belediyesi 8 ayda kaç 
blok inşaat dikti Cihath’ya?

Neden bu kadar geciktirdiler bu işi. Bu 
bir. İkincisi yine Umurbeylilerin dediği 
gibi, tuvaletlerin erkekler tarafında 6 
bölüm varken, bu sayıyı 2’ye düşürmüşler. 
Hacet gidermek için sıraya giriyoruz diyor
lar.

Ortada istimlak edilecek bir kahvehane 
var. Kabak gibi duruyor.

Ve de sırıtıyor.
Bunun nedenini de anlamak mümkün 

değil. Burada kim kayrıldı acaba?
Şadırvan çay bahçesinin havuz 

yapmışlar sanki, kapı açmayı unutmuşlar. 
Olacak şey değil.

Umurbey Gemlik’in ve Bursa’nın 
Safranbolusu olabilirdi.

Özgün onlarca ev artık tamamen 
yıkılmak üzere, belediye bir iki demir 
parçası ve “girilmesi tehlikelidir” yazısı 
koymuş ama onu bile kenara atmışlar.

Bir tarih Umurbey de yok oluyor, biz 
bakıyoruz. Yazık.

Oysa meydanda bazı evler onarılınca 
ortaya müthiş güzellik çıkmış.

Gelen yabancılar bu evlerin önünde 
hatıra fotoğrafı çektiriyorlar.

Umurbey’in tarihi ve turistik dokusun
dan yararlanamıyoruz. Sadece laf üretiyo 
ruz. Elimizdeki değerlerin kıymetini 
bilmiyoruz.

Devlet, siyaset ve iş dünyası cenaze töreninde biraraya geldi

Yıldırım Holding 
Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkan 
Yardımcısı Mehmet 
Yıldırım, dün 
Samsun’da aile 
mezarlığında 
toprağa verildi, 
önceki gün, he
likopter ile Gem
lik’ten Samsun’a 
giden Mehmet 
Yıldırım’ın cenazesi 
dün Samsun llkadım 
iYçesâmfeltt Büyüle 
Camiide öğle namazı 
ardından kılınan 
cenaze namazının 
ardından Kıranköy 
Mezarlığındaki 
Yıldırım aile 
kabristanlığında 
toprağa verildi.

PROTOKOL 
VE İŞ DÜNYASI 
KATILDI

Evli ve 2 çocuk 
babası olan işadamı 
Mehmet Yıldırım’ın 
cenazesine Samsun 
Valisi Osman Kay
mak, Diyarbakır 
Valisi Haşan Basri 
Güzeloğlu, AKP 
Samsun Milletvekili 
Fuat Köktaş, CHP

Samsun Milletvekili 
Kemal Zeybek, 
Samsun Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Yusuf Ziya Yılmaz, 
İşadamı Ali Ağaoğ 
lu, ilçe kaymakam 
lan, ilçe belediye 
başkanları, sivil 
toplum kuruluşu 
temsilcileri, Yılmaz 
ailesi, iş adamları ve

sevenleri katıldı. 
Mehmet Yıldırım’ın 
cenazesine Gem
lik’ten de Ticaret ve 
Sanayi Odası orga
nizasyonu ile bir 
otobüs işadamı 
katılırken, Gemlik 
Gübre ve GEMPORT 
çalışanları için 
fabrika ile İskele 
Meydam’ndan 2 oto-

büs Samsun’a gitti. 
Cenazeye katılanla 
rın taziyelerini 
Mehmet Yıldırım’ın 
ağabeyi Yüksel 
Yıldırım kabul eder 
ken, oğlu Can Yıldı 
nm ise babasının 
tabutuna sarılarak 
gözyaşı döktü. 
Mehmet Yıldırım’ın 
ağabeyleri Ali Rıza 
Yıldırım ve Yüksel 
Yıldırım’ın çok 
üzüntülü olduğu 
gözlenirken, seven
leri de gözyaşlarını 
tutamadılar.
Öte yandan, Mehmet 
Yıldırım’ın ölümü iş 
dünyasında ve 
Yıldırım Holding’te 
büyük üzüntüye 
neden oldu.

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

KAŞtIH B€KL€M€K YOK 
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BAŞSAĞLIĞI
Yıldırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Yıldırım ve 

Yılport Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım'ın 
değerli kardeşleri. 

Yıldırım Holding Yönetim Kurulu üyesi ve 
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı, 

Değerli dostumuz

Mehmet 
YILDIRIM'ın

zamansız ölümü nedeniyle 
üzüntümüz derindir.

Merhuma Tanrı'dan rahmet, 
kederli ailesi ve yakınlarına 

başsağlığı diler, acılarını 
paylaşırız.

AYDINLAR A.Ş.
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fotoğrafın usialan Bursa'da
Bursa Uluslararası 
Fotoğraf Festivali 
(BursaFotoFest), 
dünya çapında 
sanatçıların katıldığı 
söyleşiler ve göste 
rilerle devam ediyor. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Bursa 
Kent Konseyi ve 
Bursa Fotoğraf 
Sanatı Derneği 
(BUFSAD) 
işbirliğiyle bu sene 
7'incisi yapılan Bur
saFotoFest, Merinos 
AKKM'de sürüyor. 
Fuar Ala m'nda yer 
alan 9 ülkeden 176 
fotoğraf sanatçısı 
nın 96 sergisinde 
1000'den fazla 
fotoğrafın bulundu 
ğu serginin yanı sıra 
gösteri ve sanatçı 
söyleşile riyle 
fotoğraf tutkunları 
usta isimlerle 
buluşma fırsatı 
buluyor.
Fuar alanı seminer

salonlarında Ahmet 
Küçükaydın ve 
Mehmet Ali Baz 'Bir 
başka Pazar', Fatma 
Gökmen ise ’AVM 
halleri' konulu gös
terilerde fotoğraf 
severler bir 
araya geldi. 
Hüdavendigar Sa- 
lonu'ndaki sanatçı 
söyleşilerinin ilk 
konuğu ise İngiliz 

fotoğrafçı Vanessa 
VVinship oldu. 
'Karadeniz' temalı 
fotoğraf çalışmasını 
konuklarla anlatan 
VVinship, Bursa'da 
bulunmaktan mem
nuniyet duyduğunu 
dile getirdi.
Sanatçı 
söyleşilerinin ikinci 
konuğu ise National 
Geographic 

fotoğrafçısı Jeremy 
Horner oldu. Nasıl 
fotoğrafçı olduğunu, 
uzun soluklu pro
jelerini UNICEF ile 
yaptığı çalışmalarını 
katılımcılarla 
paylaşan Horner, 
ilk Asya ziyaretinde 
Çin, Nepal ve 
Endonezya'daki 
izlenimlerini ve 
fotoğraflarını sundu. 
Berlin duvarı yıkımı 
sırasında tarihi 
olaya şahitlik ettiğini 
aktaran Horner, 
UNICEF ile yaptığı 
20 senelik işbirliği 
sırasındaki tecrü
belerini ve fotoğraf 
karelerini paylaştı. 
Büyük tsunami 
sırasında Tayland'da 
olduğunu ve dehşeti 
fotoğraflama fırsatı 
bulduğunu anlatan 
Horner, Kuzey Ko
re'de yaptığı 
çalışmaları da 
aktardı.

Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası (BT 
SO) Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim 
Burkay, iş dünya 
sının da talepleri 
doğrultusunda 
hazırlanan 'İş Mah 
kemeleri Kanunu*- 
nun reform niteli 
ginde olduğunu be
lirterek, "Uyuşmaz 
tıkların çözümünde 
ülkemizde ilk olarak 
kurulan BTSO 
Tahkim ve Arabulu
culuk Merkezi, 
üyelerimizin ve 
çalışanlarımızın her 
zaman yanında 
olacaktır" dedi. 
Başkan Burkay, 
yasal düzenleme ile 
çalışanların kıdem, 
ihbar, fazla mesai, 
yıllık izin, ücret ve 
işe iade talepleri ile 
işverenin alacak ve 
tazminat taleplerin 
deki uyuşmazlık 
larında, dava aç
madan arabulucuya 
başvurulmasının

zorunlu hale getiril 
diğini söyledi. Söz 
konusu kanunla 
mahkemelerin iş 
yükünün hafifleye 
ceğini, çalışma 
hayatındaki sorun 
ların da çok kısa 
sürede ve dostane 
bir yaklaşımla 
çözüme kavuşturu 
labileçeğini ifade 
eden İbrahim 
Burkay, "Reform 
niteliği taşıyan 
düzenlemenin iş 
dünyamız adına 
hayırlı olmasını 
diliyoruz” dedi

ELEMAN
VASIFSIZ BAY-BAYAN 

ÜRETİMBE ÇALIŞACAK PEBSONEL 
ALINACAKTIR.

VERONA GBANİT MERMER 
SAN.TIC.LTB.ŞTI.

TEL = 5142021

liNMıiılıMiılıtlı

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA
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REIDIN Emlak En- 
deksi'ne göre, konut 
fiyatları eylülde bir 
önceki aya göre 
yüzde 0,79 artarken, 
konut fiyatlarının en 
fazla yükseldiği 
kent Bursa oldu. 
Türkiye İş Banka 
sı'nın desteğiyle 
hazırlanan REIDIN- 
GYODER Yeni 
Konut Fiyat Endeksi 
ve REIDIN Emlak 
Endeksi eylül ayı 
sonuçları açıklandı. 
REIDIN-GYODER 
Yeni Konut Fiyat 
Endeksi'nde, 
eylülde bir önceki 
aya göre yüzde 0,34 
artış gerçekleşirken, 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 4,30 ve en
deksin başlangıç 
dönemi olan 2010 
yılı ocak ayına göre 
ise yüzde 77 artış 
kaydedildi.
Eylül ayında 
İstanbul Asya 
Yakbsı'nda yer 
alan markalı 
konut projelerinde 
yüzde 0,27, Is 
tanbul Avrupa 
Yakası'nda yer 
alan markalı konut

projelerinde yüzde 
0,40 fiyat artışı 
oldu. Endeksin 
başlangıç dönemine 
göre ise Asya 
Yakası'ndaki 
projeler, Avrupa 
Yakası'na kıyasla 
11,6 puan fazla 
artış gösterdi. 
Geçen ay yeni 
konut satışlarında 
peşinat kullanım 
oranı ağustosa göre 
1 puan artarak 
yüzde 23, senet 
kullanım oranı da 
7 puan gerileyerek 
yüzde 37 olarak 
gerçekleşti. Banka 
kredisi kullanım 
oranı ise 8 puan 
artarak yüzde 
40'a çıktı.
Eylül ayında satışı 
gerçekleştirilen 
konutların yüzde 
30'u bitmiş, yüzde * 
70'i ise bitmemiş 
konut stoklarından 
oluştu. Eylül ayı 
stok erime hızı 
değerlendirildiğinde 
, adet bazlı yüzde 
2,7, metrekare bazlı 
ise yüzde 2,5 
oranında gerçek 
leşti. Bir önceki aya 
göre, 1+1 konut tipi

satışının yüzde 0,06 
arttığı eylül ayında, 
2+1 konut tipinde 
yüzde 0,45, 3+1 
konut tipinde yüzde 
0,50 artış, 4+1 konut 
tipinde ise yüzde 
0,13 azalma 
yaşandı. 51-75 met- 
srekare büyüklüğe 
sahip konutlarda 
yüzde 0,06 artışın 
yaşandığı eylülde, 
76-100 metrekare 
büyüklüğe sahip 
konutlarda yüzde 
0,52,101-125 me
trekare büyüklüğe 
sahip konutlarda 
yüzde 0,61,126- 
150 metrekare 
büyüklüğe sahip 
konutlarda yüzde 
0,62 artış, 151 
metrekare ve daha 
büyük alana 
sahip konutlar 
da ise yüzde 0,07 
azalma görüldü. 
Markalı konut 
projelerinde 
gerçekleştirilen 
satışların yüzde 
3’lük kısmı yabancı 
yatırımcılara yapıldı. 
Tercih noktasında 
ağırlıklı olarak 3+1 
özellikteki konutlar 
öne çıktı. .
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Oojo'lular şampiyonluğa doymadı
Gemlik Dojo Karate 
Do Spor Külübü 
sporcuları, katıldık 
lan her müsaba 
kadan şampiyon 
luklarla dönüyor.
11. Geleneksel İller 
Arası Karate Tumu 
vası’na katılan 
Gemlik Dojo 
Kara te Do Spor 
Külübü sporcula 
rından Berkalp 
Kahya şampiyon, 
Nazar Demirişleyen 
şampiyon, Kadir 
Furkan ise genç 
şampiyon olarak 
başarıya imza 
attılar.
Gemlik Dojo Karate 
Do Spor Külübü 
sporcularından 
Canberk Bıyıklı ve 
Beyzanur Kahya 
aynı turnuvada 
ikinci olurken, 
Yaren Irmak ise 
üçüncü oldu.
Gemlik Dojo Karate 
Do Spor Külübü 
Antrenörü Gökhan

Özler, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
sporcularının var 
gücüyle çalıştığını, 
çalışanın kazandı 
ğını, hedeflerine 
ulaşabildiğini söyle 
yerek, sporculannın 
katıldıkları turnu
valarda Gemlik’in 
adını duyurduklarını 
belirtti.
830 SPORCU 
KATILDI 
Bursa Büyükşehir

Belediyesi 
tarafından bu 
yıl 11.si düzen 
lenen İller arası 
Karate Turnuvası 
12 ilden 830 
sporcunun 
katılımıyla 14-15 
Ekim tarihlerinde 
Tofaş Spor Sa- 
lonu’nda yapıldı. 
Sporcuların yanı 
sıra müsabakaları 
izlemek için sa
londa yer alan

sporseverlerin 
yoğunluğuyla 
Türkiye Şampiyo 
nası’nı andıran 
turnuva görkemli 
bir açılışa 
sahne oldu. 
Turnuvanın açılış 
seremonisinde 
konuşan Bursa 
Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübü Başkan 
Yardımcısı Ilhan 
Satık “Bursa’mız 

spor kenti. 
Sporun farklı 
branşlarında, 
farklı organ! 
zasyonlarında 
Bursa’mızı temsil 
etmek istiyoruz. 
Turnuvaya 
katılan sporcu 
kardeşlerimize, 
antrenörlerimize, 
hakemlerimize, 
emeği geçen 
herkese teşekkür 
ediyorum” dedi.

İki gün süren 
turnuvada 
dereceye giren 
sporcular 
madalyalarını 
Bursa Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübü Başkan 
Yardımcısı İlhan 
Satık, Yönetim 
Kurulu Üyesi 
Taha Aydın ve 
Kulüp Müdürü 
Taha Başparmak’ın 
elinden aldı.
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İller arasında 
kardeşlik köprüsü 
nün kurulması ve 
birlik, beraberliğin 
geliştirilmesi 
amacıyla düzen 
lenen, İçişleri 
Bakanlığı 
tarafından 180 
günlük eylem planı 
kapsamında hayata 
geçirilen, Doğu ve 
Güneydoğu Anado 
lu bölgelerindeki 
21 ilden seçilecek 
15 yaş ve altı 
50 bin katılımcının 
ülkenin farklı illerini 
ziyaret edeceği 
“Biz Anadoluyuz 
Projesi” kapsamın 
da Erzurum’dan 
122 öğrenci 
Bursa’ya geldi. 
Gezi öncesi, 
Atatepe Sosyal 
Tesislerinde öğle 
yemeğinde bir 

araya gelen 
öğrencilere, Bursa 
Vali Yardımcısı 
İbrahim Avcı, 
Gemlik Kaymakamı 
Gürbüz Karakuş, 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz ve Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı eşlik etti. 
Bursa gezisine 
Gemlik’in, doğa 
sıyla, yeşiliyle ve 
körfeziyle başlama 
nın ayrıcalık 
olduğunun altını 
çizen Bursa Vali 
Yardımcısı İbrahim 
Avcı, öğrencilerin 
haftasonu deniz 
turu yapma imkanla 
rımn da olacağını 
ifade etti. Bursamn 
tarihi ve turistik 
mekanlarının yanı 
sıra Uludağı, Inkaya 
Asırlık Çınarını,

Yeşil Türbeyi, 
Botanik Parkı, 
Atatürk Müzesini ve 
daha bir çok yeri 
gezip görme imkanı 
bulacaklarını 
müjdeledi. 
Programda konuş 
ma yapan Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz; "Biz 

Anadoluyuz" pro
jesi kapsamında bu 
gün ilçemize teşrif 
ettiniz. Bende sizler 
gibi Anadolu’nun 
doğusunda 
büyüdüm beş yıl 
Kars’ta okudum 
çocukluğum oarada 
geçti. Erzurumda 
da bir çok kez bu

lundum. Sizler 
soğuk yörenin 
sıcak insanlarısınız. 
Hepimiz Anadolu 
yuz, bizler kardeşiz. 
Birlikte etle tırnak 
gibiyiz. Bu güzel 
coğrafyada binlerce 
yıl ecdadımız, 
büyüklerimiz 
kardeşçe yaşadılar.

Bizlerde aynı 
şekilde kardeşçe 
yaşayacağız. Hep 
birlikte ülkemizin 
güzelliklerini 
arttırıp paylaşa 
cağız. Türkiye 
düşmanlarına, bizi 
bizden koparmak 
isteyenlere asla 
fırsat vermeye 
ceğiz. Okullarınızı 
en iyi şekilde 
bitirip ülke için 
hayırlı evlatlar 
olmanız tek 
temennimiz.
Ben bu projeyi 
gerçekleştiren, 
emeği geçen 
herkese çok 
teşekkür ediyo 
rum" diye konuştu. 
Program hediye 
lerin takdimi ve 
toplu fotoğraf 
çekimi ile sona 
erdi.

ELEKTRİKÇİ ARANIYOR
GEMLİK’TE İKAMET EDEN 

GEMLİK’TEKİ ŞANTİYEMİZDE 
ÇALIŞACAK ELEKTRİKÇİ 

USTALARI VE YARDIMCILARI 
ARANIYOR 

DRM Elektromekanik İnş.
Proje'San.~Tic.Ltc1. “Şti.

0 31244240 14-0 5494992909

SAHİBİNDEN 
KİRALIK UMURBEY’DE 
130 TONLUK ZEYTİN 
HAVUZLU MAĞAZA

0 536 223 82 82
Gemlik Kjfrfez ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN KtİÇlİKKUMLA 
ÖZGÜZEIYAİI SİTESİNDE 

HA W ERİ ve EŞYASIZ 
2+1 DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK

0 535 37818 00
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İnternetten dizi ye film izleyenler dikkat!
Emek sahiplerinin 
haklarını koruyacak 
'telif yasası' çalış 
masında sona 
gelindi.
Meclis'e sunulacak 
yasa taslağı ile 
korsan film yayını 
yapan siteleri 
tamamen erişime 
kapatacak bir 
merkez kurulacak 
ve korsana geçit 
verilmeyecek. 
Kültür Bakanlı

ğı’nın üzerinde 
çalıştığı telif yasa 
taslağı yakında 
Meclis'e getiri 
lecek. Sanatçı 
lann dijital ortam
daki haklarını 
korumak için, 
bir savcının yö 
netiminde Dijital 
Hak ihlalleriyle 
Mücadele Merkezi 
kurulacak.

DAVA

AÇILABİLECEK 
Bu merkez internet 
üzerinden film, 
müzik, kitap, 
bilimsel çalışmalar, 
şiir ve beste 
gibi emek veri 
lerek icra edilen 
çalışmaları 
yayınlayan internet 
sitelerini kapat 
maya yönelik 
olacak. Engelleme 
telif hakkı sahi 
binin Dijital Hak

İhlalleriyle Müca 
dele Merkezi'ne 
başvurmasıyla 
başlayacak.
Başvuru sonrası 
görevli savcı 
gerekli incele 
meleri yaptıktan 
sonra siteyi 
erişime kapata 
cak. Telif hakkı 
sahibi isterse 
bu site yöneti 
çilerine dava 
açabilecek.

İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları 
açıklandı.
Türkiye'de işsizlik 
oranı temmuz 
ayında yüzde 
10,7 oldu.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) tem
muz dönemi işsizlik 
rakamlarını açıkladı. 
Verilere göre tem
muzda işsizlik oranı 
geçen yılın aynı 
dönemine oranla 
değişiklik göster
meyerek yüzde10,7 
seviyesinde 
gerçekleşti. Tarım 
dışı işsizlik de 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
değişim göstermedi 
ve temmuzda 
yüzde 13 oldu.
Türkiye genelinde 
15 ve daha yukan 
yaştakilerde işsiz 
sayısı 2017 yılı Tem
muz döneminde 
geçen yılın aynı

dönemine göre 119 
bin kişi artarak 3 mi
lyon 443 bin kişi 
oldu. Genç nüfusta 
(15-24 yaş) işsizlik 
oranı 1,3 puanlık 
artış ile %21,1 
olurken, 15-64 yaş 
grubunda bu oran 
0,1 puanlık azalış ile 
%10,9 olarak 
gerçekleşti.
İSTİHDAM ORANI 
YÜZDE 48 OLDU 
İstihdam edilenlerin 
sayısı 2017 yılı Tem
muz döneminde, bir 
önceki yılın aynı 
dönemine göre 1 

milyon 122 bin kişi 
artarak 28 milyon 
758 bin kişi, istih
dam oranı ise 1 
puanlık artış ile 
yüzde 48 oldu. 
Bu dönemde, tarım 
sektöründe çalışan 
sayısı 294 bin, tarım 
dışı sektörlerde 
çalışan sayısı 827 
bin kişi arttı. İstih
dam edilenlerin 
yüzde 20,9’u tarım, 
yüzde 18,6’sı 
sanayi, yüzde 7,6’sı 
inşaat, yüzde 52,8’i 
ise hizmetler sek
töründe yer aldı.

İŞGÜCÜNE 
KATILMA ORANI 
YÜZDE 53,7 
OLARAK 
GERÇEKLEŞTİ 
işgücü 2017 yılı 
Temmuz döneminde 
bir önceki yılın aynı 
dönemine göre 1 
milyon 239 bin kişi 
artarak 32 milyon 
200 bin kişi, 
işgücüne katılma 
oranı ise 1 puan ar
tarak yüzde 53,7 
olarak gerçekleşti. 
Aynı dönemler için 
yapılan 
kıyaslamalara göre; 

erkeklerde işgücüne 
katılma oranı 0,7 
puanlık artışla 
yüzde 73,5, 
kadınlarda ise 1,3 
puanlık artışla 
yüzde 34,3 olarak 
gerçekleşti.
KAYIT DIŞI 
ÇALIŞANLARIN 
ORANI YÜZDE 
35,2 OLDU 
Temmuz 2017 
döneminde her
hangi bir sos 
yal güvenlik 
kuruluşuna 
bağlı olmadan 
çalışanların oranı, 
bir önceki yılın 
aynı dönemine 
göre 0,9 puan ar
tarak yüzde 35,2 
olarak gerçekleşti. 
Tarım dışı sektör 
de kayıt dışı 
çalışanların oranı 
ise bir önceki yılın 
aynı dönemine 
göre 0,4 puanlık

artışla yüzde 22,2 
oldu.

MEVSİM 
ETKİLERİNDEN 
ARINDIRILMIŞ 
İSTİHDAM VE 
İŞSİZLİK ARTTI 
Mevsim etkile 
rinden arındırıl 
mış istihdam bir 
önceki döneme 
göre 87 bin kişi 
artarak 28 milyon 
119 bin kişi olarak 
tahmin edildi. 
İstihdam oranı 
0,1 puanlık 
artış ile yüzde 
46,9 oldu.
Mevsim etkilerinden 
arındırılmış işsiz 
sayısı bir önceki 
döneme göre 
50 bin kişi artarak 3 
milyon 558 bin kişi 
olarak gerçekleşti. 
İşsizlik oranı 0,1 
puanlık artış ile 
yüzde 11,2 oldu.
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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
6ar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyat Mûd. 513 10 28

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğL Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Uman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 05
Nüfus Md. 513 37 42
özel id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

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

VAPUR-FERİBOT
Yalova (226) 8*14 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhlsar (262) 655 60 31

OTOBÜS
IHASIM

Pamuktun* •*•9 OO 2®
DENİZ UÇAÖI «13 •• 13
Pesasus A km is Seyahat S14 S3 02
METRO 313 12 12
Aydın Turtam ®13 20 77
SOsar Turtam 012 1O 72
Kanbarofllu-Eaadat 414 4® 4®
Anrtur ®14 47 71
Kamil Koç S12O1İ3

HASTANELER

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

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

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hadt. 513 23 29
Mer.Safi.OcaOı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 85 29
Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
GOvan Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

BELEDİYE 
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 51457 96
İtfaiye 513 2325
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185 Tuncay Otogaz ®13 16 4®

Boyza Petrol 813 01 03
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S
 itli yerlerde biraraya gelebilen öğretmen ve emekli öğretmenler yeniden öğretmenevlerine kavuşuyor.

tmen M öğretmenlere kapılarını açıyor
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Böyle demokrasi olmaz..
Türkiye’de bir demokrasi komedyası 

oynanıyor.
Günlerdir görsel ve yazılı medya, 

Türkiye’nin 3 büyük kentinin belediye 
başkanlannın Cumhurbaşkanının isteği 
sonucu istifa etmelerini konuşuyoruz.

Bunun sonucu, İstanbul Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, görev süresi dol
madan istifa etmek zorunda bırakıldı.

İstifasını gerektirecek bir konu olmadı 
ğı biliniyor. Devamı sayfa 4’de

Eski Belediye 
Başkanlarından 
merhum Danış Ekim 
tarafından Atatürk 
Kordonu’nda bulu
nan, oturdukları 
tarihi konak, öğret 
menlerin kullanması 
için öğretmen evi 
olarak Milli Eğitim 
Bakanlığı’na şartlı 
olarak bağışla 
masından sonra, 
Konağın Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından 
katılması sonucu, 
öğretmen evini 
kullanamayan 
öğretmenler 2 yıl 
sonra yeniden 
öğretmen evlerine 
kavuşuyor. 
Haberi sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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2 yıldır çeşitli yerlerde biraraya gelebilen öğretmen ve emekli öğretmenler

Eski Belediye 
Başkanlarından 
merhum Daniş 
Ekim tarafından 
Atatürk Kordonu’n 
da bulunan, otur 
dukları tarihi konak, 
öğretmenlerin 
kullanması için 
öğretmen evi 
olarak Milli 
Eğitim Bakan 
hğı’na şartlı 
olarak bağışla 
masından sonra, 
Konağın Milli 
Eğitim Bakanlığı 
tarafından 
katılması sonucu, 
öğretmen evini 
kullanamayan 
öğretmenler 2 yıl 
sonra yeniden 
öğretmen evlerine 
kavuşuyor. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafın 
dan konaklama, 
okuma salonu, 
dinlenme ve çay 
salonu, yemekha 

neden oluşan 
Gemlik Daniş Ekim 
Öğretmenevi, 
Bakanlığın yurt 
genelinde bazı 
öğretmen evlerini 
kapatması kararı 
alması ile Gemlik 
Daniş Ekim 
Öğretmenevi de 
kapatılmıştı.

GERİ İSTEDİLER

Daniş Ekim’in 
varislerinin 
avukatının Milli 
Eğitim Bakanlığına 
çektiği protesto ile, 
binanın öğretmen 
evi olarak 
kullanılmaması 
halinde binanın 
yapılan protokol 
gereği geri alına 
cağını bildirmesi 
üzerine, Bakanlık 
binanın yeniden 
öğretmenevi 
olarak kullanıma 
açılmasını Bursa

Valiliğinden istedi. 
Buna karşın, 
restorasyon 
yapılacağı belirti 
lerek, bina 2 yıl 
Rapaı'ı kaı'dı.
Başlayan onan mı n 
tamamlanmasından 
sonra ise öğretmen 
evi Gemlikli 

öğretmenlerin 
kullanımına kapatı 
larak yalnız butik 
otel olarak 
kullanıma açıldı. 
T oda id yatak 
kapasiteli bir otele 
dönüştürülen tarihi 
konak, iki yıldır bu 
hizmeti veriyor.

Gemlik öğretmen 
evinin alınması ve 
Gemlikli öğretmen 
lerin de öğretmen 
evinden yararlan
mak için öğretmen 
lerin yaptıkları 
başvuru sonuçsuz 
kalmıştı.
Geçtiğimiz gün

lerde öğretmenler 
ve emekli öğretmen 
ler, Gemlik 
Kaymakamlığına 
yeniden 
başvurarak 
öğretmen evinden 
yararlanmak 
istediklerini 
bildirdiler.

KULLANIMA 
İZİN ÇIKTI

İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğünden 
aldığımız bilgilere 
göre, Gemlik Daniş 
Ekim Öğretmenevi’ 
nin ön ve arka 
odaları yeniden 
öğretmenler için 
çay ve okuma 
odası olarak 
hizmete açılacağı 
bildirildi.
Bu karar öğretmen 
ve emekli 
öğretmenler 
arasında sevinçle 
karşılandı.

Kayhan Mahallesi’nde bir apartmanın 4. katından gece düşerek ölen kişinin balkondan atılmadığı ortaya çıktı

Köfteci balkından dennesîni kanhederelı tliişmüs
önceki gece Kayhan 
Mahallesi’nde bir 
evin 4. katındaki 
balkondan düşerek 
öldüğü belirlenen 
Bursa’nın eski 
Köftecilerinden 
Erdoğan Balman’ın 
ölüm nedeninin 
sarhoş olarak 
balkonda dengesini 
kaybederek düşme 
sonucu gerçek 
leştiği öğrenildi. 
Pazar günü geç 
saatlerde bir bayan 
arkadaşıyla içki içen 
Ertuğrul Balman’ın 
kullandığı araçta da 
içkiye devam ettiği, 
bu halde arkadaşının 
evine çıktıkları 
öğrenildi.
Polisin yaptığı 
araştırmada, 
apartmanın Balman’ın balkon- linin bulunmadığı

dan atılma ihtima- belirlendi.

İçkinin etkisiyle eve 
çıkıldıktan bir süre 
sonra, bayan arkada 
şının uyuduğu ve 
birşey hatırlamadığı 
şeklinde ifade 
verdiği belirtiliyor.

DENGESİNİ 
KAYBETMİŞ 
Balman’ın balkon
dan düştükten sonra 
vücudunda kırıkların 
meydana geldiği, 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi’ne

kaldırılmasına karşın 
yaşamını yitirdiği 
belirtiliyor, 
ölüm olayı ile ilgili 
Bursa Adli Tıp Ku
rumu raporunun 
açıklanmasından 
sonra raporda 
şüpheli bir ölüm 
olduğu takdirde 
soruşturmanın 
derinleştirileceği 
öğrenildi.
Narh Oba Sitesi’nde 
yaz aylannda ikamet 
eden Ertuğrul Bat
man, iki hafta önce 
arkadaşlarıyla bir 
araya gelerek köfte 
partisi yaptıkları ve 
yaza veda ettikleri 
öğrenildi.
Balman’ın cenazesi 
Bursa’da önceki 
gün toprağa 
verildi.
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Bursa'da, sevgili 
sini kalbinden 
bıçaklayarak 
öldüren kadın 25 yıl 
hapis cezasına 
mahkum edildi 
aracabey ilçesinde 
yaşayan servis 
şoförü Ertem Y. 
(47), iddiaya göre, 
bir süre önce eşin 
den boşanan ve aile 
ce tanıdığı Zahide 
ö. (45) ile görüş 
meye başladı. 
Ertem Y.'nin karısı 
F.Y., kulağına gelen 
dedikodudan rahat 
sız olup, kocasına, 
"Senin, Zahide Ö. 
ile dini nikah 
yaptığın konuşu 
luyor, doğru mu" 
diyerek sitemde bu
lundu. Bunun üze 
rine karısını ve dini 
nikahlı yaşadığı 
iddia edilen kadını 
bir araya getirmeye 
karar veren Ertem 
Y., Zahide ö.'nün 
çalıştığı fabrikaya 
gitti. İki kadın 
arabada tartışmaya 
başladı. Ertem Y.,

Zahide ö.'ye sinir
lenip, "Sen benim 
karıma nasıl haka 
ret edersin" diye 
bağırmaya başladı. 
Bunun üzerine Za
hide ö, çantasından 
çıkardığı sustalı 
bıçağı Ertem Y.'nin 
kalbine sapladı. 
Ağır yaralı halde 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Has
tanesine kaldırılan 
2 çocuk babası 
kurtarılamadı.
Bursa 6. Ağır Ceza 
Mahkemesinde 
"kasten adam 
öldürmek" suçun
dan müebbet hapis 
cezası talep edilen 
Zahide ö., son kez 
hakim karşısına 

çıktı. İlk duruş 
madaki ifadelerini 
tekrarlayan sanık, 
"öldürme kastım 
yoktu, ilişkimizi 
ailesi biliyordu. 
2014 yılından bu 
yana ilişkimiz vardı. 
Kendisi evli olma 
sına rağmen bana 
boşanacağını 
söyledi. Olay günü 
'Seni oğluna rezil 
edeceğim* diyordu. 
Bana mesaj atarak 
iş yerime geleceğini 
söyledi. Ben kendi
sine inanmadım.
15.30 civarında iş 
yerime geldi. Benim 
için oğluma, 'An
nenin gidişatı 
kötü. Karacabey'e 
tezgah açmış' dedi.

Oğlum, 'Annem 
hakkında neden laf 
atıyorsun' dedi. 
Bunun üzerine aracı 
durdurup oğluma 
yumruk atmaya 
başladı. Ben de 
oğluma bir şey 
yapmasına mani 
olmak için araya 
girdim. O sırada 
güvenliğim 
için taşıdığım 
çantamdaki 
bıçağı çıkarttım. 
Üzerime 
doğru gelince 
bıçak saplandı" 
diye konuştu.
Ceza alınca göz 
yaşlarına boğuldu 
Mahkeme heyeti 
O.S.'nin beraatına 
karar verdi. Zahide 
ö. ise, önce müeb
bet, sonra iyi 
hal indirimiyle 
25 yıl hapis 
cezasına 
mahkum edildi. 
Zahide ö., 
"Ben bu cezayı 
hak etmedim" 
diyerek gözyaş 
larına boğuldu.

Bursa'ıla Bylock 
operasyonu!

Bursa'da yürütülen 
FETÖ/PDY soruş 
turmaları kapsa 
mında örgütün 
haberleşme 
programı Bylock'u 
kullandıkları tespit 
edilen 1'i kadın 8 
kişi adliyeye sevk 
edildi.
Bursa Cumhuriyet 
Başsavcılığı 
tarafından 
yürütülen 
Fetullahçı Terör 
Örgütü/Paralel 
Devlet Yapılanması 
soruşturmaları 
kapsamında 8 
kişinin örgütün 
haberleşme 

programı olan By
lock'u kullandıkları 
tespit edildi. 8 kişi, 
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve Or
ganize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri 
tarafından 11 
Ekim tarihinde 
yapılan operas 
yonla gözaltına 
alındı. Emniyet 
teki işlemlerinin 
ardından sağlık 
kontrolünden 
geçirilen 1'i 
kadın 8 kişi 
adliyeye sevk 
edildi.

Bursa'ıla cezaevi firarisi yakalanın
Bursa'nın Yenişehir 
ilçesinde 8 ayrı suç
tan aranan bir kişi 
yakalandı 
Edinilen bilgiye 
göre, 8 ayrı suçtan 
aranması olan Erol 
Ç. isimli bir şahsın 
Yenişehir ilçesinin 
Toprakocak Ma
hallesinde saklan 
dığı tespit edildi.
Yenişehir Jandarma 
Komutanlığına bağlı

aracını stop etmeden park edince, hem 
arabasını, hem içindeki parasını cardılar
Bursa'da aracını 
stop etmeden park 
edip arkadaşıyla 
konuşmaya 
başlayan bir kişinin 
30 bin lirası ve 
arabasr&ahndı. 
Olay, Yıldırım'a 
bağlı Otosansit 
mevkiinde meydana 
geldi. Edinilen 
bilgiye göre, 
bankadan 30 bin 
lira para çeken 
Veysi Sütlan (36), 
bir arkadaşını

ekipler, şahsı 
saklandığı evlerde 
yakalamak için 
Cumhuriyet savalı 
ğından arama izni

alarak operasyon 
başlattı. Yapılan 
operasyonda ekip 
ler arama yaparken 
kaçmaya çalışan

gördü. 16 LNR 95 
plakalı aracını stop 
etmeden aşağıya 
inen ve arkadaşıyla 
konuşmaya 
başlayan Sütlan, 
hayatının şokunu 

yaşadı. Sütlan'ın 
içinde 30 bin lira 
olan aracına binen 
kimliği belirsiz bir 
kişi, hızla olay 
yerinden uzaklaştı. 
Sütlan'ın haber

Erol Ç. yakalanarak 
gözaltına alındı.
Erol Ç.'nin 'Hırsızlık, 
hükümlünün ve 
tutuklunun 
kaçması' gibi 8 ayrı 
suçtan aranması 
olduğu belirlendi. 
Kaçak zanlı 
işlemlerinin 
tamamlanmasının 
ardından Bursa H 
tipi cezaevine 
gönderildi.

vermesiyle olay 
gelen polis ekipleri 
incelemelerde 
bulundu.
Şüphelilerin 3 kişi 
oldukları, birinin 
araca binerek 
uzaklaştığı iddia 
edildi. Ayrıca 
şüphelilere ait 
olduğu belirtilen 
kiralık araç ise olay 
yerinde bırakıldı. 
Polisin olayla 
alakalı tahkikatı 
sürüyor.

Bursa'ıla ııynsmrucu
operasyon»!

Bursa'da narkotik 
polisinin yaptığı 
operasyonda 
gözaltına alınan 11 
kişiden 4'ü adliye 
ye sevk edildi. 
Bursa il Emniyet 
Müdürlüğü 
Uyuşturucu ile Mü
cadele Şube 
Müdürlüğü ekip
leri, vvhatsapp, 
ihbar hattı ve 
yaptığı istihbari 
çalışmalar net
icesinde op
erasyon için start 
verdi. İl genelinde

farklı adreslere 
yapılan operas 
yonlarda 11 kişi 
gözaltına alındı. 
Şüphelilerin ev
lerinde bonzai, 
esrar, metamfeta- 
min, 2 adet silah 
ve fişek ele ge 
çirildi. 7 şüpheli 
hakkında kul 
lanmak için uyuş 
turucu bulundur 
mak suçundan 
işlem yapılırken, 
M.Y., S.A., H.Y. ve 
S.A. adliyeye 
sevk edildi
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com 

Böyle demokrasi olmaz.. 
Kadir Topbaş, kuzu kuzu direnme 

den istifa etti. Oysa demokrasilerde 
seçimle göreve gelenler, seçimle 
giderlerdi.

Kadir Topbaş, Reisin çıkışına 
HAYIR diyemedi, direnemedi.

Reis gitsinler diyerek, İstanbul, 
Ankara, Bursa, Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkanlarının görevleri 
bırakmasını DAVA için istedi.

İstifaların devamının geleceği, bu 
sayının 30’ların üzerine çıkacağı 
yazılıp çiziliyor.

Demek ki AKP’de, demokrasi değil, 
Reis diktası var.

Demokrasinin hani baş koşulu 
sandık tı? Hani halk iradesiydi, hep
sinin palavra olduğunu Anayasa 
değişikliği referandumu oylamasında 
gördük.

Sandıklardan çıkan geçersiz oyları 
nasıl yok saydılar, nasıl kılıfına uydu
rarak kıl payı Evet teri yüksek 
çıkardılar.

Reisin DAVA dediği nedir?
Böyle bir dava için, demokrasinin 

olmazsa olmazı, seçilmişlerin 
yönetmesi iikesı yök sâyiiif ve baskı 
ile görevlerinden ayrılmaları nasıl 
sağlanır.

Türkiye’de demokrasicilik oyunu 
oynanıyor.

Bu kafada olanları Avrupa Birliğine 
almazlar.

O’nun için AB kapısındayız yıllarca. 
Bunlar sahte demokratlar.
İstanbul gibi bir kenti 13 yıl yöneten 

Kadir Topbaş, “Benim sürem daha bit 
medi. Ben görevimi sonuna kadar sür 
düreceğim.” diy&neai'

Ankara Belediye Başkanı Melih 
Gökçek, belediye başkanları içinde en 
agresifi, en ağzı kalabalığı, en saldır 
gam.. Sosyal medyada, yazılı ve 
görsel medyada herkese külhanbeylik 
yapan biri.

Ama, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
çekil demesine direnemiyor.

İstifasını bugün, yarın vereceği 
konuşuluyor.

Aslında bunların ki istifa değil, 
seçimle gelmiş bir kişinin görev 
süresi dolmadan, yetkisi olmayan bir 
kişi tarafından azledilmeleridir.

Azil işi demokrasilerde geçerli bir 
yöntem değildir.

Ama padişahımız öyle istemişse 
azledilir kişi.

Sırada Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı ve Balıkesir Beldiye başkanı 
var.

Bunlarda kuzu kuzu direnmeden is
tifa edecekler.

Belediye başkanlarının bir suçu 
varsa meşale Fetöcülerse, yargıya 
konu intikal etmeli, yolsuzluk varsa 
sorunu yargı çözer demokrasilerde.

Bunun dışındaki yöntemler dik
tatörlüklerde yaşanır. Durum bu.

İlçemizin çeşitli okullarında öğretmenlik ve yöneticilik yapan 
llçelVinii Eğitim Şube Müdürü Sakarya’ya atandı.

irtıblMtaiMıııliı
Gemlik ilçe Milli 
Eğitim Şube Müdürü 
Burhan İnan, 
Adapazarı Arifiye 
ilköğretim Müdürlü 
ğüne atandı. 
23 yıldan beri 
ilçemizde değişik 
okullarda görev 
yapan Burhan İnan 
1994-2000 yılları 
arasında Gemlik 
İmam Hatip Lise 
sinde Edebiyat 
öğretmenliği, 
2000-2002 yılları 
arasında Borusan
İlköğretim yılında 
Türkçe öğretmen
liği, 2002-2009 yılları 
arasında Gemlik 
Lisesinde öğretmen 
ve yöneticilik görev
lerinde bulundu. 
2009-2010 yılları 
arasında Gemlik

Anadolu İmam Hatip 
Lisesinde yönetici
likten sonra 2010 
yılından beri de 
İlçemiz Milli Eğitim 
Şube Müdürü 
olarak görev yaptı. 
7 yıldan beri ise İlçe

Milli Eğitim Müdürlü 
ğü Şube Müdürü 
olarak sürdürdü.
Burhan inan, Arifiye 
Gemlikliler için ayrı 
bir anlamı olduğunu 
belirterek, “Gem
lik’te “Arifiye Öğret

men Okulundan” 
mezun olan oldukça 
fazla öğretmen, 
gazeteci ve yöneti
ciler bulunuyor. 
Bu yönüyle de Ari
fiye ye atanmış 
olmanın ayrı bir 
anlamı var. Bu za
mana kadar çalıştı 
ğım süre içinde, 
eğitim alanında 
başarılı olmak 
için gayret ettim. 
Çocukların ve 
gençlerin iyi insan 
iyi vatandaş olmalan 
için çalıştım.” dedi, 
inan, başta çalışma 
arkadaşlarına, ilçe 
yöneticilerine, öğret 
men camiia sına ve 
Gemlik halkına ken
disine gösterilen 
ilgi nedeniyle 
teşekkür etti.

“İş gücünde Esnaf ve Sanatkarlarımızla Güçlüyüz” konulu 
toplantı 19 Ekfm günü yapılacak"

s Hur Esnal Odası isüirliği siiriiıpr
güçlerinin ve 
istihdama olan 
katkılarının artınlma 
sı amacıyla Türkiye 
İş Kurumu Genel 
Müdürlüğümüz ile 
Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarlar 
Konfederasyonu 
arasında 3 yıl süreli 
geçerli bir işbirliği 
protokolü imzalandı. 
Protokol kapsamın 
da İŞKUR ile esnaf 
odaları, esnaf ve 
sanatkarlara istih
dam teşvikleri, ve 
İŞKUR hizmetleri 
hakkında bilgilen 
dirme yaparak başta 
mesleki eğitim 
kursları olmak 
üzere işbaşı eğitim 
programlanndan 
daha fazla yararlan 
malan sağ lana 
çaktır.” dedi.
IŞKUR’un Esnaf 
Sanatkarlar Odası ile 
yapacağı toplantı 
19 Ekim 2017 günü 
saat 15.oo de 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Salonu’nda 
gerçekleşecek.

Gemlik Esnaf ve 
Sanaktarlar Odası ile 
İş Kur Gemlik Şube 
Müdürlüğü arasında 
sürdürülen ilişkilerin 
ilk adımı “işgücünde 
Esnaf ve Sanatkar 
larımızla Güçlüyüz” 
konulu toplantıda 
esnafın İş kur ile 
ilişkileri ele 
alınacak.
Dün, Esnaf 
Odasında biraraya 
gelen iş kur Gemlik 
Şube Müdürü Ünver 
Ûnver ve İsmail 
Beki, toplantı öncesi 
son değerlendir 
melerde bulundular. 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı İs
mail Beki yaptığı 
konuşmada, “Işkur 
ile yapacağımız bu 
toplantıda esnafı 
bazı konularda 
bilgilendireceğiz. 
Bunun için esnafla 
nmızı tek tek ge 
zerek toplantıya 
davet ettik.
Bugüne kadar 
esnafın eğitimi ile 
bilgili birçok toplantı

yaptık. Bu da 
onlardan biridir. 
Esnafın ilgisini çekip 
toplantılara çekeme 
ye çalışıyoruz.
Yasalarımızda birçok 
değişiklikler oluyor. 
Esnaf ve Sanatlar 
bunları takip edemi 
yor. Bu toplantılarda 
kanunlar karşısında 
zor durumda 
kalmamak için ilgili 
kurumlardan bilgi 
verilecek.
Toplantıya tüm • 
arkadaşlarımızı bek
liyoruz” dedi.
öte yandan, İş Kur 
gube Müdürü Ünver 

nver de yaptığı

açıklamada, 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan’ın başlattığı 
“Çalışma Hayatında 
Milli Seferberlik” 
kapsamında Çalışma 
ve iş Kurumu Gemlik 
Hizmet Merkezi’nin 
birçok toplum kuru 
tuşlarıyla tanıtım 
toplantıları yaptık 
larını, bu toplantı 
ların evlerde de 
sürdürüldüğü belir
tilerek; “Esnafımızın 
ve sanatkarımızın 
istihdam teşviklerin 
den daha fazla 
yararlanmasını 
sağlayarak, rekabet
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Temelleri 1944 
yılında atılmış olan 
Borusan Grubu ile 
grubun Kurucu ve 
Onursal Başkanı 
Asım Kocabıyık’ın 
Cumhuriyet tari
hiyle özdeşleşen 
öyküsünü anlatan 
"Cumhuriyetin 
Kanatlarında Bir 
Girişimci: Asım 
Kocabıyık” belge
seli Gemlik Asım 
Kocabıyık MYO’da 
Borusan Holding 
Okyanus Gönüllü
leri Lideri Serdar 
Özkaleli katılımı 
ile öğrencilere 
gösterildi.
Öğrencilerin yoğun 
ilgi gösterdiği bel 
gesel gösteriminde; 
Asım Kocabıyık’ın 
hayatından kesit
lerin gösterildiği 
yer aldığı belge

selde Asım 
Kocabıyık’ın 
sadece bir sanayici 
olmadığı spordan, 
sanata, eğitimden, 
müziğe milyonlarda 
hayata dokunduğu 
görüldü. Gemlik 
Kampüsüne ve 
Meslek Yüksekoku
luna ismi verilen 
Borusan Holding 
kurucusu Asım 
Kocabıyık’ın öğren 
çiler tarafından 
tanınması ve

okudukları okulun 
tarihi hakkında bilgi 
almaları sağlandı. 
Belgesel gösterimi 
ardından Serdar 
Özkaleli ile “İş 
Yaşamında Sosyal 
Sorumluluk” konu 
lu bir söyleşi 
gerçekleştirildi. 
Söyleşide Özkaleli 
öğrencilere Asım 
Kocabıyık’ın haya 
tından örnekler 
vererek sosyal 
sorumluluğun öne

mini anlattı. Yıllarca 
Borusan Holding’de 
insan kaynakları 
yöneticiliği yapmış 
olan Özkaleli’ye 
öğrenciler iş yaşa 
mı, işe alım prose 
dürleri, mülakatlar 
hakkında sorular 
yönelttiler. Sorulan 
sorulara kendi iş 
yaşamı üzerinden 
örnekler vererek ce
vaplayan Özkaleli 
seminer sonunda 
Asım Kocabıyık ile 

birlikte çalışmış 
olmanın her Boru 
sanlı için gurur 
verici olduğunu 
belirtti.
Seminere izleyici 
olarak Gemlik Asım 
Kocabıyık MYO’un 
ilk müdürü Prof. Dr. 
Abdürrahim Ko- 
rukçu’da katıldı. 
Seminer sonunda 
Korukçu öğrencile 
re okulun ilk yapı 
mından itibaren 
yaşadıkları zorluk 
ları ve bu zorlukları 
Asım Kocabıyık’ın 
yardımlarıyla aştık 
lan n ı ve kampüsün 
bugünkü haline 
nasıl geldiğini 
anlattı.
Seminere tüm pro
gramlardan öğretim 
elemanları, öğrenci 
toplulukları, meslek 
yüksekokulu tüm 

programlarından 
öğrenciler katıldı. 
Meslek Yükseko 
kulu yönetimi 
tarafından her yıl 
Meslek Yüksekoku
lunda öğrencilerin 
ve personelin 
katılımı ile yapılan 
etkinlikler ile 
Asım Kocabıyık’ın 
anılmakta olduğu 
belirtildi.
Geçen yıl Asım 
Kocabıyık’ın 
doğduğu köy olan 
Tazlar Köyü’ne zi
yaret gerçekleşti 
rildiği ve bu yıl 
yapılacak ziyaret ile 
geleneksel hale 
geleceği ve bu yılda 
her yıl olduğu gibi 
ölüm yıldönümünde 
Edime Kapı Şehitli 
ğinde mezarı 
başında anılacağı 
belirtildi

Bursa nın giizellıkleri fotoğraflarla Çin'e lasına
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Çin 
Halk Cumhuriyeti’n- 
den gelen fotoğraf 
sanatçılarına 
Bursa’yı tanıttı. 
Başkan Altepe, 
Bursa’nın güzellik
lerinin Çin’de, 
Çin’in güzellik
lerinin de Bursa’da 
fotoğraf aracılığıyla 
tanıtılmasının öne
mini vurguladı. 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Çin 
Halk Cumhuriyeti’n- 
den gelerek 7. 
Bursa Uluslararası 
Fotoğraf Festi 
vali’ne (Bursa 
FotoFest) katılan 
fotoğraf sanatçıla

rım Tarihi Belediye 
Binası’nda ağırladı. 
Başkan Altepe, 
konuklarına 
Bursa’yı tanıttı, 
kentin tarihi ve 
kültürel birikimi ile 
sanayi, üretim ve 
termal kenti 
kimliğinden bah
setti. Her alanda 
öncü adımlar atan 
Bursa’nın, Fotoğraf

Festivali ile de ör 
nek olduğunu be
lirten Başkan Al
tepe, “Bursa, değer 
teriyle dikkati çeken 
bir şehir. Bursa’nın 
Çin’de, Çin’in de 
Bursa’da birbirin 
den güzel fotoğraf 
larla tanıtılması çok 
önemli. Bursa’nın 
güzelliklerinin 
değerli fotoğraf 

sanatçılarının 
fotoğraflarıyla 
dünyaya tanıtılacak 
olmasından dolayı 
da mutluyuz.
Umarım, Bursa’dan 
güzel anılarla ayrılır 
ve ailelerinizle, 
dostlarınızla daha 
sonra yeniden Bur- 
sa’ya gelirsiniz” 
diye konuştu. 
BURSA’YI ÇOK

SEVDİLER 
Çin’den gelen 
konuk fotoğraf 
sanatçıları da güzel 
bir festival için Bur
sa’da bulunmaktan 
dolayı çok mutlu 
olduklarını ve 
Bursa’yı çok 
sevdiklerini söyledi. 
Bazı konuklar ise 
Bursa’daki misafir
perverlikten ötürü, 
kendilerini Çin’de 
gibi hissettiklerini 
ifade etti. Ziyaretin 
sonunda Başkan 
Altepe, kendisine 
ülkelerine özgü 
hediyeler veren 
konuklarına Yeşil 
Türbe çinisi hediye 
etti.
7. Bursa Uluslar 
arası Fotoğraf Fes

tivali’ne katılan Çin 
Halk Cumhuriyeti 
heyetinde Liaoning 
Fotoğraf Sanatçıları 
Derneği Başkanı 
Shi Chun ve Hebei 
Fotoğrafçıları 
Derneği Başkan 
Yardımcısı Wang 
Ziguo ile Hebei 
Chengde Rehe 
Fotoğrafçılar 
Derneği, Dongc 
heng Bölgesi 
Fotoğrafçılar Derne 
ği, Çin Fotoğrafçılar 
Derneği, Çin Kadın 
Fotoğrafçılar Derne 
ği, Hebei Fotoğ 
rafçılar Derneği 
üyeleri ile Bursa’nın 
kardeş şehri An- 
shan’dan Fotoğraf 
Sanatçıları Derneği 
üyeleri yer alıyor.

KAŞEDE BEKLEMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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ELEMAN
VASIFSIZ BAY-B AYAN 

ÜRETİMCE ÇALIŞACAK PEBSONEL 
ALINACAKTIK.

VERONA GRANİT MERMER 
SAN. TİC. ITO. ŞTİ.

TEL: 514 20 21

I Mmeflaı îaraân »iMe

ELEMAN 
fin muhasebede çalışacak 

bayan çalışma arkadaşları arıyoruz 
Başvuruların bizzat cv ile 
yapılması gerekmektedir 
VERONA GRANİT MERMER 

SAN.TİC.LTD.STİ.

TEL: 514 20 21
7 ■ ■

Başka bir ifadeyle 
toplanan her 100 
liralık verginin 
22 lirasını 
doğrudan 
doğruya eğitime 
harcayacağız.

ÖĞRENCİYE 
DEV KAYNAK: 
2 milyon 
öğrencinin 
faydalanacağı burs 
ve öğretim kredisi 
için 11.2 milyar, 
1.4 milyon 
öğrencinin taşımalı 
eğitim ve yemek 
yardım programına 
3.4 milyar, özel 
okullara giden 335 
bin öğrenciye 1.5 
milyar, pansiyon
larda barınan 341 
bin öğrenci için 
1.1 milyar, 18 
milyon öğrencinin 
ücretsiz ders 
kitabı için 600 
milyon, takviye 

kursları için 1.6 
milyar, 380 bin 
engellinin eğitim 
hizmeti için 2.6 
milyar lira kaynak 
koyduk.

BURSLAR 
ARTIYOR: 
Yükseköğretim 
öğrencilerine 
verilen burs ve 
kredi tutarını 
2018’de 425 
liradan 470 
lirayaçıkarıyoruz. 
GELİRLER 696.9 
MİLYAR OLACAK:

Gelecek yıl bütçe 
giderleri 762.8 
milyar lira, bütçe 
gelirleri 696.8 mil
yar lira, vergi gelir
leri 599.4 milyar 
lira, bütçe açığı 
65.9 milyar lira 
öngörüldü.
YATIRIMA 85 MİL
YARLIK ÖDENEK:

Geçen yıla göre 
yatırım ödenekleri 
yüzde 10 artırılarak 
85 milyar liraya 
çıkarıldı. Yatırım 
harcamalarının 
bütçedeki payı 
yüzde 11.2’ye 
ulaştı.
KAMUDAN 141 
MİLYARLIK 
YATIRIM: 
Kamu gelecek yıl 
toplam 141 
milyar lira yatırım 
harcaması ya
pacak. Büyü 
meye destek 
verecek. Kamu 
yatırımlarında en 
yüksek payı 
25.5 milyar lirayla 
ulaştırma aldı. 
Eğitim 
yatırımlarına 
14.3 milyar, 
tarıma 10.1 milyar, 
sağlık için de 8.5 
milyar lira tahsis 
edildi.

ELEKTRİKÇİ ARANIYOR 
U GEMLİK’TE İKAMET EDEN 
GEMLİK’TEKİ ŞANTİYEMİZDE 

ÇALIŞACAK ELEKTRİKÇİ 
USTALARI VE YARDIMCILARI

ARANIYOR 
DRM Elektromekanik İnş. 
Proje “San.n'ic. Ltd.'Şti. 

0312442 4014 - 0549 499 29 09

SAHİBİNDEN 
KİRALIK UMURBEY’DE 
130 TONLUK ZEYTİN 
HAVUZLU MAĞAZA

0 536 223 82 62
Gemlik K^fez ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KRŞfDE BCKLCMCK VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel: 10.2241513 96 83,GEMLİK

KİİÇÜKKUMLA 
ÖZGUZELYALISinSİNDE 

HAinmUEŞYAlllieEŞYASlZ 
2*1 DAİRE SAHİBİM SATILIK
05353781800

Fafcebook Sayfamız ; Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Tarım ÜfE eylülde arttı
Tarım Ürünleri Üre 
tici Fiyat Endeksi, 
eylülde bir önceki 
aya göre yüzde 1,88, 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
11,48 artış gösterdi. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
eylül ayına ilişkin 
Tarım Ürünleri 
Üretici Fiyat En
deksi (Tarım ÜFE) 
verilerini açıkladı. 
Buna göre, eylülde

bir önceki aya göre 
yüzde 1,88 artışla 
151,42 değerini alan 
Tarım ÜFE, geçen 
yılın aralık ayına 
göre yüzde 10,43, 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
11,48 ve 12 aylık or
talamalara göre ise 
yüzde 9,09 yükseldi. 
Tarım ve avcılık 
ürünlerinde aylık 
değişim yüzde 2,17 
artış gerçekleşirken, ormancılık ürün lerinde yüzde 0,97,

balıkçılıkta yüzde 
6,23 düşüş mey
dana geldi. Bir önce 
ki aya göre deği 
şimde, tek yıllık 
bitkisel ürünlerde 
yüzde 3,24, çok 
yıllık bitkisel ürün
lerde yüzde 0,86, 
canlı hayvanlar ve 
hayvansal ürünler 
ana grubunda ise 
1,65 artış oldu. 
Alt tarım grupla 
rından lifli bitkiler

yüzde 15,76, 
tropikal ve sub- 
tropikal meyveler 
yüzde 5,28, çeltik 
yüzde 4,01 ve canlı 
kümes hayvanlan 
ve yumurtalar 
yüzde 3,25 artış 
gösterirken, 
yumuşak çekirdekli 
meyveler ve sert 
çekirdekli meyveler 
yüzde 7,21, yağlı 
meyveler yüzde 
1,63 azalış gösterdi.

80 milyona is-as bütçesi
Hükümet, 2018 
bütçesinde 
vatandaşa hizmet, 
reel sektörü 
güçlendirme, genç
lerin önünü açma, 
yatırımlara ivme 
katma ve sosyal 
hedeflere odaklandı. 
Gelecek yıl en 
büyük bütçe yine 
eğitim ve sağlığa 
aynlırken, yatırımlar 
tam gaz sürecek. 
Yaklaşık 3 milyon 
aileye 50.8 milyar 
liralık sosyal destek 
sağlanırken, milyon
larca öğrencinin 
yüzü gülecek.
Toplam 2 milyon 
üniversite 
öğrencisine 11.2 
milyar liralık burs- 
kredi desteği verile
cek, yeni yıldan 
itibaren ceplerine 
aylık 470 lira gire
cek. 65 yaş üstü 
olup da emekli ol

mayana aylık 
bağlanacak. 
EĞİTİME 134 
MİLYAR TL AYRILDI 
Eylül ayı bütçe 
gerçekleşmeleri ve 
2018 bütçesine 
ilişkin değerlendir 
melerde bulunan 
Maliye Bakanı 
Naci Ağbal'ın 
mesajları, "büyü 
me, istihdam ve 
vatandaşa hizmeti" 
esas alan bütçenin 
habercisi oldu. 
Bütçede eğitime 
ayrılan kaynak 134 

milyar liraya 
çıkarılırken, bütçe 
giderlerinin yaklaşık 
yüzde 18'ini tek 
başına eğitime 
ayrıldı. Özel 
okullara giden 335 
bin öğrenciye 1.5 
milyar TL destek 
sağlanacak. 2 mil 
yon 400 bin üni 
versite öğrencisi 
2018'de de harç 
ödemeden üniver
siteye gidebilecek. 
Pansiyonlarda 
barınan 341 bin 
öğrenci için bütçe

den 1.1 milyar lira 
ödenek aktarılacak, 
18 milyon öğrenciye 
ücretsiz kitap için 
600 milyon lira kay
nak sağlanacak. 
REEL SEKTÖRE 
TAM DESTEK 
Kredi Garanti Fonu 
üzerinden 350 bin 
işletmeye 196.7 mil
yar lira kefalet 
sağlandığını be
lirten Bakan Ağbal, 
"Tüm kefalet tutarı 
üzerinden bütçede 3 
milyar lira kaynak 
ayrıldı. Reel sektöre 

nakit destek olarak 
37 milyar lira kullan 
dınlacak" dedi. 
Gelecek yıl tarıma 
ayrılan kaynak 30 
milyar lira olacak. 
Sağlık hizmetlerinin 
kalitesini artırmak 
için 127 milyar lira 
kaynak ayrıldı.
Yatırım ödenekleri 
yüzde 10 artırarak 
85 milyar liraya 
çıkarıldı.
KAMUDAN 141 
MİLYARLIK YATIRIM 
Kamu gelecek yıl 
toplam 141 milyar 
lira yatırım 
harcaması yapacak. 
Kamu yatırımlarında 
en yüksek payı 25.5 
milyar lirayla 
ulaştırma aldı.
Eğitim yatırımlarına 
14.3 milyar lira, 
tarıma 10.1 milyar 
lira, sağlık 
yatırımları için de 
8.5 milyar lira tahsis

edildi.
EN DÜŞÜK 
MAAŞ 2.830 TL 
Ocak 2018'de en 
düşük memur 
maaşının 2 bin 830 
liraya çıkmış 
olacağını belirten 
Bakan Ağbai, 
"Kamu çalışanları 
ve emekliler bütçe
den daha fazla pay 
alacak. 65 yaşını 
geçip de emekli 
olmayanların 
aylıklarını devlet 
ödeyecek" dedi. 
Şehir hastaneleri 
projeleri için 2.6 
milyar lira, ulaştır 
mada garanti öde 
melerine 3.6 milyar 
liralık kaynak ayrıl 
dı. Ar-Ge harcama 
lan için ayrılan kay
nak yaklaşık 5 
milyar lira oldu. 
Bireysel Emeklilik 
Sistemi'ne de 4 mil
yar lira aktarılacak.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ BAİRELEB RENİZ OTOBİİSİr

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 51318 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
Pamukkul» 812 OO 28
DENİZ UÇAĞI
Peçaaua Akmla Seyahat 014 B3 62
METRO 813 12 12
Aydın Tu Nam «13 20 77
Süzer Turizm «12 1O 72
Kanberoglu-Esadaç

«14 47 71
Kamil Koç 612 O1 83

HASTANELER

TAKSİLER

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Kast. 513 23 29'
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Acıbadem 280 44 44

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 2467
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

Telefon Anza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
O rm. 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

BUSKİ 514 5796
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) 616 12 12
Yalova (226) 811 13 23
IDO İmam Aslan
Dinlenme Tos. 513 23 94

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

__________ OTOBÜS__________
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 81
Bütünler Llkltgaz ' 513 80 00
Akçagaz S14 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 10 ra
MAR-PET o13 3O 33
Tuncay Otogaz 013 1e 4ö

Gemlik Körfez
GEMLİĞ'İN İLK GÜNLÜK »İY*Sİ ŞAZtTtjil

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5907 

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

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

Tel . 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

lEiılıslnüııi
VENÜS SİNEMASI
KURTLAR VADİSİ

VATAN 
11.30-14.00-16.20- 

18.40-21.00 
DÖRT KÖŞE 

13.30-18.00-20.30 
PONY FİLMİ 
11.45.-16.00

BABAM 
12.00-14.45- 
17.30-20.30 
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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GEMLİK BELEDİYESİ’NDE TRİLYONLUK YOLSUZLUK

giOlftHlM
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

BELEDİYE DE YOLSUZLUK
Gemlik Belediyesi nde 2011 yılında 

yaşanan yolsuzluk soruşturmasından 6 yıl 
sonra, yolsuzluk edebiyatı yapanlann 
yönetiminde olan belediyede büyük yol 
suzluk yapıldığı ortaya çıktı.

2012 yılında ruhsat işlerinden sorumlu 
birime getirilen İsmail D. adlı memur, 
yaklaşık 25 işlemde müteahhitlerin vez 
neye yatırması gereken ruhsat harçlarını 
müteahhitten alarak kendisi yatırırken, 
düşük yatırarak yolsuzluğu 
gerçekleştirmiş. Devamı sayfa 4’de 

W Gemlik Belediyesi İmar 
Müdürlüğü’nde görevli olan İsmail 
D. adlı memur, müteahhitlerin 
vezneye yatırması gereken ruhsat 
harçlarını, müteahhitlerden alarak, 
vezneye düşük para yaptırarak, 
zimmetine para geçirdi. Ancak, ola 
yın ortaya çıkmasıyla paraları geri 
ödediğinin ortaya çıkması sonucu 
görevinden el çektirildi, savcılık 
soruşturma başlattı.
• 2012 yılından beri bazı müteah
hitlerin ruhsat almak için Belediye 
ye yaptığı başvurularda, harç be
dellerini alarak, vezneye düşük 
para yatırarak, işlem başlattığı 
böylece zimmetine para geçirdiği, 
paranın 900 bin lira civarında oıau 
ğu iddia edildi. Haberi sayfa

Marmarabirlik fiyatları 
erken açık|aaı 

Tavan 9.80 lira 
Mıılira

Marmarabirlik, 
2017-2018 ürün 
alım kampanya 
sına sayılı günler 
kalan ortaklardan 
gelen yoğun 
talep üzerine 
fiyatları erken 
açıkladı.
Alım kampanya 
sında tavan fiyat 
180 tane için 9,80 
lira, taban fiyat 
ise 410 tane 
için 4 lira olarak

belirlenirken, 
yağlık zeytin 
fiyatı ise 
3 lira olarak 
açıklandı. 
Asa, kampanya 
kapsamında 
ortaklara ver 
dikleri rekolte 
beyanı kadar 
ürün teslim 
etme hakkı 
tanınacağını 
bildirdi.
Sayfa 2’de
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Marmarabîrlik fiyatları erken açıkladı

Tauan 9,80 lira tattan 4 lira
Bu yıl ortaklarının talebi üzerine ürün alımları başlamadan fiyatları açıklayan Marmarabirlik, tavan 
fiyatı 180 tane için 9,80 lira, taban fiyatı da 410 tane için 4 lira olarak karara bağladı. Yağlık zeytin 

fiyatı da 3 lira olarak belirlendi. Ürün alımlarına ise 25 Ekim'den itibaren başlanacak.
Marmarabirlik, 
2017-2018 ürün alım 
kampanya sına 
sayılı günler kalan 
ortaklardan gelen 
yoğun talep üzerine 
fiyatları erken açık 
ladı. Alım kampan 
yasında tavan fiyat 
180 tane için 9,80 
lira, taban fiyat ise 
410 tane için 4 lira 
olarak belirlenirken, 
yağlık zeytin fiyatı 
ise 3 lira olarak 
açıklandı. 20 
Ekim'de sona er
mesi planlanan 
rekolte beyan döne 
mi 5 gün daha uzatı 
lirken, ürün alımları 
na da kooperatifle 
rin yetki ve sorum 
tuluğunda 25 
Ekim'den itibaren 
başlanacak. 
Marmarabirlik Yöne 
tim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, 2017- 
2018 ürün alım kam 
panyası kapsamın 
da rekolte beyan 
atımlarına 20 
Eylül'de başladık 
tarım belirterek,

bugüne kadar 8 
kooperatif bölgesin
deki 21 bin ortaktan 
48 bin ton rekolte 
beyanı alındığını 
bildirdi. Asa, bu 
rakamın ortakların 
yüzde 71'ine teka 
bül ettiğini vurgula
yarak, bazı bölge 
lerde yağmurların 
geç yağması ve 
dolu haşan nede 
niyle rekolte tespi 
tinde aksaklıklar 
olduğunu kaydetti.

ÜRÜN ALIMLARI 
25 EKİM'DE 
BAŞLIYOR

20 Ekim'de sona 
ermesi beklenen 
rekolte beyan döne
minin 25 Ekim'e 
kadar uzatıldığını 

açıklayan Başkan 
Asa, "Ürün alım 
kampanyamız 25 
Ekim'den itibaren 
başlayacaktır. 
Ancak ortaklarımız 
dan gelen yoğun 
talep üzerine ürün 
alım fiyatlarının 
erken açıklanma 
sına karar verilmiş 
tir. Yönetim Kurulu
muzun aldığı karar 
la tavan fiyat 180 
tane için 9,80 lira, 
taban fiyat 410 tane 
için 4 lira, yağlık 
zeytin fiyatı ise 3 
lira olarak belirlen 
miştir. Böylece ürün 
alım fiyatlarına bu 
yıl ortalama yüzde 
30 zam yapılmıştır. 
Amacımız, piyasa 
koşullarını gözete 
rek, üretici, koope 

ratif ve tüketici den
gesini kurmak, Mar- 
marabirlik'e zarar 
ettirmeden satışla 
rımızı artırmaktır.
Çünkü Marmarabir
lik geçmişte sata 
madiği için zarar 
etmiştir. Ürün almak 
çok kolay, esas 
olan zarar etmeden 
o ürünü satabilmek
tir" diye konuştu.

DOLU HASARINA 
0,40 KURUŞ

Başkan Asa, ürün 
alım kampanya 
sında, üreticiye 
destek olmak adına 
önceki yıllarda 
yağlık olarak teslim 
edilen 420-460 tane 
ürünün iki grup 
halinde fiyattandın 

larak alınacağını 
söyledi. Asa, bunun 
yanında dolu 
vuruğu için de 420- 
430 tane zeytine 
ortak yardımlaşma 
fonundan ilave 0,40 
kuruş ödeneceğini 
kaydetti.

YAPACAK ÇOK 
İŞİMİZ VAR 
Asa, kampanya 
kapsamında ortak
lara verdikleri rekol 
te beyanı kadar 
ürün teslim etme 
hakkı tanına cağını 
bildirdi. Ürün bedel
lerinin yüzde 80'inin 
haftalık periyotlarla 
peşin olarak öde 
neceğini de kayde
den Asa, şöyle 
devam etti: 
"Marmarabirlik

Yönetim Kurulu 
olarak biz üretici 
m ize sahip çıktık, 
şimdi sıra ortakla 
nmızda. Üreticimiz 
sektörün zorlu bir 
süreçten geçtiği bu 
yıl hangi tanm 
ürününde böyle 
bir artış olduğunu 
düşünsün. Biz 
işimize gücümüze 
bakıyoruz. Çünkü 
yapacak çok işimiz 
var. Ortaklarımızdan 
bu fiyatlarla ürün 
almamıza büyük 
katkı koyan başta 
Genel Müdürümüz, 
Pazarlama Müdür 
lüğü, Muhasebe Fi- 
nans Müdürlüğü ve 
Satmalına Müdürlü 
ğü olmak üzere, 
bütün müdür 
lüklerimize ve 
çalışanlarımıza 
32 bin ortağımız 
adına şükranları 
mızı sunuyorum. 
2017-2018 ürün alım 
kam panyasının 
bere ketli ve bol 
kazançlı geçmesini 
diliyorum."

Gemlik’te istihdam fuarı hazırlıkları haşladı
Milli İstihdam Sefer 
bertiği kapsamında 
Gemlik’te hayata 
geçirilmesi planla 
nan İstihdam Fuan 
çalışmalarına ışık 
tutması amacı ile 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nda toplantı 
yapıldı.
Toplantıya, Gemlik 
Kaymakamı Gürbüz 
Karakuş, Belediyesi 
Başkan Vekili Vedat 
Büyükgölcigezli, 
Oda Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt, 
Gemlik Ticaret 
Borsası Yönetim Ku
rulu Başkanı özden 
Çakır, Bursa Iş-Kur İl 
Müdürü Feyzullah 
Eren Türkmen, Gem
lik Iş-Kur Müdürü 
Ünver Ünver, Oda 
üyesi Firmaların 
İnsan Kaynakları 
Temsilcileri, diğer 
Kamu ve Kuruluş 
ların ilgili temsilcileri 
katıldı.

Toplantının açılış 
konuşmasını Gemlik 
Kaymakamı Gürbüz 
Karakuş yaptı. 
Konuşmasında, 
“Gemlik’teki işsizlik 
sorununa katkı 
sağlamak amacı ile 
ilçemizde bir İstih
dam fuan yapmayı 
planlıyoruz. Bu kap
samda gerçekleştire 
ceğimiz organizas 
yonun daha verimli 
olabilmesi için herke 
sin katkısı son dere 
ce önemlidir. Bu 
vesile ile de Milli İs
tihdam seferberli 
ğine bizde katkı 
sağlamış olacağız. 
İş arayana iş, işçi 
arayana çalışan 
sağlayacağız. Orga
nizasyona katkısı 
olan herkese şimdi 
den teşekkür 
ederim.” dedi. 
Ardından projenin 
fikir sahiplerinden, 
Vibracoistic temsil

cisi Serkan Güllü 
proje hakkında bilgi 
verdi. Konuşmasın 
da "Bursa Serbest 
Bölge firmalarının 
İnsan kaynakları yö
neticilerini bir araya 
toplayarak istih
damla ilgili çalışma 
lar yapmaya başla 
dik. İlk olarak BUT- 
GEM mi ziyaret 
ederek nitelikli ara 
personel yetiştirilme 
siyle ilgili girişimler 
de bulunduk.
Ardından MESYEB le 
görüşmelere başla 
dik. Akabinde 
Serbest Bölgemizde 

yetkilileri, SGK yet 
kilileri ve Serbest 
Bölge firmaları insan 
kaynakları yönetici
leri ile toplantı tertip 
ettik. İlk toplantımı 
zın çıktısı olarak 
Gemlik bölgesinde 
İşveren iş arayan 
vatandaşlarımızı bir 
araya getirecek bir 
projeye ortak karar 
vererek çalışmalara 
başladık. Bölge • 
firmalarının İstih
damla İlgili yapılacak 
çalışmalarda kapıla 
nnı açtığını ve istih
damla ilgili olarak 
yapılacak çalışmalar 

da destek istediğini 
bildirdi" dedi 
Ardından söz alan 
oda Yönetim Kurlu 
Başkanı Kemal AKIT 
“Sözlerime başlama 
dan önce yakın za
manda aramızdan 
ayrılan Başkan 
Vekilim Mehmet 
Yıldırım’/ saygı ve 
minnetle anmak is
tiyorum. Kendisi 
kısa zamanda Gem- 
lik’e faydalı işler 
yaptı. Değerli bir yö- 
neticimizdi. Kendi
sine Allah’tan 
rahmet ailesine ve 
camiamıza başsağh 
ğı dilerim.” dedi 
Gemlik Belediyesi 
Başkan Vekili Vedat 
Büyükgölcigezli, 
"Bu organizasyonun 
her aşamasında 
Gemlik Belediyesi 
olarak her türlü 
desteği vermeye 
hazırız. Projenin 
başarılı olacağından 

eminim"dedi. 
Hiç şüphesiz ki 
ülkemizin en büyük 
sorunu işsizlik ve 
ardından anarşidir. 
Bu iki sorun yumağı 
bir biri ile ilişkilidir. 
İşsizlik sorunun 
çözersek ben inanı 
yorum ki diğer 
sorunlar kendili 
ğinden çözülecektir. 
Bu milli bir mesele 
dir. Bu sorunun 
çözülmesine yö 
nelik odamız 
sürekli çalışmalar 
yapmaktadır. Özel
likle KOSGEB ile 
yaptığımız ortaklaşa 
çalışmalara fikri olan 
ama imkânı olmayan 
500’e yakın girişimci 
adayına kurs verdik 
ve sertifikalandırdık. 
Bundan sonrada 
bizler bu projenin 
hayata geçmesinde 
üzerimize ne düşü 
yorsa yapmaya 
hazırız.” dedi.
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MEVLİD İ ŞERİF
14 Ekim 2017 tarihinde kaybettiğimiz. 

Oğlumuz, kardeşimiz, babamız, herşeyimiz...

Merhum 
Mehmet YILDIRIM'ın

Aziz Ruhu Anısına 
Vefatının 7. Günü 

Cuma namazına müteakip 
Gemlik Azot Camii'nde Kuran-ı Kerim ve 

Mevlid-i Şerif okunacaktır.
Tüm dostlarımıza ve sevenlerimize duyurulur.

Anne ve Babası: Zeycan ve 
(Merhum) Garip YILDIRIM 

Ağabeyleri: Ali Rıza ve Yüksel YILDIRIM 
Çocukları: Hüseyin Can ve 

Sahra Cansu YILDIRIM
Tarih : 20 Ekim 2017 Cuma 

Zaman : Cuma namazına müteakip 
Yer: Gemlik Azot Camii

* Gemlik İskele Meydanı'ndan camiiye gitmek üzere 
saat: 12.15'de servis otobüsü hareket edecektir.
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CüReBakış
Kadri GÜLER 
kadri guler@hotmail.com

BELEDİYE DE YOLSUZLUK
2012 yılından 2017 yılına kadar 

Belediye yönetimi yolsuzluk yapanları 
belirleyememiş.

Yani uyumuşlar.
Bir müteahhidin ruhsat sorumlusuna 

verdiği paranın tahsilat makbuzunun 
aslını istemesi ile yolsuzluk yapıldığı or
taya çıkmış.

Ruhsat sorumlusu tahsilat makbuzu
nun numarasını almış, vezneden 
yatırdığı paranın ne kadar olduğunu 
snrHıiğunda, o’nun İsmail D. e verdiği 
paradan çok düşük bir para yatırıldığını 
öğrenince işler karışmış, yolsuzluk ağı 
böylece ortaya çıkmış.

Ruhsat tarihinde vezneye örneğin 4 
bin 500 lira yatmışsa, müteahhit ruhsat 
sorumlusuna vezneye yatırması için 45 
bin lira vermiş.

Birçok müteahhit ruhsat harçlarını 
doğrudan kendisi yatırırken, bazı 
müteahhitler ve bir Yapı denetim 
Firması nedense vezneye yatacak 
paraları ruhsat sorumlusuna vererek 
yatırmalarını tercih etmiş.

Yolsuzluk böyle başlamış.
Ruhsat harçlarının çok az bir bölümü 

yatmış vezneye, ruhsat işlemleri defte 
rine de bu tahsilat makbuzunun 
numarası yazılarak işlem tamamlanmış.

Aldığım bilgiye göre, müteahhidin 
tahsilat makbuzunun aslını istemesi üze 
rine cebe inen paralar bölüm bölüm 
vezneye yatırılmış.

Tabii ruhsat alındıktan çok sonra 
yatırmışlar bu parayı.

Ruhsat paralarını cebe indiren bu 
memur zimmetine geçirdiği paraları 
nereden bulup vezneye yatırmış?

Burası soruşturmada ortaya çıkacak.
Fatih Mehmet Güler döneminde de 

söylentiler üzerine başlatılan soruştur 
ma sonucu sahte belgelerle yolsuzluk 
yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Bunun faturası Başkan ve yardım 
alarma çıkarıldı.

Görevlerinden uzaklaştırıldı, iki 
başkan yardımcısı kısa da olsa ceza
evine girdi.

Haklarında davalar açıldı.
Davaların birçoğu beratla bitti, bir 

dava devam ediyor.
Fetöcü Vali, Kaymakam, başsavcı, 

savcılar Fatih Başkanı görevine bir 
daha döndürmedi. Belediyede fetöcü- 
lerin kurduğu bu kumpas sonucu 
Belediye Refik Yılmaz’ın eline geçti.

Kadere bakın ki yolsuzluk edebiyatı 
yapanların yönettiği belediye de milyon
luk yolsuzluk yapılmış, onlar 
uyumuşlar.

İyi kİ uyanan müteahhit makbuzunu 
istemiş, yoksa malı alan götürecekmiş. 
Etme bulma dünyası bu, yaşarken gös
terir İnsana.

EHmmsuIIi
Gemlik’te 
FETÖ/PDY 
yapılanması 
kapsamında 
yapılan tutukla
malar ardından, 
bu örgüte maddi 
olanak sağladıkları 
için kişilere ait 
mülklerine el 
konulanlardan Ali 
Sarıca Kız Öğrenci 
Yurdu, Gemlik 
Müftülüğü’ne 
devredilerek 
Yatılı Kız Kur’an 
kursu haline 
getirildi.
15 Temmuz darbe 
girişiminden sonra 
başlatılan operas 
yonlarda FETÖ/PDY 
örgütüyle ilişkilen 
dirilen kişi ve ku
rumlar arasında 
yer alan Ali Sarıca 
Erkek Öğrenci 
yurdu kapatılmış, 
daha sonra da 
dev let tarafından 
bu mülke el 
konmuştu.
Bir süre boş kalan 
Ali Sarıca Erkek 
Öğrenci Yurdu, 
geçtiğimiz yıllarda 
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Erkek 
Öğrenci Yurdu 
olarak Milli Eğitim 
Müdürlüğü ne 
devredilmişti. 
Öğrencisi olmadığı 
için doğru dürüst 
işletilemeyen 
ÇBAL Erkek 
Öğrenci Yurdunda 
bir süredir başla 
tılan değişiklikler

sonucu bu yurdun 
Diyanet İşleri 
Başkanhğı’na 
devredildiği 
öğrenildi.
Eskiden erkek 
öğrenci yurdu 
olarak kullanılan 
bina temizlenerek 
Gemlik Müftülüğü 
nce “Amine Hatun 
Yatılı Kız Kur’an 
Kursu” olarak 
hizmete sokuldu. 
Gemlik’te ilk kez 
Müftülükçe yatılı 
bir Kuran kursu 
hizmete girdi. 
Öte yandan, 
Uludağ Üniversite 
si Gemlik Sunğipek 
Yerleşkesi içinde 
bulunan Kredi ve 
Yurtlar Kurumu’na 
ait bir erkek bir de 
kız öğrenci yurdu 
bulunuyor.

Oğlu tarafından 
annesi Nevin Be
dirci adına 
yaptırılan.Nevin Be
dirci Kız Öğrenci 
Yurdu, Uludağ 
Üniversitesi’ne 
devredilmişti. 
Ancak, üniversite 
Rektörlüğü bu yur
dun işletmesini 
Kredi ve Yurtlar 
Kurumu’na 
devretti.
60 öğrenci kapa
siteli. Nevin Bedirci 
Kız Öğrenci Yur
dunda yer 
bulunmadığı 
öğrenilirken, özel 
öğrenci yurtları ile 
bu eksiklik gideril 
meye çalışılıyor. 
Gemlik kur’an kur
suna yatılı olarak 
nereden kız kur
siyer bulunacağı

ise merak 
konusu oluyor. 
Gemlik Belediyesi 
Manastır da 
bulunan Kültür 
Merkezi altındaki 
bölümler ile, 
Atatürk İlkokulu 
karşısındaki 
Papazın Evi 
olarak adlandırılan 
bağımsız binaları 
da Kur’an kursu 
olarak Müftü 
lüğe tahsis 
etmişti.
Öte yandan 
camilerde ve cami 
dışı bir çok yerde 
Gemlik Müftülü 
güne bağlı 30’un 
üzerinde kur’an 
kursu bulunuyor. 
Yaz aylarında ise 
okullar kur’an 
kursu olarak 
hizmet veriyor.

KRŞCDİ 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

w
BYEĞM

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

s» ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

24/08/2015 ödeme tarihli 20150824030230000193 
ödeme belge noıu

Bursa Vergi Dairesi makbuzunu kaybettim. Hükümsüzdür. 
ABDULLAH ÖZTÜRE

mailto:guler@hotmail.com
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GEMLİK BELEDİYESİ’NDE TRİLYONLUK YOLSUZLUK

■SMMIII CİMİM
Gemlik Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde görevli olan İsmail D. adlı memur, müteahhitlerin 
vezneye yatırması gereken ruhsat harçlarını, müteahhitlerden alarak, vezneye düşük para 
yaptırarak, zimmetin para geçirdi. Ancak, olayın ortaya çıkmasıyla paraları geri ödediğinin 
ortaya çıkması sonucu görevinden el çektirildi, savcılık soruşturma başlattı.
Gemlik belediyesi 
İmar Müdürlü 
ğü’nde görevli olan 
İsmail D. adlı kişi, 
2012 yılından beri 
bazı müteahhitlerin 
ruhsat almak için 
Belediye’ye yaptığı 
başvurularda, harç 
bedellerini alarak, 
vezneye düşük para 
yatırarak, işlem 
başlattığı böylece 
zimmetine para 
geçirdiği, bu 
paranın 900 bin lira 
civarında olduğu 
iddia edildi.

MÜTEAHHİDİN 
MAKBUZUN 
ASLINI İSTEMESİ 
YOLSUZLUĞU 
ORTAYA ÇIKARDI

Bir müteahhitin 
vezneye yatan tah
silat makbuzunun 
aslını, ruhsat be

delini verdiği ruh
sattan sorumlu İs
mail D. den 
istemesi, bunun 
sürüncemede 
bırakıldıktan bir 
süre sonra veril 
mesi üzerine, 
aradan geçen bir 
süreden sonra 
tesadüfen durumu 
Belediye Başkanına 
anlatmasıyla kişi 
hakkında soruştur 
ma başlatıldı. 
Bunun üzerine, İs
mail D.‘in görevin
den el çektirilme 
sinden sonra 
inceleme 
derinleştirildi.
Gazetemizin değişik 
kaynaklardan 
yaptığı araştırma 
lardan sonra 
edinilen bilgiye 
göre, ruhsattan 
sorumlu memur 
İsmail D. nin duru

mun ortaya çıkması 
üzerine başka 
müteahhitlere de 
uyguladığı, 
görevlinin bu yön
temle zimmetine 
geçirdiği paraları 
geri ödemeye 
başladığı, yapılan 
incelemede ortaya 
çıktı.

Bu olay üzerine 
durum Cumhuriyet 
Başsavcılığına 
bildirildi.
Cumhuriyet Savalı 
ğınca yolsuzluk ve 
zimmet soruştur 
ması başlattı.

MÜTEAHHİTLER 
RUHSAT ALMADA

ZORLUK 
YAŞIYORLARDI

Geçtiğimiz hafta 
ortaya çıkarılan 
olay, müteahhitlerin 
Gemlik Belediyesi 
imar Müdürlüğü’nde 
ruhsatlarının 
gecikmesine karşın, 
bazı müteahhitlerin 
daha erken ruhsat 
almaları konusunda 
farkı uygulamaların 
yapıldığı, ruhsat 
harçlarının da farklı 
farkı alınması 
sonucu işlerinin 
kolay yürümesini 
isteyen müteahhit
lerin ve bir Yapı 
Denetim Firması 
nın, vezneye 
yatması gereken 
Tahsil Defterindeki 
bedelleri İsmail D. 
ye vererek, 
yatırılmasının 
sağlanması 

sırasında, ruhsat 
bedellerinin vezne 
ye düşük yatırıldığı, 
buna karşın vezne
den alınan makbuz 
numarasının 
ruhsat kayıtlarına 
işlenerek müteah
hide ruhsatın 
verildiği ortaya 
çıktı.

İNCELEME 
SÜRÜYOR

Gemlik Belediyesi 
İmar Müdürlüğün 
deki yolsuzluğun 
ortaya çıkması ve 
durumun Belediye 
Başkanlığı tarafın 
dan Cumhuriyet 
Savcılığına 
bildirilmesinden 
sonra diğer birim
lerde de inceleme 
başlatıldığı 
öğrenildi.

HMlü BULIKCIMMHIIÜITEMİMİ  Mİ TM
Gemlik Belediyesi 
Temizlik İşleri 
Müdürlüğüne bağlı 
ekipler, Kurşunlu 
Balıkçı barınağı ile 
marina civarında 
temizlik ve çevre 
düzenleme 
çalışmalarının 
startını verdi. 
Barınak çevresinde 
yürüyüş yolunu 
kesintiye uğratan 
araçlar, dubalar ve 
kullanılmayan atık 
malzemeler 
kaldırılarak çevre 
düzenleme ve ye
nileme çalışmaları 
gerçekleştirildi. 
Çalışmaların sürekli 
hale getirileceği, 
çevre ve görüntü 
kirliliğini önleye 
cek tedbirlerin de 
en sıkı şekilde 
alınacağı belirtildi.

Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın 
talimatıyla, barınak 
ve marina bölgesinin 
duvarları nın 
tamamının yeşil 
beyaz renklere 
boyanacağı bildirildi. 
Ayrıca barınak 
girişinde bulu 
nan ve yıpran 
maya yüz 
tutmuş Türk 
bayrağı yenisi ile 
değiştirildi.
Temizlik ve çevre 
düzenleme 
çalışmalarım yerinde 
inceleyen Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, barınak ve 
marina çevresinde 
deniz içinde biriken 
moloz, araba 
lastikleri, kullanıl 
mayan balıkçı 
ağları, inşaat ve

beton atıklarından 
temizleneceğinin 
ve bölgenin 
daha modern 
bir görünüme 
kavuşacağını 
ifade etti.
Başkan Yılmaz;
“İlçemizin kıyı 

şeridini kaçak ve 
kötü görünümlü 
yapılardan temizle
mek, çevre ve' 
görüntü kirliliğinin 
önüne geçmek için 
çalışıyoruz. Hedefle 
rimiz çerçevesinde 
proje ve hizmet

terimize devam 
edeceğiz. Vatandaş 
tarım izin daha 
temiz ve sağlıklı bir 
çevre de yaşamaları 
Gemlik Belediyesi 
olarak her zaman 
önceli ğimiz oldu. 
Bu çalışmalar

sonucunda da 
Kurşunlu balıkçı 
barınağımız daha 
estetik ve 
modern bir görü 
nüme kavuşacak. 
Çalışmalarımız 
sürekli hale 
gelecek” dedi.
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Bursa’da salça yük 
lü kamyon kontrol 
den çıkıp bariyerle 
re çarparak yan yat 
tı. Kazada sürücü 
ağır yaralandı.
Kaza gece 22.00 
sıralarında 
Bursa'nın Kara
cabey ilçesine bağlı 
Kemalpaşa - Kara
cabey yolu 3. 
kilometresinde 
meydana geldi. Bir 
fabrikadan salça 
yükleyerek yola 
çıkan 16 AL 942 
plakalı araç Kara
cabey'e gelirken

Dedikodu Yaptı ğı Gerekçesiyle 
Komşusunu Kaynar Suyla Haşladı
Mustafakemalpaşa 
da 36 yaşındaki 
N.Ç. adlı kadın, 
komşusu 47 yaşın 
daki Vildan Meşe'yi, 
bindiği servis 
aracında bidona 
koyduğu kaynar 
suyu üzerine dök
erek haşladı. 
Vücudunda birinci 
derecede yanıklar 
oluşan Meşe, has
tanede tedaviye 
alındı. Gözaltına 
alınan ve savcılık 
tarafından tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakılan 
N.Ç., "Eşi yıllar 
önceden arkada 
şım. Bu yüzden 
beni kıskanıyor, 
olur olmaz dediko

kontrolden çıktı. 
Kontrolden çıkan 
araç yol kenarında 
bulunan bariyerlere 
çarparak durabildi. 
Yan yatan aracın 
sürücüsü kazada 
ağır yaralandı.

dular yapıyor. Aile 
saadetim bozuldu. 
Canıma tak etti" 
dedi.
Olay, geçen 
pazartesi sabahı, 
Mustafakemalpaşa 
İlçesi'nde meydana 
geldi. Tarım işçisi 
olarak çalışan Vil
dan Meşe, bindiği 
servis aracında 
N.Ç.'nin saldırısına 
uğradı. N.Ç.'nin bir 
bidona doldurduğu 
kaynar suyu üzer
ine dökmesi 
sonucu vücudunun 
çeşitli yerlerinde 
yanıklar meydana 
gelen 2 çocuk an
nesi Meşe, arkadaş 
larının haber ver
mesi sonucu olay

Kazayı gören diğer 
araç sahipleri 112 
Acil Sağlık ekiple 
rine bilgi verdi. Olay 
yerine gelen 112 
ekipleri sürücüyü 
bulunduğu yerden 
kurtararak ambu

yerine gelen ambu
lansla hastaneye 
kaldırıldı. Bacak 
larında, kollarında 
ve yüzünde yanıklar 
oluşan Meşe, te
daviye alındı. Meşe, 
ilk ifadesinde olayla 
ilgili, "Sabah 
servise binmiş, işe 
gidiyordum. Birden 
'Yetti artık, bıktım 
senden' diye 
bağırıp, elindeki 
sıcak su dolu 
bidonu üzerime 
boşalttı. Daha önce 
de beni tehdit 
etmişti. Bu kadın 
dan şikayetçiyim" 
dedi.
Olay sonrası, jan
darma tarafından 
yakalanan N.Ç.'nin 

lansa aldı. 
Ağır yaralı olan 
sürücü ekipler 
tarafından Kara
cabey Devlet Has
tanesine kaldırıldı. 
Kaza sonrası 
Kemalpaşa - Kara
cabey yolu bir süre 
trafiğe kapanırken, 
gelen vinç yardı 
mıyla salça yüklü 
kamyon yan yattığı 
yerden çıkarıldı. 
Araç çıkarıldıktan 
sonra yol tekrar 
trafiğe açıldı. Kaza
yla ilgili soruşturma 
başlatıldı.

ise ifadesinde, 
"Vildan Meşe'nin 
eşi, en az 10 yıllık 
arkadaşım. Bu yüz
den beni kıskanıyor. 
Uyarmama rağmen 
olur olmaz dedi 
kodular ve hak 
sız yakıştırmalar 
yapıyor; çevre 
dekiler de bunu 
gerçek sanıyordu. 
Aile saadetimi 
bozdu. Canıma 
tak edince ben de 
böyle bir olay 
yaptım" dediği 
öğrenildi. 
İfadesi alınan 2 
çocuk annesi N.Ç., 
savcılık tara 
fından tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı.

Bursa'da bebehli 
uyuşturucu taciri

Bursa polisi 
uyuşturucu ticareti 
yaptıkları iddia 
edilen 13 kişiyi 
gözaltına aldı. 
Bursa'da yapılan 
operasyonlarda 
uyuşturucu ticareti 
yaptıkları ve 
kullandıkları iddia 
edilen 13 kişi 
gözaltına alındı. 
Gözaltına alınan 
bayan tacirin 
kucağındaki 
bebeğiyle adliyeye 
götürüldüğü sırada 
kendini gizlemesi 
dikkat çekti.
Alınan bilgiye 
göre, Bursa Em
niyet Müdürlüğü 
Narkotik Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü 
tarafından uyuştu 
rucu satanlara ve 
kullananlara yöne
lik operasyonlar 
hız kesmeden 
devam ediyor. 
Geçtiğimiz gece 
Nilüfer ilçesinde 
durdurulan bir 
araçta yapılar ara
mada 215 gram 
uyuşturucu 
Metamfetamin 
maddesi ele 
geçirilirken araçta 
bulunan E.F.Ç.,

F.K. ve T.A. isimli 
bayan gözaltına 
alındı.
Aynı gece devam 
eden operasyon
larda kullanmak 
için uyuşturucu 
bulunduran 10 kişi 
gözaltına alınırken 
bu kişilerin ev ve 
iş yerlerinde 
yapılan ara
malarda, yüklü 
miktarda 
uyuşturucu 
madde ile bir 
adet ruhsatsız 
tabanca ele 
geçirildi.
Gözaltına alınan 
13 kişiden E.F.Ç., 
F.K. ve T.A. 
isimli bayan 
uyuşturucu madde 
ticareti yapmak 
suçundan adliyeye 
sevk edildi.
Adliyeye 
kucağındaki 
bebeğiyle giden 
29 yaşındaki 
T.A.'nın yüzünü 
saklaması 
dikkatlerden 
kaçmadı.
Olayla ilgili 
tahkikat sürüyor. 
Gözaltındaki 
diğer 10 kişi de 
adliyeye sevk 
edilecek.

lH||llİMİIIWİBfcllM
BURSA'da müşteri 
olarak bindikleri 
taksinin sürücüsü 
55 yaşındaki 
C.O.'nün boğazına 
bıçak dayayıp, 280 
lira parasını gasp 
eden iki şüpheli, 
polisin 45 ayrı 
güvenlik kamerası 
görüntülerini izle 
mesiyle yakalandı. 
Saat 03.30 
sıralarında merkez 
Osmangazi İlçesi 
Ankara yolunda 
C.ö. yönetimindeki 

taksiyi binen 23 
yaşındaki B.l. ile 19 
yaşındaki E.D, 
şoförden kendilerini 
Yıldırım İlçesi Haci
vat Mahallesi'ne 
götürmesini istedi. 
İnecekleri noktaya 
gelen 2 kişi, 
C.ö.'nun boğazına 
bıçak dayayıp etki
siz hale getirerek 
cebindeki 280 lira 
parayı gasp etti. 
Şüpheliler yaya 
olarak kaçarken, 
taksi şoförünün acil 

yardım butonuna 
basmasıyla olay 
yerine polis 
ekipleri sevk edildi. 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü'ne bağlı 
Gasp Büro Amirliği 
ekipleri, 2 şüpheliyi 
yakalamak için 
çalışma başlattı. 
Bölgedeki 45 ayrı 
işyerinin güvenlik 
kamerası görüntü
lerini inceleyen 
ekipler, yaklaşık 10 
saat sonra şüpheli 
lerin oturdukları

evleri belirledi.
Taksiye bindikleri 
yerden 900 metre 
uzaklıktaki evlere 
baskın düzenleyen 
ekipler, B.l. ve 
E.D.'yi gözaltına 
aldı. Suçlamaları 
reddeden şüphe 
liler, güvenlik karne 
raları görüntülerini 
izleyince suçlarını 
itiraf etti. Emniyet
teki işlemlerinin 
ardından 2 şüpheli, 
adliyeye sevk 
edildi.

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

GUI) içinde teslim EDIİIR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No:5/A 
Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Gemlik Vefaspor: 7 Vakıfspor. 0
Bursa birinci 
amatör küme 
üçüncü grupta 
mücadele eden 
Gemlik Vefa Spor, 
ikinci hafta 
Umurbey Recep 
Tayyip Erdoğan 
Stadında oynanan 
maçta rakibini 
ezdi geçti, 
ilk hafta 
deplasmanda 
Değirmenönü

Spor karşısında 
üstün oynadığı 
maçta 1-1 
berabere kalan 
Vefaspor, 
şampiyonluğu 
amaçlıyor. 
Gemlik Vefa Spor 
Kulübü Başkanı 
Turgut Akcan, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
Vefaspor’un 
son

karşılaşmasında 
rakibine 7 fark 
attığını, sporcuların 
var gücüyle 
çalıştığını be
lirterek, hedefle 
rinin şampi 
yonluk olduğunu 
söyledi.
Akcan, Gemlik 
lileri Vefaspor 
karşılaşmalarına 
destek vermeye 
davet etti.

HNMHIUFlSIIDBIIHmiU
Roda Anadolu 
İmam Hatip 
Lisesi Gemlik’te bir 
ilki gerçekleştirdi. 
ISO (Uluslararası 
Standart Organi 
zasyonu) tarafın 
dan, kuruluşun 
ürün ve hizmet
lerinin uluslararası 
kabul görmüş bir 
standarda uygun 
olarak üretildiğini 
gösteren ISO 9001 
belgesi, akreditas 
yon yetkilisi Ilhan 
Soysal tarafından 
görkemli bir törenle 
Roda Anadolu 
İmam Hatip 
Lisesi’ne teslim 
edildi.
Okul Edebiyat

Öğretmeni Ayhan 
Hasdemir’in 
sunuculuğunu 
yaptığı törende 
açılış konuşma 
larını yapan Okul 
Müdürü Nurullah

Şimşek, okulun bir 
aile olarak 
bütünleştiğini, bu 
bütünleşmenin 
daha fazla çalışarak 
başarıya ulaşmada 
bir etkisi olacağını,

“İki günü bir olan 
zarardadır.” 
hadisinden yola 
çıkarak sürekli 
çalışacaklarını 
ifade etti. 
Törene AK Parti

BURSA Milletvekili 
İsmail Aydın, Gem
lik Kaymakamı Gür
büz Karakuş, 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Gemlik İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran, 
Gemlik Emniyet 
Müdürü Abdul kadir 
Yüce, Gemlik 
Müftüsü Mehmet 
Reşat Şavh, okul 
müdürleri, veliler, 
çok sayıda öğret 
men ve öğrenci 
katıldı...
Müzik Öğretmeni 
Şafak Baş ve 
Türkçe Öğretmeni 
Zehra Bölükba 
şı’nın öğrencilerle 

hazırladığı müzik 
dinletisi dinleyici
leri mest ederken, 
kalite teslim belgesi 
protokolle birlikte 
yapıldı.
Okul giriş kısmı ile 
birlikte öğrencilerin 
modern bir okuma 
alanına kavuşmaları 
adına dizayn edilen 
yeni kütüphane, 
protokol tarafından 
açılırken programın 
sonunda kardeşlik 
içinde aynı kapta 
yoğrulmanın birlik 
beraberliği perçin
lemesi amacıyla 
hazırlanan aşure 
ikramı 
gerçekleştirildi.

BTSO flfcademi'den 5 hin kişiye eğitim
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO) tarafından 
düzenlenen eğitim 
lere 9 ayda 5 bin 
kişi katıldı. 
BTSO Akademi 
eğitimleri 2017 
yılında da devam 
ediyor. İş dünyası 
nın talepleri doğrul 
tuşunda belirlenen 
eğitimler, BTSO 
üyelerine yeni ufuk
lar kazandırırken, 
kişisel gelişimlerine 
de büyük katkı 
sağlıyor. 2017 
yılının ilk 9 ayında 
90'a yakın eğitim 
programı düzen
lendi. BTSO Meslek

Komileri başta 
olmak üzere sektör 
temsilcilerinin tale
pleri doğrultusunda 
hazırlanan eğitimler 
den ise 5 binden 
fazla kişi faydalan 
dı. BTSO Akademi 
kapsamında otomo
tiv, kimya, gıda, 
uzay, havacılık, 
savunma, kom- 
pozit, tekstil, bebe 
ve çocuk konfeksiy
onu, enerji, inşaat 
gibi çok sayıda sek
töre yönelik eğitim 
düzenlendi. Bu 
eğitimlerin yanı sıra 
her ay KOSGEB 
işbirliğiyle gerçek 
■eştirilen 'Uygu

lamalı Girişimcilik 
Eğitimleri' de iş 
hayatına atılmak 
isteyen firmalara* 
rehber oluyor. Orta
lama her ay 10 
eğitimin yapıldığı 
ve 600'e yakın 
kişinin faydalandığı 
eğitimlerle ilgili 

talep ve bilgilere ise 
akademi.btso.org.tr 
web adresinden 
ulaşılabiliyor. 
BTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
İbrahim Burkay, 
Türkiye'nin en 
önemli üretim ve 
ihracat merkez

lerinden olan Bur- 
sa'da şirketlerin 
gelişmesinde 
anahtar faktörün 
eğitim olduğunu 
söyledi. BTSO 
Akademi kapsamın 
da düzenlenen 
eğitimlere şirket yö
netici ve çalışanla 

rının yoğun ilgi 
gösterdiğini ifade 
eden Burkay, iş 
dünyasının kişisel 
gelişimlerini ve dış 
ticaretini artıran 
eğitimlere devam 
edeceklerini 
kaydetti.
BTSO Başkanı 
Burkay, üyelerinin 
ihracatını artırmaya 
dönük hayata 
geçirdikleri Küresel 
Fuar Acentesi, 
Ticari Safari ve Ur- 
Ge Projeleri'nden 
faydalanan KOBİ'- 
lerin dış ticaret 
eğitimlerine de 
yoğun ilgi göster 
diğini ifade etti.

akademi.btso.org.tr
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ELEMAN
VASIFSIZ BAY-BAYAN 

ÜRETİMDE ÇALIŞACAK PERSONEL 
ALINACAKTIR.

VERONA GRANİT MERMER 
SAN.TİC.LTO.ŞTİ.

TEL: 514 20 21

liiiiimetten Mrenche miiiıle

ELEMAN
Ön muhasebede çalışacak 

bayan çalışma arkadaşları arıyoruz 
Başvuruların bizzat cv İle 
yapılması gerekmektedir 
VERONA GRANİT MERMER 

SAN. IİC. LTD. STİ.
TEL: 514 20 21

2018 yılı bütçe 
sinde en büyük 
pay 134 milyar lira 
ile eğitime ayrıldı. 
Böylece bütçe 
giderlerinin 
yaklaşık yüzde 
18'ini tek başına 
eğitime ayırıyoruz. 
Başka bir ifadeyle 
toplanan her 100 
liralık verginin 22 
lirasını doğrudan 
doğruya eğitime 
harcayacağız. 
ÖĞRENCİYE DEV 
KAYNAK:
2 milyon öğrenci 
nin faydalanacağı 
burs ve öğretim 
kredisi için 11.2 
milyar, 1.4 milyon 
öğrencinin taşımalı 
eğitim ve yemek 
yardım programına 
3.4 milyar, özel 
okullara giden 335 
bin öğrenciye 1.5 
milyar, pansiyon
larda barınan 341 

bin öğrenci için 1.1 
milyar, 18 milyon 
öğrencinin ücretsiz 
ders kitabı için 600 
milyon, takviye 
kursları için 1.6 
milyar, 380 bin 
engellinin eğitim 
hizmeti için 2.6 
milyar lira kaynak 
koyduk.
BURSLAR 
ARTIYOR: 
Yükseköğretim 
öğrencilerine veri 
len burs ve kredi 
tutarını 2018'de 
425 liradan 470 li
raya çıkarıyoruz. 
GELİRLER 696.9 
MİLYAR OLACAK: 
Gelecek yıl bütçe 
giderleri 762.8 mil
yar lira, bütçe gelir
leri 696.8 milyar 
lira, vergi gelirleri 
599.4 milyar lira, 
bütçe açığı 65.9 
milyar lira 
öngörüldü.

YATIRIMA 85 
MİLYARLIK 
ÖDENEK: Geçen 
yıla göre yatırım 
ödenekleri yüzde 
10 artırılarak 85 
milyar liraya 
çıkarıldı. Yatırım 
harcamalarının 
bütçedeki payı 
yüzde 11.2'ye 
ulaştı.KAMUDAN 
141 MİLYARLIK 
YATIRIM: Kamu 
gelecek yıl toplam 
141 milyar lira 
yatırım harcaması 
yapacak. Büyü 
meye destek 
verecek. Kamu 
yatırımlarında 
en yüksek payı 
25.5 milyar li 
rayla ulaştırma 
aldı. Eğitim 
yatırımlarına 14.3 
milyar, tarıma 10.1 
milyar,sağlık için 
de 8.5 milyar lira 
tahsis edildi.

ELEKTRİKÇİ ARANIYOB
GEMLİK’TE İKAMET EDEN 

GEMLİK’TEKİ ŞANTİYEMİZDE 
ÇALIŞACAK ELEKTRİKÇİ 

USTALARI VE YARDIMCILARI 
ARANIYOR 

DRM Elektromekanik İnş. 
Proje Ban.n*ic. Ltd. Şti. 

03124424014 - 0549499 29 09

SAHİBİNDEN 
KİRALIK UMURBEY’DE 
130 TONLUK ZEYTİN 
HAVUZLU MAĞAZA

0 536 223 82 82
Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KflŞfDf İM(I 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

KÜÇÜK KUMLA 
OZGUZELYALI SİTESİNDE 

HAVUZLUEŞYALİVCEŞYASIZ 
2+1 DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK

05353781800
Facebook sayfamız : Gemlik körfez - Güler Ajans
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1397 belediye geri adım attı!
Belediyeler emlak 
vergisi değerlerinde 
aşın artışlara karşı 
vatandaşı korumaya 
alırken, bin 397 
belediye de yeni 
düzenleme kapsa 
mında geri adım 
atıyor.
Hükümet, milyon
larca vatandaşı 
ilgilendiren fahiş 
emlak vergisine 
neşter vururken 
belediyeler de 
harekete geçti. 
Belediyeler emlak 
vergisi değerlerinde 
aşın artışlara karşı 
vatandaşı korumaya 
alırken, bin 397 
belediye de yeni 
düzenleme kapsa 

mında geri adım 
atıyor.
Gelecek yıl için 
yapılacak değer 
artışı hiçbir şekilde 
bu yılki değerin 
yüzde 50'sini geçe
meyecek, özellikle 
turistik bölgelerde 
yüzde 600'lere varan 
abartılı değerleme 
oranları da aşağı 
çekilecek. Sabah'ta 
yer alan habere 
göre Maliye Bakanı 
Naci Ağbal, yüzde 
300'den yüzde 3 
bine varan artışlara 
dikkat çekerek 
vatandaşların fahiş 
emlak vergisinden 
kurtulduğunu 
söyledi.

TURİSTİK İLÇELER 
İZLENİYOR

Yeni dönemde en 
çok şikâyetin 
geldiği turistik böl
gelerde ilçeler 

arasında emlak 
vergisinde çok 
büyük fark olup 
olmadığı izlene 
çek.
İzmir, Antalya gibi 
illerde takdir 

komisyonları 
belediyelerin gelir 
kapısı olan emlak 
vergisini tavan fiyat
lardan belirlerken, 
bu konuda da 
hassas 
davranmaları 
istenecek. 
Milyonlarca lira 
kazanan işletme ile 
vatandaşın yemeklik 
domates ektiği arazi 
için ödediği rakam 
da aynı olmayacak.

DÖRT YILDA BİR 
BELİRLENİYOR

Emlak vergileri dört 
yılda bir takdir 
komisyonları 
tarafından belir

leniyor. Rayiç değeri 
etkileyen arsa me
trekare değerini 
komisyon belirliyor. 
Belediyeler de bu 
bedelleri esas 
alarak emlak ver
gisini tahsil ediyor.

AĞBAL: ARTIŞ 
ORANI % 50'YI 
GEÇEMEZ

Maliye Bakanı Naci 
Ağbal, bazı 
belediyelerin emlak 
vergisinde as
tronomik artışlar 
yaptığını belirterek, 
"2017'de belirlenen 
değerin yüzde 50 
daha fazlası ola
maz" dedi.

Esnafa 'ustalık' müjdesi
MEB, yapılan düzen 
lemeyle, esnaf 
olarak çalışanların 
kalfalık ile ustalık 
belgelerini alarak 
meslekleriyle ilgili 
alanlarda iş yeri 
açmasına imkan 
tanınacak.
Milli Eğitim Bakan 
lığının (MEB) Teşk 
Hat ve Görevleri 
Hakkında Kanun 
Hükmünde Karar
name ile Bazı Ka 
nun ve Kanun Hük
münde Kararnamel
erde Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun ve Mesleki 
Eğitim Kanunu'nun

35. maddesinde 
yapılan değişik İlk
lerle, kapsamı, 
şartlan ve süresi 
bakanlıkça belir
lenen telafi eğitimi 
veya tamamlayıcı 
eğitime katılan, 
bunun sonunda 

yapılan sınav larda 
başarılı olan kalfa, 
usta ve ortaöğretim 
mezunlarına, bitir 
dikleri meslek 
alanının diploma 
sının verilmesi 
hüküm altına 
alınmıştı. Milli

Eğitim Bakanlığı 
Önceki Öğrenme 
lerin Tanınması, 
Denklik ve Ölçme 
Değerlendirme 
İşlemleri ile İlgili 
Usul ve Esaslara 
İlişkin Yönerge, 
Bakan İsmet Yılmaz 

tarafından onayla
narak yürürlüğe 
girdi.Yönergeyle 
Mesleki Eğitim Ka- 
nunu'nda yer alan, 
aralarında kuaför
lük, otomotiv, mo
bilya, metal 
sektörünün de 
olduğu 27 alan ve 
142 meslek dalında 
çalışan ve kalfalık 
ya da ustalık bel
gesi bulunmayan
lara yönelik 
hükümler belirlendi. 
Mesleki eğitim 
merkezlerine 
başvuracaklar 
arasından kayıt 
şartlarını

sağlayanlar 
sınavlara alınacak. 
Öncelikle kalfalık, 
sonrasında ise 
ustalık sınavlannda 
başarı gösterenlere 
belge verilecek. 
Yönergeyle, esnafın 
daha çabuk ve 
pratik şekilde, daha 
önce öğrendiklerini 
belgeye 
dönüştürmesine 
imkan tanınıyor. 
Ustalık ve kalfalık 
belgesine sahip 
olanlar, meslek
leriyle ilgili alan
larda iş yeri açma 
imkanına sahip 
olacak
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Folla Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 51312 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.SaveıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 913 10 28

ULAŞIM
Pamukkal* •‘*2 00 23DENİZ UÇ Adi A13AA 13
Peçetu» Akml» Seyahat G14WGl
METRO »-»a 1» I»
Aydın Turtam 018 20 77
•Oaer Turtam 312 10 7 2
KanbaroOlu-Eaada* «14
Kemli Koç 818 0188

HASTANELER

Telefon Anza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
OımBöl.Şef. 513 12 86
MIHI Eğt Md. 5131174
Halk Kütüphane 513 13 53
AskerilkŞb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 1Ö 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Slcl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 05 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 813 7166

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 80
Yenlkap. (212) 610 12 12
Yalova (220) B11 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tos. 513 23 04

VAPUR - FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (228) 383 43 10
Esklhlaar (282) 868 80 31

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

________DAĞITICILAR________
GEMDAŞ 513 20 29
Aygaz 513 12 95
Habeş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 813 88 43
Mllangaz 313 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 50 81
Bütünler Llkltgaz 513 60 00
Akçagaz 814 88 70
Totalgaz 514 17 00

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hamt. 513 23 20
Mor.Saû.Ocaû» 613 10 60
Tomokty Tomografi 513 es 20
Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER
Körfez Taksi 513 19 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Tekel 613 32 40
Gemlik Tsksl 513 23 24
Msnsstır Tsksl 517 33 04

BELEDİYE t

Santral 51345 21-23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 5132325
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı işi. Md. 51345 21-111
Su Anza Yalnız 185

Akoan Petrol o13 1O 7O
MAR-PBT 013 30 33
Tuncay Otogez S13 18 45
Beyse Petrole »i» 03

Gemlik Karfez
GEMLİK'İN İLK OONLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5908 

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 Sök. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI
KURTLAR VADİSİ

VATAN 
11.30-14.00-16.20- 

18.40-21.00 
DÖRT KÖŞE 

13.30-18.00-20.30 
PONY FİLMİ 
11.45.-16.00

BABAM 
12.00-14.45- 
17.30-20.30 
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


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

www.yigitinsaatgemlik.com

YİĞİT İNŞAAT
-I 987

YAPI MALZ£M€L€Rİ LTD. ŞTİ.
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Yıkılan eski Tibel Otel ve GTSO binasının önündeki dolgu alanına cami yapacaklar..

MFliler ieninleı Böriiıetel camii ııaıacaftr
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Deniz ve cami..
Gemlik Belediye Başkanı göreve 

geldikten sonra sanırım Gemlik’e 10 
tane camii yaptırdı.

Daha doğrusu bu camileri Belediye 
yapmadı.

Vatandaşlara yaptırdı.
Camii yapmak isteyen iki çeşit 

vatandaş var.
Bunlardan bir kısmının belediye ile 

hiçbir işi olmadığı halde hayır yapanlar.
Diğerleri bölümü ise iş adamları veya 

sanayiciler... Devamı sayfa 4’de

Park alanına mescit 
yapan Gemlik 
Belediyesi, şimdi de 
yıkılan Ticaret ve 
Sanayi Odası ile 
Tibel OteTin önün 
de, denizin doldu 
rulduğu alanda, 
“Denizden Görüne 
cek Camii” yapımı 
için bugün karar 
alacak. CHPTı 
Komisyon üyesi 
Av. Mert Dimili, 
1999 depreminde 
Gölcük’te deniz 
içinde kalan camii 
teri örnek göster

HMııliiiıMıılı

dim. Ayrıca kıyı 
kenar çizgisinde 
yapı yapılması 
sorunu var. Bursa

Büyükşehir
Belediyesi 
Sahiller Daire
Başkanlığı ve

Ulaştırma Bakanlı 
ğından izin alınması 
söz konusu. ” dedi.
Haberi sayfa 2’de

Muhtarlar Günü dün düzenlenen törenlerle 
kutlandı. Cumhurbaşkanlığınca 2015 yılında 
kutlanması kararı alınan Muhtarlar Günü, dün 
ilçemizde Atatürk Anıtı önünde düzenlenen 
törenle kutlandı. Haberi sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
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Yıkılan eski Tibel Otel ve GTSO binasının önündeki dolgu alanına camı yapacaklar..

Park alanına 
mescit yapan 
Gemlik Belediye 
si, şimdi de yıkılan 
Ticaret ve Sanayi 
Odası ile Tibel 
Otel’in önünde, 
denizin doldurul 
duğu alanda, 
“Denizden 
Görünecek Camii” 
yapımı için bugün 
karar alacak. 
Bugün toplanacak 
olan Gemlik 
Belediyesi Meclisi 
mar Komisyonun 

da geçtiğimiz 
haftalarda 
görüşülen Belediye- 
Meclisi’ne AKPli 
üyeler verdiği 
önerge ele alınmış, 
ve AKP li komisyon 
üyeleri, Gemlik’in 
imajını yükseltmek 
için denizden 
görülen bir camii 
yapımı için 
düğmeye bastı, 
mar Komisyonu 

toplantılarında AKP 
li üyeler camiinin 
yapılması

konusunda karar 
verirken, CHP’li 
Komisyon üyesi 
Av. Mert Dimili 
bu karara şer 
koyacağını açıkladı.

DOLGU ALANINDA 
CAMİİ OLMAZ

Mert Dimili gazete 
mize yaptığı açıkla 
mada, Gemlik’te 
yeterli sayıda camii 
olmasına karşın 
AKP’lilerin deniz
den görünecek bir 
camii yapmayı 
kafalarına koydukla 
rım, camii gibi 

kutsal bir mekanı 
reklam konusu yap
mak istediklerini 
söyledi.
Dimili, şöyle 
konuştu: 
“AKP’liler Belediye 
Meclis i’ne verdikleri 
önergede, denizden 
görünecek bir cami 

yapılmasını meclis 
gündemine âiârâk, 
İmar Komisyonuna 
havale edildi.
Bir süredir korniş 
yonda görüşülerek 
bekletilen denizden 
görünür camiinin 
alanı 1000 metre 
kare olması bek

leniyor. Yeri ise 
yıkılan Tibel 
Otelinin önünde 
bir süre önce 
doldurulan dolgu 
alanı. Ben, 
komisyonda 1999 
depreminde Göl
cük’te deniz içinde 
kalan camiileri 
örnek gösterdim. 
Aynca kıyı kenar 
çizgisinde yapı 
yapılması 
sorunu var. Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi Sahiller 
Daire Başkanlığı ve 
Ulaştırma 
Bakanlığından izin 
çıkması söz 
konusu. Her şeyden 
önce, Tibel Otel ve 
Ticaret ve Sanayi 
Odası neden yıkıldı. 
Büfssiyzşilfân 
yapılacaktı.
1/5000 ölçekli imar 
planlarında burası 
yeşil alandır. 
Komisyonda 
itirazımı koyacağım. 
Süs için camii 
yapılmaz.”

Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası yönetim kurulu haftalık 
olağan toplantısında geçen 
hafta hayatını kaybeden 
başkanvekili Mehmet 
Yıldırım'ı andı.
Merhum Mehmet Yıldırım’ın 
oturduğu masaya karanfiller 
kondu.
Bademli’deki evinde geçirdiği 
beyin kanamasına bağlı kalp- 
krizi sonucu vefat eden işadamı 
ve Gemlik Ticaret Sanayi Odası

Oda Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Merhum Mehmet 
Yıldırım ölümünden sonra 
Oda başkanı Kemal Akıt 
başkanlığında ilk kez toplanan 
yönetim kurulu, Mehmet 
Yıldırım’ın oturduğu yerdeki 
masasına bir demet kanranfil 
koyarak saygı duruşunda 
bulundu. 
Toplantıya yönetim kurulu 
üyeleri ile GTSO Meclis 
Başkanı Paşa Ağdemir katıldı.

Muhtarlar 6ünü KMnanm

Muhtarlar Günü dün düzenle
nen törenlerle kutlandı 
Cumhurbaşkanlığınca 2015 
yılında kutlanması kararı alınan 
Muhtar Günü, dün ilçemizde 
Atatürk Anıtı önünde düzenle
nen törenle kutlandı.
Saat 10.oo başlayan törende 
Türkiye Muhtarlar Derneği Gem 
lik Şubesince organize edilen 
tören, muhtarların Atatürk

Anıtına çelenk sunması ve 
saygı duruşuyla başladı. 
İstiklal marşımızın söylenmesin 
den sonra söz alan Dernek 
Başkanı Necmettin Şanlı günün 
anlamını belirten bir konuşma 
yaptı. Muhtarlar, dahasonra 
kamu kurum ve kuruluşlarını 
ziyaret ettiler. Ardından 
düzenlenen yemekte biraraya 
geldiler.
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MEVLİD İ ŞERİF
14 Ekim 2017 tarihinde kaybettiğimiz. 

Oğlumuz, kardeşimiz, babamız, herşeyimiz...

Merhum 
Mehmet YILDIRIM'ın

Aziz Ruhu Anısına 
Vefatının 7. Günü 

Cuma namazına müteakip 
Gemlik Azot Camii'nde Kuran-ı Kerim ve 

Mevlid-i Şerif okunacaktır.
Tüm dostlarımıza ve sevenlerimize duyurulur.

Anne ve Babası: Zeycan ve 
(Merhum) Garip YILDIRIM 

Ağabeyleri: Ali Rıza ve Yüksel YILDIRIM 
Çocukları: Hüseyin Can ve 

Sahra Cansu YILDIRIM

Tarih : 20 Ekim 2017 Cuma 
Zaman : Cuma namazına müteakip 

Yer: Gemlik Azot Camii
* Gemlik İskele Meydam'ndan camiiye gitmek üzere 

saat: 12.15'de servis otobüsü hareket edecektir.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com 

Deniz ve cami..
İş adamlarının Belediye ile bir çok iş 

ilişkisi var. Çoğu da imarla ilgili konular 
da..

Bu işleri görülürken, Belediye Başkanı 
iş adamı veya şirket sorumlularından 
ilçenin muhtelif yerlerine camii 
yapmalarını istiyor.

İş adamları durup dururken, "Biz Allah 
rızası için Gemlik’e camii yapmak istiyo 
ruz” demiyor.

Belediyeden gelen talep üzerine bu 
talebi yerine getirmek zorunda kalıyorlar.

Bunun iki yönü var.
Bir kez iş adamı veya ticari şirketler 

okul ve camii yaptıklarında bunları vergi
den düşürebiliyorlar.

İkincisi Belediyedeki işleri görülüyor.
Ayrıca adları ebediyen o camiide yaşı 

yor. Adlarını da öyle mütevazi bir şekilde 
yazmıyorlar, 1 kilometre öteden görüne 
cek büyüklükte yazıyorlar.

Oysa, sade müslümanın yaptığı hayır 
işinde "bir elin verdiğini öteki elin 
görmesin” şekilde olmalı.

Kurumsal şirketlerin vakıfları zaten bu 
işler için kuruluyor. Okul, yurt, huzurevi 
ve Öğrencilere burs veriyorlar.

Bunları diğerlerinden ayırmak gerekir.
Gelelim denizden görünecek camii 

meselesine.
AKP’li meclis üyeleri uzun zaman 

önce belediye meclisine verdikleri bir 
önergede, Gemlik’te denizden bakıldı 
ğında görülecek bir camii yapılmasını 
istiyorlardı.

Meydan projesi yapılırken Fatih 
Mehmet Güler, ihaleyi alan plancı ile 
görüşüp bu düşüncelerini öğrenince on
lara Refik Yılmaz ın yıktırdığı eski beledi 
ye binasının olduğu yere cami yapılma 
sini önermişti. Hatta kendisi büyükşehir 
belediye başkanına bunu plana işlettirdi.

Yani camiinin gösteriş için kullanılma 
sini istemiyordu Güler.

O gün yapamadıklarını bugün ya
pacaklar.

CHP’li üye Mert Dimili bu karara şer 
vereceğini açıkladı.

Merkez de yapılan Asım Kocabıyık 
Camii 2 bin kişilik. Ama, cuma günleri 
dışında boş.

Hiç olamayacak yerde Adliye karşısın 
daki park içinde çevresinde camii doluy 
ken mescit yapan bu kafa, şimdi de 
yıkılan Tibel Otel ve Ticaret Sanayi Odası 
alanının önüne camii yapmak istiyor. Bu 
konuda bugün imar komisyonunda 
çoğunlukta olan AKP tilerin istemiyle 
karar çıkacak. Camii, son zamanlarda 
doldurulan kıyı kenar çizgisi içindeki 
âo'ıgu a'ıanrna yapYıaca'n.

Bunlar Allah adıyla halkı kandırmaya 
çalışıyorlar. Allah "lüks, ve şatafattan 
kaçın” diyor, bunlar ise ihtiyaç olmadığı 
halde bol bol camii yapıp oy avcılığı 
yapıyor.

Borsa dan Bursa Malisi ne ziyaret
Gemlik Ticaret 
Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Başkanı Özden 
Çakır, Meclis 
Başkanı Mustafa 
Doğan, Meclis 
Başkan Yardımcısı 
Salih Erdinç Ersan 
ve Genel Sekreter 
Bahadır Selvi Bursa 
Valisi İzzettin 
Küçük’ü makamın 
da ziyaret ettiler. 
Dün gerçekleşen 
ziyarette,. Borsa 
Başkanı Özden 
Çakır, Gemlik Tica 
ret Borsası ve Gem
lik zeytini coğrafi 
işareti hakkında 
Vali Küçük’e bilgi 
verdi. Çakır, vali 
İzzettin Çakır’a 
ayrıca Coğrafi 
İşaretli logosu bulu
nan Gemlik Zeytini 
hediye etti.
Sohbet ortamında 
geçen ziyarette, 
Başkan Çakır ve

heyet borsanın yıl 
içerisinde yapılan 
çalışmaları hakkın 
da bilgi verirken, 
yurt içinde ve yurt 
dışında bir çok 
gıda fuarına katılım 
sağlandığını ve 
burada bölgemizin 
ve zeytinimizin 
tanıtımının yapıldı 
ğım söyledi.
Vali Küçük ise 
konuşmasında, 
Gemlik zeytininin

bölge ekonomisi 
için önemli olduğu 
nu söyledi.
Küçük, "Coğrafi 
işareti alarak ve 
kullanılmasını 
sağlayarak bölge
nize ve zeytininize 
sahip çıkıyorsu 
nuz. Bizler de valilik 
olarak bundan 
sonra yapacağınız 
çalışmalarda ve 
coğrafi işaretin 
tanıtılması konu

sunda her zaman 
yanınızdayız. " 
dedi.

FUARLARA 
DESTEK 
BEBKA’DAN 
Çakır, Eylül ayında 
ki gerçekleştirilen 
Yörex fuarındaki 
sağlamış oldukları 
BEBKA desteği 
için Vali Küçük’e 
teşekkür etti.

MMıılıılııı iiMiimi
Sakarya’nın Akyazi 
ilçesi Milli Eğitim 
Müdürlüğüne 
atanan İlçe Milli 
Eğitim Şube 
Müdürü Burhan 
İnan'a Eğitim Bir 
Sen Gemlik 
Temsilciliğinde 
veda programı 
düzenlendi.
Programa, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran, 
İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü Nihat 
Ergül, Milli Eğitim 
Şube Müdürlüğü’ 
nden bir süre 
önce emekli olan 
Necat Gül, Eğitim 
Bir Sen Gemlik

Temsilcisi Halil 
Gemici, Sendika 
İlçe Yönetim 
Kurulu üyeleri ve 
çok sayıda okul 
idarecisi katıldı. 
Programda 
konuşan Eğitim 
Bir Sen Gemlik

Temsilcisi Halil 
Gemici yaklaşık 
23 yıldır Gemlik’te 
eğitime özveri ve 
büyük başarıyla 
hizmet veren 
Burhan İnan'a 
teşekkür ederek, 
yeni görevinde

başarılar diledi. 
Arifiye İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü’ 
ne atanan Burhan 
İnan'da Gemlik’te 
çok güzel çalışma 
ve hatıralara imza 
attıklarını ifade 
ederek, programa 
katılan bütün 
arkadaşlara çok 
teşekkür ediyorum 
diye konuştu.
Programda 
şube 
müdürlüğünden 
emekli olan Necat 
Gül ve Burhan 
İnan'a fincan 
takımı hediye 
edildi.

If HVin ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİNDEN 
KAY İr ALMIŞ OLDUĞUM ÖĞRENCİ KİMLİK KARTIMI KAYBETTİM. 
- * " - HÜKÜMSÜZDÜR. SONGÜL SEVİL

KflŞCDE B€KL€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELEFt UYGUN FİYATLARLA 

QSAATTE 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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üludag Önners/tesi Tıp fakültesi'ne [ŞCRS'deB ödül
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Göz 
Hastalıkları An- 
abilim Dalı öğretim 
üyeleri, Avrupa 
Katarakt ve Refrak- 
tif Cerrahlar Derne 
ği'nin (ESCRS) 
kongresine 
sundukları tebliğ ile 
ödül kazandı 
Portekiz'in başkenti 
Lizbon'da 
gerçekleştirilen 
ESCRS-2017 kon
gresinde toplam 
130 ülkeden 2 bine 
yakın bildiri 
şunuldu. Uludağ 
Üniversitesi Göz

Hastalıkları An- 
abilim Dalı öğretim 
üyeleri Prof. Dr. 
Ahmet Tuncer 
Özmen, Doç. Dr. 
Berna Akova Budak 
ve Uzm. Dr. Sertaç 
Argun Kıvanç da, 
Lizbon'da önce 
Avrupa Kornea 
Derneği (EuCornea) 
kongresinde, 
sonrasında da 
ESCRS kon
gresinde 5'i poster 
T sözlü sunum 
olmak üzere 6 
çalışma ile Uludağ 
Universitesi'ni ve 
Türkiye'yi temsil

etti.
Uzm. Dr. Sertaç 
Argun Kıvanç, 
Doç. Dr. Berna 
Akova Budak ve 
Prof. Dr. Ahmet 
Tuncer Özmen'in 
"Ön segmentin 
delici 
yaralanmalarında, 
lokal anestezi ile 
primer onarımı 
yapılan hastaların 
klinik özellikleri" 
isimli çalışmaları 
kongrede ilgi 
gördü. ESCRS 
tarafından yapılan 
çalışmalar 
değerlendirilip

puanlandıktan 
sonra en yüksek 
puan alan 40 
çalışma burs ile 
ödüllendirildi. Uzm.

Dr. Sertaç Argun 
Kıvanç da yaptığı 
bilimsel çalışmalar 
dolalıyısyal 
ESCRS tarafından

burs ile ödül
lendirilen bilim 
insanlarının 
arasında yer 
aldı.

Bursı, Dünya baskelhal sanıpivonasıııa hazır laımor
Bursa TOFAŞ Spor 
Salonunda yapıla 
cak olan Türkiye- 
Letonya Dünya 
Basketbol Şampiyo 
naşı eleme müsaba 
kası kapsamında 
sürdürülen 
çalışmaları yerinde 
inceleyen Basket
bol Federasyonu 
heyeti, Gençlik 
Hizmetleri ve Spor 
İl Müdürü Doç. Dr. 
Süleyman Şahin'i 
ziyaret ederek or 
ganizasyonla 
ilgili değerlendir 
meleri yaptı 
Ulusal ve 
uluslararası 
organizasyonların 
önemli merkez
lerinden biri haline 
gelen Bursa'da, 
Türkiye-Letonya 
Dünya Basketbol 
Şampiyonası eleme 
müsabakası 

heyecanı yaşana 
cak. 2019 yılında 
Çin'de yapılacak 
FIBA Dünya Kupası 
Şampiyonası kapsa 
mında, 24 Kasım 
2017 tarihinde 
Türkiye A Milli 
Erkek Basketbol 
Takımı ve Letonya 
Milli Takımı arasın 
da oynanacak 
eleme müsabakası 
hazırlıkları sürüyor. 
Müsabaka öncesi 
sürdürülen çalışma 
lan inceleyen 
Türkiye Basketbol 
Federasyonu Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Emin Balcı, Bursa 
Hakem Gözlemcisi 
Varol Çorapçıgil ve 
Federasyon II Tem
silcisi Emre Bayer, 
Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İl Müdürü 
Doç. Dr. Süleyman 
Şahin'i ziyaret etti.

Eleme müsabakası 
ve sürdürülen 
çalışmalarla ilgili 
bilgi veren Basket
bol Federasyonu 
heyetine teşekkür 
eden İl Müdürü 
Şahin, Bursa Genç
lik Hizmetleri 
ve Spor İl 
Müdürlüğü'nün 
federasyonlarla 
olan sıkı işbirliği ve 
planlı çalışmaları ile 
tesisleşme hamlesi 
neticesinde Bur 

sa'nın son beş yıl 
içerisinde uluslara 
rası organizasyon
lara ev sahipliğinde 
gözbebeği olduğu 
nu ve bu açıdan 
Dünya Basketbol 
Şampiyonası eleme 
müsabakalarına ev 
sahipliği yapmanın 
önemli olduğunu 
söyledi. Son yıllar 
da düzenlenen on
larca önemli müsa 
bakanın Bursa'nın 
sporda geldiği yeri 

ortaya koyduğunu 
belirten İl Müdürü 
Şahin, Dünya Bas
ketbol Şampiyo 
nası'nda önemli bir 
sınav verecek olan 
milli takıma Bursa 
olarak en iyi şekilde 
destek vermenin 
gayretinde olacak 
larını ve sporsever
lerin millileri yalnız 
bırakmayacağını 
söyledi. *’ 
2019 Dünya Basket
bol Şampiyonası 

eleme müsabakası 
öncesi Tofaş 
Spor Salonu'nda 
sürdürülen 
çalışmaları in
celediklerini 
kaydeden Türkiye 
Basketbol Federas 
yonu Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Emin Balcı ise 
eleme müsabaka 
sının Türkiye'nin 
Dünya Kupasına 
katılması için 
çok önemli oldu 
ğunu vurguladı. 
Türkiye Basketbol 
Federasyonu'na 
müsabakayı Bur- 
sa'ya verdiği için 
teşekkür eden 
Bursa İl Temsilcisi 
Emre Bayer de, 
Bursa olarak mü 
sabakaya ellerinden 
gelen her türlü 
desteği verecek
lerini söyledi.

Yaman kalma günler 5 gün daha sürecek
Yurdun batısında 
hava sıcaklıkları, 
mevsim normal
lerinin 2-5 derece 
üzerinde seyrede
cek ve yağışsız 
geçecek 5 günün 
ardından bölge 
yağışlı ve soğuk 
havanın etkisine 
girecek.
Günlük en yüksek 

sıcaklıklar 22-25, en 
düşük sıcaklıklar 
ise 8-10 derece 
olacak.
Gelecek hafta sah 
gününden itibaren 
tüm yurt, Balkanlar 
ve orta Akdeniz 
üzerinden gelecek 
serin ve yağışlı 
havanın etkisini 
altına girecek. Hava 

sıcaklıkları salı 
günü hissedilir 
derecede azalıp, 
mevsim normalle 
rine düşecek. 
Çarşamba ve 
perşembe günün
den itibaren de hem 
hava sıcaklıkları 5 
azalacak hem de ., 
yağışlar 
başlayacak. Hava 

sıcaklıklarında 8-10 
derece azalma 
görülecek.

"SALI GÜNÜNE 
KADAR YAĞIŞ 
YOK"
Meteoroloji 3. Bölge 
Müdürü Ergün 
Güler, ekim ayının 
ilk yarısının mevsim 
normallerinde,

yağışların ise nor
malin altında 
seyrettiğini söyledi. 
Güler, 5 gün 
boyunca, Bursa da 
hava sıcaklığının 
mevsim normal
lerinin 4-6 derece 
üzerinde olacağını 
belirterek, şöyle 
konuştu: 
"Ekim ayının uzun 

yıllar ortalamasına 
göre günün en yük
sek hava sıcaklığı 
20 derece civarın 
da, en düşük ise 5 
derece civarında. 
Önümüzdeki ilk 5 
gün içinde hava 
sıcaklıkları mevsim 
normallerinin 4-6 
derece üzerinde 
seyredecek."
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ELEMAN
VASIFSIZ BAY BAYAN 

ÜRETİMDE ÇALIŞACAK PEBSONEL 
ALINACAKTIR.

VEBONA GRANİT MERMER 
SAN. TİC. LTB. ŞTİ.

TEL = 51420 21

Ehliyet alacaklar dikkat!

ELEMAN
Ön muhasebede çalışacak 

bayan çalışma arkadaşları arıyoruz 
Başvuruların bizzat cv İle 
yanılması gerekmektedir 
VERONA GRANİT MERMER 

SAN. TİC. LTD. STİ.
TEL = 514 20 21

Motorlu taşıt 
sürücüleri kursu 
tarafından sınava 
girebilecek düzeye 
ulaştığına karar 
verilen kursiyerler 
için sınavdan önce 
yapılan ön sınav 
kaldırıldı.
Milli Eğitim Bakan 
lığı Özel Motorlu 
Taşıt Sürücüleri 
Kursu Yönetmeli 
ğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Yönetmelik, Resmi 
Gazete'de 
yayımlandı.
Yönetmeliğe göre, 
motorlu taşıt 
sürücüleri kursu 
tarafından sınava 
girebilecek düzeye 
ulaştığına karar 
verilen kursiyerler 
için sınavdan önce 
yapılan ön sınav 
kaldırıldı.
Yönetmelikle 
güzergahın tanımı 
yapılarak, direk

siyon dersi eğitim 
lerinin ve uygu
lama sınavlarının 
bu güzergahta 
yapılması hükmü 
getirildi. 
Değişiklikle, kam 
yönet, kamyon ve 
TIR gibi araçların 
sertifika sınavların 
da görevli korniş 
yon üyesi ile direk
siyon usta öğreti 
çisinin de takip 
aracında yer alma 
sı sağlandı. 
Sınavda görev ala
cak tüm personele 
ödenecek ücretler 
de yeniden belir
lendi. Direksiyon 
eğitimi dersi sınavı 
uygulama ve değer 
lendirme komisyo 
nunda görev alan 
öğretmenlerin, her 
sınav günü için 
aldıkları brüt sınav 
ücretinin üst limiti 
263 liradan 338 li
raya çıkarıldı.

Sınav görevlilerinin 
ücretlerinin öden
mesine ilişkin yön
erge hükümlerinin 
yürütmesinin 
durdurulduğu 16 
Haziran 2017'den 
taslak yönetmelik 
tarihine kadar 
geçen süre içinde 
yapılan sınavlara 
ilişkin görev ücret
lerinin, il ve ilçe 
hesaplarında 
biriken miktardan 
geçmişe dönük 
ödemesi yapıldık 
tan sonra kalan 
miktarların, İl Milli 
Eğitim Müdürlük
leri bünyesinde 
oluşturulacak 
döner sermaye 
işletmesi 
hesaplarına bu 
yönetmeliğin 
yayımı tarihinden 
itibaren bir ay 
içerisinde 
aktarılması 
hükmü getirildi.

ELEKTRİKÇİ ABANIYOR
GEMLİK’TE İKAMET EDEN 

GEMLİK’TEKİ ŞANTİYEMİZDE 
ÇALIŞACAK ELEKTRİKÇİ 

USTALARI VE YARDIMCILARI 
ARANIYOR 

DRM Elektromekanik İnş.
Pröje'San.nrîc.Ltd.'Şti.

03124424014 - 0549 4992909
Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KUŞEDE BEKLSIKK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Ç SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel: (8.224) 513 96 83 GEMLİK

SAHİBİNDEN 
KİRALIK UMURBEY’DE 
130 TONLUK ZEYTİN
HAVUZLU MAĞAZA

0 536 223 82 62
KÜŞİİKKUMU 

ÜZGUZELYAU SİTESİNDE 
HAVUZLU EŞYALI VB EŞYASI! 

ZHDAİRESAHİBİNDENSAnilK

0 535 37818 66
Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Yargıtay’dan kadınlara çiti maaş müjdesi
Mevzuatımıza göre 
kadınlar hem 
babasından hem de 
eşinden çift maaş 
alamıyor. Ancak 
Yargıtay'ın aksi 
kararları da var. Bazı 
tarihlere göre hem 
babadan hem ko
cadan maaş alınıyor 
Sosyal güvenlik 
mevzuatımız vefat 
eden sigortalıların 
geride kalan eş ve 
çocuklarını koruyu 
cu düzenlemeler 
içeriyor. Eşini 
kaybeden erkek ya 
da kadın belli 
şartlarda dul maaşı 
alabiliyor. Yine belli 
bir yaşa kadar erkek 
çocuklar ve 
evlenene kadar kız 
çocuklar da yetim 
maaşı ile hayatlarını 
devam ettiriyor. Dul 
maaşında ölen eşin 
sigortalılık süresi 

uygunsa yaşayan 
eşin geliri olup 
olmadığına bakılma 
dan aylık 
bağlanıyor.
Yetim kalan kız 
çocuklarına evlen
medikleri ve çalış 
madıkları sürece, 
erkek çocuklara da 
öğrenci oldukları 
sürece (25 yaşa 
kadar) maaş 
ödeniyor. Bize de 
gelen yüzlerce 
sorun arasında en 
çok merak edilen 
konu ise hem ölen 
babadan yetim 
maaşı hem de ölen 
eşten dul maaşının 
birlikte alınıp 
alınamayacağı.
Bu konu mevzuatta 
da biraz karmaşık 
olduğu için kafalar 
karışıyor. Öncelikle 
söyleyelim, kocası 
ölen bir kadının çift

maaş alma hakkı 
var. Kocası ölen bir 
kadın eğer emekli 
ise hem kendi 
emekli maaşını hem 
de kocasından 
kalan maaşı ala
biliyor. Yani çift 
maaş ahr. Dul kadın 
çalışabilir. Hem 
kocasından hem de 
sigortalı olarak çalış 
tığı yerden maaş alır 
ve şartlar oluşursa 
emekli de olur. 
Gelelim hem ko
cadan hem babadan 

maaşa. Kız çocuk 
çalışmıyorsa, ölen 
anne-babasından 
aylık alıyor.
Çalışmaya başlarsa, 
SSK ya da Bağ- 
Kur'dan bağlanan 
aylık kesiliyor.
Emekli Sandığı'ndan 
bağlanan aylık ise 
kız çocuğu SSK'lı ya 
da Bağ-Kur'lu olarak 
çalışıyorsa, ke
silmiyor. Memur 
olursa kesiliyor. 
Çalışmayan bekâr 
kız çocuğunun da 

çift maaş alma 
imkânı bulunuyor. 
1 Ekim 2008'den 
itibaren, yetim kız 
çocuğunun ölen 
anne ve babasından 
iki maaş alma 
imkânı var. Yüksek 
olanın tamamını, 
diğerinin ise yarısını 
alıyor. Kız çocuğu, 
evlenince maaşı 
kesiliyor. 1 Ekim 
2008'de 5510 Sayılı 
Yasa yürürlüğe 
girmeden önce, dul 
kalan ve çalışmayan 
kadına kurumlar 
(SSK, Bağ-Kur, 
Emekli Sandığı) 
farklı olmak şartıyla, 
hem kocadan hem 
babadan aylık ver
iliyordu. Ancak 1 
Ekim 2008'den 
sonra hem babadan 
hem kocadan çift 
maaş kalktı 
DAVA

AÇILABİLİR Mİ? 
Yargıtay Hukuk 
Genel Kurulu'nun 
2012/223 sayılı 
kararı ile hem 
babası hem kocası 
SSK'lı olan bir 
kadına çift maaş 
verildi. Kız çocuk 
larına yetim aylığı 
bağlanabilmesi için 
SSK, Bağ-Kur ve 
Emekli Sandığı 
kapsamından gelir 
veya aylık almama 
şartı 06.08.2003'de 
SSK mevzuatına 
girdi. Yargıtay 21. 
Hukuk Dairesi'nin 
2011/2938 kararı, bu 
gerekçeyle her ikisi 
de SSK'lı olan eş 
veya babadan 
birisinin 06.08.2003 
öncesi ölmüş 
olması halinde, 
SGK'dan çift aylık 
alınabileceğini or
taya koydu.

Bevlet 445 milyar liralık vergiden vazgeçecek
Maliye Bakanlığı, in
dirim, istisna ve 
muafiyet nedeniyle 
gelecek 3 yıllık sü 
reçte toplam 445,3 
milyar liralık vergi
den vazgeçecek. 
Devlet, gelecek 3 
yıllık dönemde 
toplam 445,3 milyar 
liralık vergiden is
tisna ve muafiyet 
yoluyla vazgeçecek. 
2018 yılı Merkezi 

Yönetim Bütçe Ka
nunu Tasarısı veri

lerinden yaptığı 
derlemeye göre, 
"devletlerin gelir 
toplamını azaltan,

standart vergi siste
minden ayrıcalıklar 
veya istisna ile 
muafiyetler" olarak

tanımlanan vergi 
harcamalarının 
gelecek yıl 132 mil
yar 141 milyon 880

bin 923 lira olması 
öngörülüyor.
Bunun 54,2 milyar 
lirasını Gelir Vergisi, 
17,6 milyar lirasını 
Kurumlar Vergisi, 
32,8 milyar lirasını 
Katma Değer Ver
gisi 18,9 milyar 
lirasını Özel Tüke
tim Vergisi, 8,6 mil
yar lirasını da diğer 
kanunlarındaki is
tisna ve muafiyetler 
oluşturacak.
Devletin vergi

harcamalarının 2019 
yılında 147 milyar 
986 milyon 42 bin 
808 lirayı, 2020 
yılında 165 milyar 
180 milyon 541 bin 
121 lirayı bulması 
bekleniyor. Böyle
likle gelecek 3 yıllık 
dönemde devlet 
toplam 445 milyar 
308 milyon 464 bin 
852 liralık vergiden 
istisna ve muafiyet 
nedeniyle 
vazgeçmiş olacak.

R 
E 
H 
B 
E

Bursa 258 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (22e) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 5132304

VAPUR-FERİBOT

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ BAİRELER
İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt Md. 
Halk Kütüphane 
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.
LJnllz EAHIm Ma ıH

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

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

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

ULAŞIM 513 15 07

DENİZ UÇ AOl 
p«0ssus Akmlı Seyahat 
METRO
Aydın Turtam 
OOzer Turtam 
KanberoOlu*<aadat
Kamil Koç

012 OO 26

613 20 77

612 oı as

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

I. 513 18 46
513 71 66HASTANELER

naiK Eğilim Mua
İŞ-KUR

Devlet Hastanesi
Sahil Dev. Hast

517 34 00
513 23 29 RELEBİYE

Mer.Seğ.Oceğı
Tomoksy Tomografi
Acıbadem

513 10 68
513 05 20
280 44 44

Santral 
Başkanlık

513 45 21 -23
51345 20

TAKSİLER BUSKİ 514 57 96
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Takal

51318 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
617 33 94

İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 23 25 
51345 21-182 
513 45 21-111 

Yalnız 185

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

DENİZ OTOBÜsT

DAĞITICILAR

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

GEMDAŞ 513 2e 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 80 00
Akçagaz 514 58 70
Totalgaz 514 17 00
Akçen Petrol 613 1O 7©
MAR-PET 013 30 33
Tuncay Otogaz 013 10 40
Boyzn Petrol 013 O1 03

Gemlik Karfez
OCMLİK'İN İLK GONLOK SİYASİ OAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 5909 
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)

MlElAİ
VENÜS SİNEMASI
KURTLAR VADİSİ

VATAN 
11.30-14.00-16.20- 

18.40-21.00 
DÖRT KÖŞE 

13.30-18.00-20.30 
PONY FİLMİ 
11.45.-16.00

BABAM 
12.00-14.45- 
17.30-20.30 
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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GemlikKŞrfez

starmaxx
PERFORMANS LASTİKLERİ

YİĞİT i İNŞAAT
1 987

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

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

PEŞİM 
FİYATIMA 
KREDİ 
KARTIMA

KIŞ 
U LASTİKLERİ 
* SATIŞLARIMIZ 

I- BAŞLADI

ÖZKAYA
TUR. NAK. TAAH. İHR. VE TİC. LTD.ŞTİ

Hisar Mah. TED AŞ Yani Körfez Baytaş Sit.
A Blok No: 2 GEMLİK

Tel: O 2245144044

http://www.yigitinsaatgemlik.com


2017 MODEL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE YÜKSEK VERİMLİ SIKIM! TZt KONTİNÜ

KAVLAKDOĞANIN HÂZİNESİ

ZEYTİN 
KASALARINIZ 
ANINDA SİZE 
_JfcSLİM!

MARMARA'NIN EN BÜYÜK ZEYTİNYAĞI FABRİKASI

GÜNLÜK 300 TON BASKI SIRASI BEKLEMEKYOK 
naranUHuM-ıatel YENİ FABRİKAMIZYALOVA YOLUNDA HİZMETİNİZDE!

^0530 660 68 80

Kuruluş:197;

GemlikKfirfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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TAPÜ 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

CHP İlçe Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Beledlyeılefcl volsnziuk konusunda konuştu:

W İMİ i*t »Mili'
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Cami yerine Mescit yapacaklarmış!
Geçtiğimiz günlerde, gazetemizde 

haber konusu olan yıkılan Tibel Otel ile 
Ticaret ve Sanayi Odası’nın önüne yapı 
lan yeni dolgu alanı üzerine bin metre 
karelik Denizden Görülebilecek Camii 
yapımı önerisinden, AKP’li imar korniş 
yonu üyeleri vazgeçmişler.

Daha doğrusu vazgeçmek zorunda 
kalmışlar.

Çünkü yapacakları iş yanlıştı, yasal 
değildi. Devamı sayfa 4’de

CHP Gemlik İlce Başkanı Mehmet Uğur Sertas 
lan, Gemlik Belediyesi’nde bir müteahhidin 
dikkatli davranması sonucu ortaya çıkardığı yol
suzluk olayı konusunda Belediye Başkanı Refik 
Yılmaz’ın yaptığı açıklamanın “pisliğin üzerini 
örmetme gayreti olduğunu” söyledi. Sertaslan, 
“Bir müteahhit tarafından ortaya çıkartılan YOL
SUZLUK Refik Yılmaz tarafından “geç yatınlan 
para” diye tarif edilmiş ve bu yolla suç basitleş 
tirmek suretiyle suç değilmiş gibi gösterilmeye 
çalışılmıştır." dedi. Haberi sayfa 2 ‘de

OMiıtemnın camii 
yapmattaHCARKettiler, 

iıokezctonariıa 
MESCİTyaDmakistnrorlar

CHP’li komisyon üyesi Mert Dimili’nin 
dolgu alanına camii yapılma isten
mesini yargıya taşıyacağını açıklaması 
üzerine, Belediye Başkanı Refik Yıl 
maz, otopark alanına mescit yapmak 
istediklerini belirtti. Otopark alanı imar 
planında yeşil alan olduğundan, bunun 
yerine başka bir alanda aynı büyüklük 
te yeşil alan açmaları gerekiyor. 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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CHP İlçe Başkanı Mehmet Uttur Sertaslan, Belediyedeki yolsuzluk konusunda konuştu-

“Fişliğin üzerini örtme gayret in deler"
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Uğur Sertaslan, 
Gemlik Belediyesi’ 
nde bir müteahhidin 
dikkatli davranması 
sonucu ortaya 
çıkardığı yolsuzluk 
olayı konusunda 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın 
yaptığı açıklamanın 
“pisliğin üzerini 
örmetme gayreti 
olduğunu” söyledi. 
Sertaslan’ın yazılı 
açıklaması şöyle:

ADALET 
MAKAMLARI 
DUYSUN 

“Bu hafta Gemlik 
Belediyesi’nde 
yolsuzluk yapıldığı 
haberi Gemlik 
Basınında konu 
edildi.
Soruşturma safhası 
nın Gemlik Cumhu 
riyet başsavcılığı 
tarafından yürütül 
düğünü bildiğimiz 
bu konuyu detayları 
biraz daha netleştik 
ten sonra yorum 
lamanın doğru 
olduğunu düşün 
mekte idik.
Ancak, en az bir 
memur tarafından 
yapıldığı iddia 
edilen ve belki de 
milyonlarca lirayı 
bulma ihtimali olan 
bu yolsuzluk 
konusunda Gemlik

Belediye Başkanı 
Sayın Refik 
Yılmaz’ın yaptığı 
açıklamayı yine 
basın aracılığıyla 
okuyunca, hem 
YUH demek hem de 
önemsediğimiz 
noktaları yerel 
basınımız aracılığı 
ile Adalet makam 
lanna duyurmak 
adına bu açıklama 
yı yapmak zorunda 
kaldık.
SUÇU 
BASİTLEŞTİRMEK 
İSTİYORLAR
Bir müteahhit 
tarafından ortaya 
çıkartılan YOLSUZ 
LUK Refik Yılmaz 
tarafından “geç 
yatırılan para’’ diye 
tarif edilmiş ve bu 
yolla suç basitleş 
tirmek suretiyle suç 
değilmiş gibi gös
terilmeye çalışılmış 
tır. Belediyenin 
belki de milyonları 
bir memur aracılı 
ğıyla yine belki de 
yıllarca iç edilmiş, 
kiminle ya da 
kimlerle işbirliği 
yaptığı araştınlma 
mış, A.K.P.’li 
başkan Yılmaz ve 
yardımcısı A.K.P. li 
meclis üyesi Vedat 
Büyükgölcügezli 
nasıl bir sorumlu 
luğa sahipler konu 
suna bakılmamış, 
Sayın Yılmaz çıkmış 
şöyle bir açıklama

yapmış: 
“İmar İşleri 
Müdürlüğünde 
görev yapan bir 
memur belediye 
hesabına yatırılması 
gereken bir miktar 
parayı hesaba geç 
ve fazla yatırmış. 
Durumu ilpıli .biri 
mimiz fark ettikten 
sonra gerekli 
soruşturmayı 
derhal başlatttık. 
İ. D. isimli memuru 
açığa alarak, soruş 
turma dosyasını 
Gemlik Cumhuriyet 
Başsavcılığına 
teslim ettik”

PİSLİĞİN ÜZERİ 
ÖRTÜLÜYOR

Bu açıklama insanla 
nn aklıyla alay et
mektir. Bu açıklama 
pisliğin üzerini 
örtme gayretidir. Ve 
eğer bu açıklamayı 

paraları çalınan 
Belediyenin Başka 
nı yapıyorsa sadece 
iki ihtimal gelir 
insanların aklına.
Ya gerçekten 
safsınız ve yine 
aldatıldınız ya da bu 
işlerde sîzinde bir 
payınız var. Sanki 
memur parayı 
çalmamış, sanki 
bir müteahhit 
tarafından ortaya 
çıkartılmamış, 
sanki memur kendi 
kendine pişman 
olup parayı faiziyle 
birlikte yatınvermiş. 
Biraz geç ve fazla 
sıyla yatırmışmış. 
Ayıp, ayıp...
Sen ve yardımcın 
uyurken ki olabilir 
her şeyi göremeye 
bilirsin, bari suçu 
adeta över gibi 
açıklama yapma. 
SAVCIYA 
SESLENDİ

Şimdi buradan 
savcılık makamına 
sesleniyoruz.
Bu suçun ne kadar 
zamandır işlen 
diğini belediye 
başkanına itimada 
yer bırakmaksızın 
incelemelisiniz.
Ne kadar sürede ve 
hangi sayıda ruhsat 
işleminde aynı 
suçun tekerrür 
ettiğini incele 
metisiniz.
Aynı suça iştirak 
eden başkaları da 
var mıdır ki 
konuştuğumuz 
insanlar tek başına 
yapılabilecek bir 
işlem olmadığını 
belirtmekteler.
Bunu araştır 
malı siniz.
Bu yolla Belediye
den çalınan para 
nın suçu ışı'eyen 
memur dışında bazı 
müteahhitlere 
yarar sağlayıp 
sağlamadığını 
araştırmalısınız.
Bu müteahitlerden 
birinin FETÖ kapsa 
mında tutuklu 
yargılanıp yar 
gılanmadığını 
araştırmalısınız. 
Geç yatırıldığı iddia 
edilen paranın kim 
tarafından ve kim
lerin talebiyle 
yatırıldığını 
araştırmalısınız. 
Bahse konu mikta 
nn bir memur 

tarafından kolayca 
yatıralamayacağını 
araştırmalısınız. 
Bu suçu işleyen 
memurun bu konu 
ma kim ya da 
kimler tarafından 
getirildiğini, bu 
atamanın FETÖ 
tarafından talep 
edilmiş olabile 
ceğini ve bunun bu 
suça fırsat yarat
mak adına yapıla 
bileceğini araştır 
malısınız.
Ve son olarak 
belediye başkanı 
Refik YILMAZ’ın 
yaptığı son açıkla 
manın sadece 
siyaseten mese
lenin tartışılma 
sına engel olmak 
adına değil binlerini 
korumak adına 
yapılmış bir 
açıklama olabile 
ceği ihtimalini 
araştırma lısınız. 
Son olarak Başkan 
Yılmaz yaptığı 
açıklama ile 
yukarıda yöneltti 
ğimiz sorulann 
açığa çıkmasına 
destek vermeyecek 
belli ki. Onun derdi 
pisliğin üzerini 
örtmek, utanmasa 
bizim çocuk bir 
hata etmiş diyecek. 
Sayın Başsavcılık 
makamımızın 
bahsettiğimiz 
konulara dikkatini 
çekmek farz oldu.” I

Yeni Mal liiBî tene haşladıII II II II

Gemlik Mal 
Müdürlüğü’ne 
Ankara Akyurt 
dan Sevdin 
Adıgüzel atandı. 
Uzun süredir 
Müdür Yardımcısı 
vekaleti ile 
yönetilen 
Gemlik Mal

Müdürlüğü’ne 
geçtiğimiz hafta 
atama yapıldı. 
30 yıllık maliyeci 
olan Sevdin 
Adıgüzel, pazartesi 
günü Gemlik’teki 
görevine başladı. 
Ağrı doğumlu 
olan Adıgüzel,

Ağrı, Adıyaman, 
Çorum Osmancık, 
Çorum Merkez 
den sonra 
Ankara Akyurt a 
atandı.
Akyurt’ta 9 yıl 
müdürlük yaptık 
tan sonra 
ilçemize atanan

Sevdin Adıgüzel, 
Ağrı doğumlu 
ve 3 çocuk 
babası.
Adıgüzel, Gemlîk’i 
sevdiğini, güzel 
bir kentte görev 
yapmaktan mutlu
luk duyacağını 
söyledi.

Fa<:ebook sayfamız : Gemlik IŞfrfez - Güler Ajans
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+v Buluşma

Gürhan ÇETİNKAYA
gurhancetinkaya@gmail.com

Mehmet Yıldırımın 1 mevlidinde 
iş ve siyaset dünyası biraraya geldim

Silah(sız)lanma...
Silah tüccarları egemenliklerini 

sürdürecek diye İnsanlar ölüyor...
Bir de koca koca ülkeler silahsızlanma 

konferansları düzenliyorlar.
Yüzleri kızarmadan kararlar alıyorlar... 

Sözde antlaşmalar yapıyorlar.
Uyan var mı?
En önce karan dayatan antlaşmayı 

deliyor.
Adı savunma ama bal gibi de saldırı 

amacıyla üretilen silahlar sürekli 
gelişerek yakıp yıkıyor.

Ortadoğu ve Müslüman ülkeler...
Enerjiye egemen olmak için silahların 

denendiği kirli bir arena...
Topraklar üzerinde oynanan kanlı 

oyunlar...
Binlerce senaryo var stratejistlerln 

yazdığı savaşçılann, teröristlerin 
figüran olduğu..

Binlerce öykü var masum insanların 
hayatlarının karardığı...

Tanklar, toplar, füzeler...
Havadan havaya... Karadan Karaya... 

Havadan karaya...
Hepsinin odaklandığı hedef can...
ABD’nln Rusya’nın daha doğrusu 

oralardan dünyayı yöneten eli kanlı 
silah tüccarlarının menfaatleri İçin...

Petrolün üzerinde oturup ABD’ yle İş 
tutan Suudi'lerin saltanatlarının sürmesi 
İçin...

Uluslar arası platformda ipin ucu 
kaçık...

Barış diye diye savaşlar çıkarılıyor... 
Beceremiyorlar bari bireysel silahlan

maya dur desinler...
Kim, nerede, nasıl, ne zaman?
O hal 7e ağızdan çıkan sözü sustur

mak İçin zindana tıkmak dahil elinden 
geleni ardına koymayan otorite namlu
dan çıkan kurşuna gıkını çıkartmıyor.

Göz göre göre;
Semt bakkalında, köy kahvesinde 

pompfalf'tüfeK pazânanıyor...
Her gün onlarca can toprağa 

düşüyor...
Ocaklar sönüyor.
En son Helin’I onun öncesinde Ayşe 

KizımızCı-'atmâ oacımızf'nörım 
oğlumuzu, Canımız özgür’ümüzü.ldrls 
kardeşimizi, Şükrü’yü, İsmail’i ve daha 
blnlerceslni aramızdan alan ve almaya 
devam edecek olan kurşunlar hep 
pompalıdan çıkıyor...

Bursa Barosu Başkanı Gürkan 
Altun...

Meslektaşlarını ve yurttaşlarını 
kurşunlara kurban veren hukuk adamı 
olarak bireysel silahlanmaya İlişkin; 
"Av tezkeresi verilmesinin bir silah 
ruhsatı verilmesi kadar kesin bir kayda 
bağlanması gerekiyor. Gelişmiş ülkel- 

ı erde 21 yaş altına İçki satılmazken, biz 
bunu tartışırken 18 yaşında kişilere 
kimlik ibrazıyla pompalı tüfek ya da av 
tüfeği satıyorsunuz. Bırakın av tüfeğini, 
İnternette oyuncak silah dahi 
satmarfıaiısınıZ. bunun saha! aıeıhaen 
tamamen çıkarılması gerekir. Katı ku
rallara bağlanarak satışının başlaması 
lazım...

Bunun dışında silahlar üzerinde 
IdKn’fK ĞeffışYkfMer yap frması ’ıazım.

Seri atış yapan silahların tümüyle 
yasaklanması, tek tek atış yapması ve 
atışlar arasında da aralık koyacak 
teknik bir düzenleme yapılması lazım kİ 
burada kurban olma durumundaki 
İnsanlarımızın kendilerine bir kaçış 
noktası bırakması lazım "diyerek dikkat 
çekiyor ve öneriler getiriyor.

Kutan venriek tdpıum yararına... 
vdrıımöyınce rieıer'dıtiîıgu'örtbaa...

Yıldırım Holding 
ortaklarında 
Mehmet Yıldırım ani 
ölümünden sonra 
Gemlik Gübre 
Fabrikası Camiinde 
ve Bursa Gemlik 
Serbest Bölgesi 
camiinde okutulan 
7 mevlidine 
bürokrasi, siyaset 
ve iş dünyasının 
önemli isimleri 
biraraya geldi. 
Mehmet Yıldınm’ın 
7 mevlidinde 
Gemlik Kaymakamı 
Gürbüz Karakuş, 
Yıldınm’ın büyük

Bursa1aıwstnnıtııiııerasııımi:7<ıinltı
BURSA'da narkotik 
ekiplerinin 
gerçekleştirdiği 
opersayonda 7 
şüpheli gözaltına 
alındı. Operasyonda 
yüklü miktarda 
uyuşturucu ve 
silah ele geçirildi. 
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü 
Uyuşturucu ile 
Mücadele Şube 
ekipleri, Bursa'nın 
merkez Osmangazi 
ilçesi'nde 3 farklı 
adreste uyuşturucu 
ticareti yapıldığını

Okullara dadanan hırsızlar yakayı ele »erili
Bursa'da bir hafta 
da 5 okul ve 2 eve 
giren hırsızlar, 25 
bin lira değerinde 
dizüstü bilgisayar 
ve çeşitli 
malzemeleri çaldı. 
Okuldaki hırsızlık 
anları ise güvenlik 
kameralarına 
yansıdı. Edinilen 
bilgiye göre, 3

ağabeyi Ali Rıza 
Yıldırım, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt, GTSO 
Meclis başkanı 
Paşa Ağdemir,

tespit etti. düzenleyen polis 7
Adreslere eş şüpheliyi gözaltına
zamanlı operasyon aldı. Şüphelilere ait

kişilik hırsızlık 
çetesi, Bursa'nın 
merkez Osmangazi 
ilçesi Sırameşeler 
Mahallesi'ndeki 
okullara dadandı. 
Daha önceden 
yaptıkları hırsızlık 
suçundan dolayı 
geçtiğimiz aylarda 
A.D. (37) isimli şah 
sın tutuklanması

GTSO Yönetim ku
rulu ve meclis 
üyeleri, Ak Parti ilçe 
Başkanı Zafer Işık, 
CHP İlçe Başkanı 
Uğur Sertaslan, 
MHP İlçe Başkanı

mn ardından S.P. 
(39) ve Y.D. (19) 
isimli şahıslar, 
okullardan hırsızlık 
yapmaya devam 
etti. Bursa'daki 7 . 
ayrı mekanda hırsız 
lık yaptıkları ve 
bunların 5'inin anao 
kul olduğunu tespit 
eden Hırsızlık Büro 
Amirliği ekipleri,

Mehmet Emin Öz- 
canbaz, Belediye 
meclis üyeleri ve 
çok sayıda vatan 
daş ile Yıldırım 
Holding bünyesin 
de yer alan Gem- 
port ve Gemlik 
Gübre çalışanları 
katıldılar.
Cuma Namazını 
ardından okunan 
mevlüt sonrası 
katılanlara 
ikramda bulunuldu. 
Yıldınm için anı 
defterine 
mevlide katılanlar 
duygularını yazdı.

evlerde ve otomo
billerde yapılan ara
malarda 700 gram 
esrar, 400 gram hint 
keneviri, 7 ecstasy 
hap, 2 ruhsatsız 
tabanca, çok sayıda 
dolu fişek ve has
sas terazi ele ge 
çirildi. Gözaltına 
alınan 7 şüpheliden 
5'i hakkında 
uyuşturucu madde 
kullanmak suçun
dan işlem yapıldı. 
Şüphelilerden S.S. 
ile B.D. ise adliyeye 
sevk edildi.

yaptıkları operas 
yonla S.P. (39) ve 
Y.D.'yi (19) gözaltına 
aldı. Girdikleri 
okullardan 10 adet 
dizüstü bilgisayar, 
bir miktar para ve 
çeşitli malzemeler 
çalan hırsızlar, em
niyetteki sorguları 
mn ardından adli 
yeye sevk edildi

mailto:gurhancetinkaya@gmail.com
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Güne Bakı$ Deniz kenarına camii yapmaktan
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Cami yerine Mescit yapacaklarmış!
Sizin anlayacağınız sevgili okurlarım, 

bunlar yeşil alanlarda dini tesis yapmada 
kafayı bozmuşlar.

İhtiyaç mı değil mi diye bakmıyorlar, 
cami ile Allah ile halkı kandırmaya 
çalışıyorlar.

Bundan önce de Mehmet Turgut’un 
Gemlik’e kazandırdığı en büyük hizmeti 
olan Sosyal Yaşam Merkezi park alanının 
içine mescit yaptılar. Oysa, aynı alanın 
kenannda, şimdi belediye araçlarının 
otopark olarak kullandığı yere bunu yapa
bilirlerdi.

Ama yapmadılar. Bu mescidin çevre 
sinde tam 3 tane cami yar. Yani ihtiyaç 
değil. Gidin yapılan mescidi görün yapılan 
doğru mu vicdanınıza sorun?

Benim aldığım bazı duyumlarda, Çarşı 
Meydanı’nda yıkılan Solaksubaşı Cami 
nin yerine küçük bir mescit yapmak 
istiyorlardı.

0 alan Solaksubaşı Vakfiyesi olduğu 
için yapamazlar, izin çıkmaz.

Aynı durum yıkılan Ti bel Otel önündeki 
dolgu alanına cami yapmak için de geçer- 
liydi.

CHPTı Mert Dimili’nin bunun yanlış 
olduğunu söylemesi ve karara şer koyaca 
ğını belirtmesi ayrıca konuyu yargıya 
taşıyacağını söylemesi AKPTılerin ge
tirdikleri öneriyi geri çekerek, bu kez daha 
küçük büyüklükte, şimdi ki otopark alanı 
içinde (Burası imar planlarında yeşil 
alandır) öyle olsaydı Tibel Otel ile Ticaret 
ve Sanayi Odası orada kendi binasını 
yapardı. Yıllarca GTSO için yer arandı, 
Sosyal Yaşam Merkezi’nin kenarına yine 
yeşil alana GTSO binası yaptırıldı. Meğer 
dertleri oraya cami veya mescit 
yaptırmakmış.

Yanlış hesap Bağdat’tan döner 
unutmayın.

BELEDİYE’DEKİ YOLSUZLUK
Gemlik Belediyesi’nde ortaya çıkarılan 

yolsuzluk olayını sanki belediye başkanı 
ortaya çıkarmış gibi bir algı yaratmak is
teniyor. Oysa, 5 yıl yapılan yolsuzluğu 
görmemişler, bir müteahhidin makbuzun 
aslını isteyince yolsuzluk ortaya çıkımıştı.

Üzerine gitmeyecekler miydi?
Belediye’den beslenme yerel basın 

Refik Yılmaz’ın açıklamalarını aynen 
yazıyorlar, bir yorumları yok.

Oysa, Fatih Mehmet Güler döneminde 
hergün söylentileri manşet yapıyorlardı. 
Bugünlerde gazetelerine bakın, Gemlik’te 
belediyenin yerel gazeteleri ilan vermesi 
yasak olduğu halde kaç tane ilan çıkıyor 
bu gazetelerde.

Gemlik Belediyesi’nde çıkan yolsuzluk 
öyle küçük değil. Acaba belediye bunun 
İçin Ankara’dan müfettiş istedi mİ? 5 yılda 
ortalama 1250 imar ruhsatının alındığı 
ilçemizde bu dosyaların tek tek İncelen
mesi gerekmez ml?

bu karara şer 
koyacağını ve konu 
hakkında yargıya 
gideceğini be
lirterek, 4 maddede 
şer açıklaması 
AKP İllerde geri 
adım atılmasına 
neden oldu. 
Öğrenildiğine göre, 
komisyonda 
konuşan Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, bin metrelik 
camii yapmak 
istemediklerini,

lOj

ÇARK ettiler, hu kez otoparka 
MESCİT yapmak istiyorlar

* CHP’li komisyon üyesi Mert Dimili’nin dolgu alanına 
camii yapılma istenmesini yargıya taşıyacağını 
açıklaması üzerine, Belediye Başkanı Refik Yılmaz, 
otopark alanına mescit yapmak istediklerini belirtti.
* Otopark alanı imar planında yeşil alan olduğundan, 
bunun yerine başka bir alanda aynı büyüklükte yeşil 
alan açmaları gerekiyor.
Gemlik Belediye 
Meclisi İmar 
Komisyonunun 
cuma günkü 
toplantısında, 
yıkılan eski Ticaret 
ve Sanayi Odası ile 
Tibel Otel önüne 
yapılan dolgu 
alanına bin 
metrekarelik bir 
denizden görülen 
camii yapılmasını 
isteyen AKP’li 
komisyon üyeleri, 
yanlış anlaşılmış 
diyerek; “Camii 
değil, mescit yap
mak istiyoruz” 
dedikleri öğrenildi. 
Geçtiğimiz cuma 
günü İmar 
Komisyonu’nda 
ele alınan “Deniz
den görülür cami 
yapı mı” konulu 
gündem maddesi 
sırasında korniş 
yona katılan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın 
CHP II komisyon 
üyesi Mert Dimili’ 
nin yeşil alan ve 
dolgu alanında 
camii yapılmasının 
doğru olmadığını,

dolgu alanı olma 
yan otopark 
alanında 250 
metrekarelik bir 
alanda mescit yap
mak istediklerini 
belirterek Mert 
Dimili’ye, “Buna 
da mı şer 
koyacaksın” 
dediği öğrenildi. 
Mert Dimili’nin de 
“Evet, şer koyaca 
ğım. Çünkü 
böyle bir hizmete 
o bölgede

ihtiyaç yok.
250 metre ötede 
yeni bir cami 
yapıldı” şeklinde 
yanıt verdiği 
öğrenildi.
İmar Komisyo 
nundaki AKP’li 
üyelerin yeşil 
alan olan bu 
bölgede mescit 
yapmaları halinde, 
aynı büyüklükte 
bir başka alanda 
yeşil alan açmaları 
gerekiyor.

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 
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mailto:kadri_guler@hotmail.com
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1S8icüııi{es^>esa[iattMltfiıı^iaıcWiıolaııiısımıl[lı
Gemlik Çalışma ve 
İş Kurumu ile Gem
lik Esnaf ve Sanat 
karlar Odası işbirli 
ğinde "İşgücünde 
Esnaf ve Sanatkarı 
mızla Güçlüyüz" 
temalı proje kapsa 
mında bilgilendirme 
toplantısı yapıldı. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
toplantı salonunda 
gerçekleşen 
toplantıya, Kay
makam Gürbüz 
Karakuş, Gemlik 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Kadir 
Erol, Gemlik Ak 
Parti İlçe Başkanı 
Zafer Işık, Gemlik 
Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Başkanı 
Mehmet Uğur Ser- 
taslan, Gemlik Mil
liyetçi Hareket 
Partisi İlçe Başkanı 
Mehmet Emin Oz- 
canbaz, Gemlik 
Saadet Partisi İlçe 
Başkanı Ahmet 
Vakkas Yıldız, 
Bursa Esnaf ve 
Sanatkarlar Odalar 
Birliği Başkanı Arif 
Tak, Bursa Çalışma 
ve İş Kurumu İl 
Müdürü Feyzullah 
Eren Türkmen, 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İsmail 
Beki, Çalışma ve İş 
Kurumu Gemlik 
Hizmet Merkezi 
Şube Müdürü Ünver 
Ûnver, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt, Gemlik 
Ticaret Borsası Baş 
kanı Özden Çakır ve 
çok sayıda sivil 
toplum kuruluşu

temsilcisi ve esnaf 
katıldı.

MEHMET YILDIRIM 
UNUTULMADI 
Saygı duruşu ve is
tiklal Marşı ile 
başlayan programın 
açılış konuşmasını 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İsmail Beki 
yaptı. Beki konuş 
masında, "Öncelikle 
bu önemli progra 
mwrteı1ılnrpıxnto{u)' 
ve tüm misafirleri 
mize hoş geldiniz 
diyorum. Geçirdiği 
ani rahatsızlık 
sonrası aramızdan 
ayrılan Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkan Vekili 
ve Gemport Yöne
tim Kurulu Başkanı 
Mehmet Yıldırım'a 
Allahtan rahmet, 
kederli ailesine ise 
başsağlığı diliyo
rum. Bu programın 
hazırlanmasında 
emeği geçen herke 
se de teşekkür edi 
yorum." ifadelerine 
yer verdi.

"Bu Proje Esnaf

İçin Çok Faydalı" 
Beki'nin ardından 
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Kadir Erol ise, 
"Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İsmail Beki 
ve çalışma 
arkadaşlannı, 
Çalışma ve İş Ku
rumu Gemlik Hiz 
met Merkezi Şube 
Müdürü Ünver 
Ünver ve çalışma 

tnkauüşılfnm; Genır- 
lik esnafımıza fay 
dalı olacak bu 
programı hazırla 
malarından dolayı 
ve bundan sonra da 
yapacakları projel
erden dolayı kutlu 
yorum. Projenin 
Gemlik'e ve esna 
fımıza hayırlı olma 
sini diliyorum." 
dedi.

"Esnaf Sanatkarlar 
İçin Ödenen 
Rakam 1 Milyar 
450 Milyon" 
Bursa Esnaf ve 
Sanatkarlar Odalar 
Birliği Başkanı Arif 
Tak, "Odalarımız 
var gücüyle 

işsizlikle mücadele 
etmeye devam 
ediyor. Gemlik'imiz 
ve Bursa'mız da bu 
konuda öncü yerler
den. Sayın Cumhur 
başkanımızın ve 
Başbakanımızın da 
destekleri ile bir 
çok sorunu çözüyor 
ve çözmek için mü
cadele ediyoruz. Bu 
gibi toplantılar ye 
eğitimler oldukça 
önemlidir. Özellikle 
eğitim konusu öTr 
çok esnafımız için 
oldukça değerlidir. 
Türkiye'de faizsiz 
kredi verileceği kim 
senin aklına gelmez 
di. Ama hüküme
timiz sayesinde 
esnafımız ve iş kur
mak isteyen girişim 
çilerimiz elinden 
gelen her desteği 
verdi ve vermeye de 
devam ediyor. Yıllık 
esnaf sanatkarlar 
için ödenen rakam 
1 milyar 450 milyon. 
Eski rakamla söyler 
sek 1 katrilyon 450 
milyar. Bu yüzden 
hükümetimize ve bu 
konular için mesai 
harcayan herkese 

sonsuz şükranla 
rımızı sunuyoruz." 
diyerek açılış 
konuşmasını 
tamamladı.

"işsizlikle Sonuna 
Kadar Mücadele 
Edeceğiz"

Gemlik Kaymakamı 
Gürbüz Karakuş ise 
konuşmalarına 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın mesajla 
rı ile başladı. "Milli 
bir seferberliktir 
işsizlikle mücade, 
daha çok istihdam, 
daha çok insan 
çalıştırmak, istih
dam etmek ve bunu 
ülke çapında 
istihdamı arttırarak 
devam etmektedir. 
İşsizlik sorunu 
hepimizin yakından 
bildiği bir sorundur. 
Ama devlet olarak 
bununla en iyi 
şekilde mücadele 
etmekteyiz." 
ifadelerine yer 
verdi.

İŞKUR Esnaflar İçin 
Ücretsiz ve

Oldukça Faydalı

Açılış 
konuşmalarının 
ardından iş ve 
Meslek Danışmanı 
Muhammed Lütfi 
Emre tüm 
katılımcılara 
önce İŞKUR 
hakkında bilgi 
aktardı daha sonra 
ise İŞKUR'un tüm 
imkanlarından 
esnafların ücretsiz 
yararlanabileceğind 
en, İŞKUR'un es
naflara ne gibi 
faydalar 
sağlayabileceğinde 
n, yasal prose 
dürterden ve 
avantajlardan 
bahsetti.
Sunumu çeşitli 
videolarla 
katılımcıların daha 
rahat anlayabilmesi 
için zenginleştiren 
M.Lütfi Emre 
sunumunun 
ardından büyük 
alkış aldı. 
Toplantı sonunda 
programa katkı 
sağlayan 
konuşmacılara 
plaket takdim edildi.

Saadetten ftli Kemal Kur fa ziyaret
Saadet Partisi Gem
lik ilçe Başkanı Ah 
met Vakkas Yıldız, 
mahalli idareler 
başkanı Hamza 
Aygün ve GİK üyesi 
Recep Aygün ile 
birlikte, Edirne Em
niyet Müdürü Ali 
Kemal Kurt’u maka 
mında ziyaret etti. 
Bir dönem ilçemiz 
de de görev yapan 
ve görev yaptığı 
süre içerisinde

çalışma arkadaşları 
ve Gemlik halkı 
tarafından çok 
sevilen Ali Kemal 
Kurt, ziyaretten 
duyduğu mem
nuniyeti şu sözlerle 
dile getirdi. “Bu 
güzel ziyaretten 
dolayı öncelikle 
şahsınıza, Saadet 
Partililere ve Gem
lik halkına teşekkür 
ediyorum. Bu nazik 
ziyaretiniz beni hem 

duygulandırdı hem 
de sevindirdi. Gem
lik’te görev yap
mak, dolay ısı ile 
sizleri ve Gemlik 
halkını tanımış ol
maktan dolayı da 
mutluyum. Bizler 
polis teşkilatı ola 
rak halkımızın hu 
zur ve güven orta 
mında yaşaması ■ 
için çalışan insan 
tariz, dün Gemlik’te 
görevliydik bu gün

Edirne’de görevli 
yiz. Bizim için 
vatanın her karış 
toprağı aynıdır ve 
görevimiz kutsaldır. 
Sîzlerin vasıtasıyla 
Gemlik halkına 
selamlarımı gön
deriyorum. ’’ diyerek 
sözlerini noktaladı. 
Saadet Partisi ilçe 
başkanı Ahmet 
Vakkas Yıldız ise; 
“Saadet Partisi 
olarak, ilçemizde

görev yapmış kamu 
görevlilerini ziyaret 
etmekten dolayı bi- 
zlerde çok mutlu 
yuz; çünkü ziyaret 
ettiğimiz büyükler
imiz Gemlik’imize 
değer katmış de 
ğerli abilerimizdir.

Halkımızın refahı 
için çalışan çabal
ayan emek veren 
her kamu görevlisi 
başımızın tacıdır. 
Sayın müdürümüze 
görevinde başanlar 
ve kolaylıklar di
leriz." dedi
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Gemlik Belediyesi 
ve Gemlik Kent 
Konseyi işbirliğince 
organize edilen ”81 
181 Genç Gem

lik’te*’ projesi kap 
samında, ülkemizin 
81 ilinden katılım 
sağlayan 81 genç, 
zeytin başkenti 
Gemlik’te buluştu. 
Farklı illerden gelen 
gençlik temsilcileri 
ilk olarak Gemlik 
Belediye binasında 
îîfâfâyâ geldiler. 
Gençler burada, 
yağlı boyalar ile tu
vallere el izleri ya- 
oarak altına isim 
erini yazdılar. Daha 

sonra Ticaret ve 
Sanayi Odası Kon
ferans salonunda 
düzenlenen progra 

ma katılan genç 
lere, Gemlik Kent 
Konseyi Gençlik 
Başkanı Onur Bıyık 
ilçe’nin tarihi ve 
kültürel yapısı 
hakkında detaylı bil
giler aktardı. 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Konferans 
salonunda düzenle
nen programa, 
Gemlik Belediye 
Başkam Refik 
Yılmaz, Gemlik 
Kaymakamı Gürbüz 
Karakuş, Ak Parti 
İlçe Başkanı Zafer 
Işık’ın yanı sıra 
Kent Konseyi Baş 
kanı Mukaddes 
Serim ve Yürütme 
Kurulu üyeleri de 
iştirak etti.
7 bölge, 81 şehir 

den gelen gençleri 
Gemlik’te ağırla 
maktan büyük mut
luluk duyduğunu 
ifade eden Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz; 
“Gençlere büyük 
önem veriyoruz. 
Gençlerimizin fikir 
ve düşüncelerini 
her zaman önem
siyoruz. Türkiye’miz 
çok büyük bir de
vlet ve bu büyüklü 
ğu ileriye taşıyabil' 
memiz için gençle 
rimizin omuz verme 
si, her şartta ve ko 
şulda birlik ve be
raberlik içerisin de 
hareket etmesi gere 
kiyor”dedi. Yeni 
Türkiye gençli ğinin 
bilimsel, sanatsal 

ve sosyal faaliyet
leri en mükemmel 
şekilde gerçekleştir 
mek zorunda oldu 
ğunu ifade eden 
Başkan Yılmaz, 
gençlerin her za
mankinden daha 
fazla çalışarak 
ülkemize katkı sağ 
lamaları gerektiğini 
de sözlerine ekledi. 
Program, Gemlik 
Kaymakamı Gürbüz 
Karakuş ve Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın, 81 
İl’in temsilcilerine, 
Gençlik buluşma 
sına katılım bel
gelerinin takdimi ve 
fotoğraf çekimi ile 
sona erdi 
Organize edilen 
etkinlikler kapsamın 

da birinci günün 
programı, Türki 
ye’nin 3.Cumhur 
başkanı Celal 
Bayar’ın doğum 
yeri olan Umur 
bey’deki Anıt Meza 
rı, Celal Bayar vakfı 
Kütüphanesi ve 
Müze’sinin gezilme 
si ile devam etti. 
Müze’yi gezen il 
temsilcileri ahit 
önünde fotoğraf 
çektirerek anı 
ölümsüzleştirdi. 
Akşam yemeğinde 
ise Burfaş Narlı 
Sosyal Tesislerinde, 
AK Parti Bursa Mil
letvekili İsmail 
Aydın İle biraraya 
gelen genç temsil
ciler, Yılmaz ve AK 
Parti Bursa Mil

letvekili İsmail 
Aydın ile birlikte 
uzun süre sohbet 
ederek, geldikle ri 
şehirlerin tarihi ve 
kültürel yapılan 
hakkında bilgiler 
verdi. Programda 
yaptığı konuşmada, 
2023 Hedeflerine, 
düşünen ve üreten 
bir nesil ile ulaşıla 
bileceğinin altını 
çizen Vekil Aydın, 
birlik, beraberlik ve 
kardeşlik duygu 
sunu arttırmak 
adına son derece 
önemli ve anlamlı 
olan bu projenin 
öncülüğü yaptıkları 
için Gemlik Beledi 
yesine ve Gemlik 
Kent Konseyine 
teşekkür etti

Cınhımet Başsavcısın lan BTSI’va zhraret
Gemlik Cumhuriyet 
Başsavcısı Ali 
Ülger Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
odasını ziyaret etti. 
Ziyarete Oda Yöne
tim Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt, Meclis 
Başkanı Paşa 
Ağdemir, Yönetim 
Kurulu Başkan 
Vekili Nurettin 
Hocaoğlu, Yönetim 
Kurulu Üyeleri 
A.Ergin Erenoğlu, 
Mehmet Anar, Şefik 
Yılmaz, Fikret Mete 
ve Genel Sekreter 
Agah Arda katıldı. 
Başsavcı ülger 
ziyarette yaptığı 
konuşmasında;
"Öncelikle yakın za
manda Hakkın rah
metine kavuşan 
Yönetim Kurulu

Başkan Vekiliniz 
Merhum Mehmet 
Yıldırım'ı saygıyla 
anmak istiyorum. 
Kendisiyle çok kısa 
bir zaman diliminde 
tanışma fırsatı bul
dum. Ölümü bizleri 
de derinden 
üzmüştür. 
Camianıza ve aile
sine başsağlığı ve 
sabırlar dilerim. 
Ayrıca Odamızın 
Gemlik Adi iyemize 
yaptığı destekler
den dolayı teşekkür 
ederim. Yaptığınız 
destekle iş süreç
lerimiz de gözle 
görülür rahatlama 
oldu. Odalarımızın 
bu konudaki 
destekleri tartışıl 
maz. Odalar 
ülkemiz için son

derece önemli 
hizmetlere imza 
atan güzide 
kurumlardır. Sîz
lerin gelişmesi 
büyümesi hem 
bölgemiz hem ülke 
ekonomimiz için 

son derece önem
lidir. "dedi.
Oda Yönetim Ku
rulu Başkanı Kemal 
Akıt ise; "Öncelikle 
ziyaretinizden ötürü 
bizleri mutlu ettiniz. 
Teşekkür ederiz. Bi

zi er "Her şeyi De
vletten bekleme" 
prensibi ile hare 
ket ettik. Gücümüz 
yettiğince adliye 
mize, emniyet 
hizmetlerine, eğitim 
kurumlarımıza ve 

daha bir çok 
kamu kurum ve 
kuruluşuna yardım 
etmekteyiz.
Onlara yaptığımız 
hizmetler dolaylı 
yoldan toplumun 
her kesimine 
yansımaktadır. 
Bunun için son 
derece memnunuz. 
Bundan sonra 
da elimizden 
geldiğince 
yardımlarımız 
devam edecektir. " 
dedi.
Ardından 
Cumhuriyet 
Başsavcımız 
Ali Ülger Oda 
Yönetim Kurulu 
Başkanımıza 
Teşekkür plaketi 
takdim etti.
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IHIMI mil IİMI inamı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İki Gemlik takımının 
karşılaşmasında 
galip ayrılan 
Vefaspor olurken, 
Çotanakspor 
kalecisi Servet 
farkı önledi.
Birinci Küme 3. 
Grupta ilk iki 
maçını kaybeden 
Çotanakspor ile iki 
maçta 4. Puan 
toplayan Vefaspor 
karşılaşması zevkli 
ve gollü geçerken 
Vefaspor sahadan 
4-0 galip ayrıldı. 
Maça rakibine göre 
daha atak başlayan 
Vefaspor, 3. 
Dakikada Okan 
Bayraktar ile 
1-0 öne geçti.
6. dakikada aynı fut
bolcunun kafa şutu 
direk dibinden dışarı 
giderken 8. De Okan 
Bayraktar skoru 
2-0 yaptı ilk yarı 
bu skorla 
kapandı.
70. de Resul 
Çotanakspor adına bir golde yararla 

namazken 72. de
Ercan plase bir 
vuruşla skoru

3-0’a taşıdı.
72’de Ercan plasesi

maçın skorunu 
belirledi 4-0

SAHA: Gemlik Suni 
HAKEMLER : Vedat
Çelik 6, Mesut koç 6, 
Ahmet Dilek 6.

ÇOTANAKSPOR: 
Servet 5, Hatem 3, 
İsmail 2, (Furkan 3,) 
Recep 3, (llyas 2) 
Aykurt 3, Resul 3, 
Sefa 3, Faruk, 2, 
Volkan 2, (Murat 2)

VEFASPOR: 
Mustafa 4, Osman 5, 
Ayçan 5, Muharrem 
5, Ali 4, Okan Açık 5, 
(Emrah 3) Abdullah 
4, Okan Bayraktar 6, 
(Murat Yarar 3) Tun
cay 5, Ercan 5, 
Yunus 2,

GOLLER : 
Dk. 3-8-80 Okan 
Bayraktar, Dk. 70. 
Ercan, (Vefaspor)

KflŞ€D€ B€Kl€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Bu Kaçıncı Hicaz 
oysa yalnız atardım şehrin voltalarını 
şarabi günahlara sokmadan soluğumu 
seni söylerdim poyrazın böğrünü vurduğu 
makamlara 
bu kaçıncı volta sevgili 
bu kaçıncı hicaz 
gözlerini yatırdığım yaşmak sarısı 
kaldırımlarda 
fikrimi satarken o keman sesine 
bir yanım arşe 
bir yanım toz 
bir yanım duman 
vurunca gözünü mendireklerin 
öyle karanlık 
öyle lacivert 
öyle ölü olurdu denizin rengi 
vapurlar söylerdi uykumun sessizliğini 
oysa yalnız atardım şehrin voltalarını 
şarabi günahlara sokmadan soluğumu 
seni söylerdim poyrazın böğrünü vurduğu 
makamlara 
bu kaçıncı volta sevgili 
bu kaçıncı hicaz...

ELEMAN
VASIFSIZ BAY-BAYAN 

ÜBETİMBE ÇALIŞACAK PEBSONEL 
ALINACAKTIR. 

VERONA GRANİT MERMER 
SAN.TİC.LTB.ŞTİ. 

TEL: 514 20 21

ELEMAN
Ön muhasebede çalışacak 

bayan çalışma arkadaşları arıyoruz 
Başvuruların bizzat cv ile 
yapılması gerekmektedir 
VERONA GRANİT MERMER 

SAN.TİC.LTD.STİ.

TEL :514202i

E1EKTBİKÇİARANIY0R
GEMLİK’TE İKAMET EDEN 

GEMLİK’TEKİ ŞANTİYEMİZDE 
ÇALIŞACAK ELEKTRİKÇİ 

USTALARI VE YARDIMCILARI 
ARANIYOR 

DRM Elektromekanik İnş. 
Proje'San.nric.Ltd. "Şti.

03124424014-05494992909

SAHİBİNDEN 
KİRALIK UMURBEY’DE 
130 TONLUK ZEYTİN 
HAVUZLU MAĞAZA

0 536 223 82 62
ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

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

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZGİİZELYAIİ SİTESİNDE 

HAVUZLU EŞYALI ve EŞYASI! 
2+1 DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK

0 535 37818 00
Facebook sayfamız: Gemlik Körfez ■ Güler Ajans
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Kurulan ve kapanan şirket sanısı azaldı
Kurulan şirket 
sayısı, eylülde bir 
önceki aya göre 
yüzde 23,40 
azalarak 5 bin 50 
oldu. Aynı dönemde 
kapanan şirket 
sayısı yüzde 27,42 
azalışla 884 olarak 
kayıtlara geçti.
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği,

eylül ayına ilişkin 
kurulan-kapanan 
şirket istatistiklerini 
açıkladı.
Buna göre, eylülde 
kurulan şirket 
sayısı, bir önceki 
aya göre yüzde 
23,40 azalış gös
terdi. Şirket sayısı 
bu dönemde 6 bin 
593'ten 5 bin 50'ye

geriledi.
Bu dönemde ka
panan şirket sayısı 
da yüzde 27,42 
azaldı ve 884 oldu. 
Ağustosta kapanan 
şirket sayısı bin 
218 idi.
Kurulan şirket 
sayısı eylülde geçen 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 36,34, ka

panan şirket sayısı 
yüzde 6,25 artış 
gösterdi.
Kurulan şirket 
sayısı ocak-eylül 
döneminde geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 10,58 ar
tarak 53 bin 137, ka
panan şirket sayısı 
yüzde 25,4 artarak 
9 bin 90 oldu.

Yeni dönem başlıyor! En az 900 TL ödenecek
İşçi ile işveren 
arasında tazminat 
ya da işe iade gibi 
talepleri mahke 
meye gitmeden 
‘arabuluculuk büro- 
su’nda çözmek için 
30 bin liraya kadar 
alacak için 1.800 lira 
ödenecek.
15 milyon işçi ve 1.7 
milyon işvereni il
gilendiren işçi 
işveren arasındaki 
alacak, tazminat ve 
işe iade davalarında 
yeni bir dönem başlı 
yor. 1950’den beri 
işçi ve işveren 
arasındaki anlaş 
mazlıklarda uygu
lanan İş Mahke 
meleri Kanunu tar
ihe karıştı. Yeni 
yıldan itibaren 
yürürlüğe girecek 
yeni kanun uyann 
ca, işçi veya işveren 
arabulucuya gitme 
den dava aşamaya
cak. Dava, arabulu
cuda anlaşma 
sağlanamazsa 
açılabilecek.

TBMM’de geçen 
hafta kabul' edilen 
kanun, Cumhur 
başkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
onayının ardından 
Resmi Gazete’de 
yayımlanacak. Ka
nuna göre, bireysel 
veya toplu iş 
sözleşmesine 
dayanan işçi veya 
işveren alacağı ve 
tazminatı ile işe iade 
davalarında, arabu
lucuya başvurul 
ması “dava şartı’’ 
olacak. İş 
mahkemesi hâkim
leri, arabulucuya 
başvurmadan açılan 
davaları “usulden” 

reddedecek. 
Kanunun 
arabuluculuğu 
zorunlu kılan 
hükümleri, Resmi 
Gazete’de 
yayımlandıktan 3 ay 
sonra yürüdüğe 
girecek. Kanunun 
bu ay içinde 
yayımlanması 
halinde, şubat 
ayından itibaren iş 
hayatında yeni bir 
dönem başlayacak. 
ANLAŞAMAZ 
LARSA ÜCRETİN 2 
SAATİNİ HAZİNE 
VERECEK 
Habere göre arabu
luculuk başvurusu, 
karşı tarafın bulun 

duğu yerleşim yerin 
deki'veya işin 
yapıldığı yerdeki 
adliyelerde bulunan 
arabuluculuk büro
suna yapılacak. 
Arabuluculuk 
bürosu bulunmayan 
yerlerde ise başvu 
rular, iş davalarıyla 
görevli sulh hukuk 
mahkemesi yazı 
işleri müdürlüğüne 
yapılacak. Dosyaya 
bakacak arabulucu, 
adalet komisyon 
larınca bildirilen 
listeden, adliyelerde 
görev yapan arabu
luculuk bürolarınca 
belirlenecek.
Tarafların, listede 

yer alan herhangi 
bir arabulucu üz
erinde anlaşmaları 
halinde bu arabu
lucu görevlendirile
cek.
Tarafların uzlaşma 
lan halinde, arabu
luculuk ücreti, işçi 
ve işveren tarafın 
dan eşit ödenecek. 
Bir arabulucu 
tarafından sonuç 
landınlan anlaş 
mazlıklarda ilk 30 
bin lira için bin 800, 
sonra gelen 40 bin 
lira için 2 bin lira 
ücret ödenecek. Bu 
ücret iki taraf arasın 
da eşit paylaşılacak. 
Tarafların arabulucu 
huzurunda anlaşa 
mamaları halinde, 
arabuluculuk 
görüşmelerinin ilk 
iki saatlik bölümü 
Hazine’den, iki saati 
aşan kısmı ise eşit 
şekilde 
karşılanacak.
2013’te başlayan 
arabuluculuğa 
halen gönüllü 

olarak 
başvurulabiliyor. 
Arabuluculara 
2013’ten beri 
yapılan 18 bin 300 
hukuk uyuşmazlığı 
başvurusunun 
yüzde 89’u (16 bin 
500 adet) iş 
anlaşmazlıklarından 
oluştu. Bunların 
yüzde 91’i anlaş 
mayla sonuçlandı. 
Anlaşılan başvu 
rulann yüzde 93’ü 
ise bir günde 
sonuçlandı.
İş davalarının yıllık 
ortalama görülme 
süresi 2010 yılında 
466, 2O11’de488, 
2012’de 483,2013’te 
381,2O14’te417, 
2015’te 431,2016’da 
434 gün oldu. 2016 
yılı sonu itibarıyla 
ilk derece mahkeme 
terindeki 3 milyon 
525 bin hukuk 
uyuşmazlığının 
yaklaşık yüzde 
15’i (530 bin), 
Yargıtay’da 
bulunuyor.

GEREKLİ TELEFONLAR

Polis İmdat
Jandarma İmdat

K.
Polis Karakolu
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513
513 12 06

KAYMAKAMUK
Kaymakamlık 51310 51

.Savcılığı 513 10 53

.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet M0d,

DENİZ UÇAOl
METRO

Devlet

513 10 28

HASTANELER
Hasta 

»ev. Hı
.ocağı

Tomok.y Tomografi

TAKSİLER
Körfez Taksi
Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi

513 32 40

Manastır Tsksl
513 23 24

RESMİ DAİRELER*

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

121
186

Bursa

513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57

3 13
I3 11
3 10

08
33

513 37 42

524 85 86
513 10 92

Halk Eğitim Müd.
İŞ-KUR_________

BELEDİYE

513 77 73
513 18 46

Santral
Başkanlık

51345 21-23
51345 20

BUSKİ
İtfaiye

514 57 96

Muhasebe Md.
Yazı İşi. Md.
Su Anza

51323 25
51345 21-182
51345 21-111

Yalnız 185

DEHİI OTOBÜSÜ

Mudanya
Yenlkapı 
Yalova
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes.

VAPUR-
Yalova
Topçular
Eaklhlaar

77
544 30 60

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

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

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

DAÛITICILAR
GEMDAŞ
Aygaz
Habaş
Mogaz
Ergaz
Milangaz
Habaşgaz
Yeni Llkltgaz
BP Gaz
Bütünler Llkltgaz
Akçagaz
Totalgaz

513 29 29
513 12 95
513 15 37
513 75 58
513 88 43
513 22 59
513 45 46
513 65 06
514 59 81
513 80 00
514 88 70

Akçen Petrol
MAR-PET
Tuncay Otogez

lyzn Petrolfzn

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL :43 SAYI: 5910 

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@hotmall.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)

fflÜSBfflffl
VENÜS SİNEMASI

BÖLÜK
12.00-14.00-16.15- 

18.30-20.45 
İLK ÖPÜCÜK 

12.00-14.10-16.30- 
18.45-20.45

BİR NEFES YETER 
11.45-14.00-16.15 

-18.30-20.30 
5133321

mailto:korfezofset@hotmall.com
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2017 MODEL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE YÜKSEK VERİMLİ SIKIM! KONTİNÜ

KAVLAK] 9
Ll DOĞANIN HÂZİNESİ İL J

SIRASI BEKLEMEK YOKZEYTİN 
KASALARINIZ 
ANINDA SİZE 
— TESLİM!

MARMARA'NIN EN BÜYÜK ZEYTİNYAĞI FABRİKASI

GÜNLÜK 300 TON
yağlikzeytin İşleme KAPASİTESİ YENİ FABRİKAMIZ YALOVA YOLUNDA HİZMETİNİZDE!

^0530 660 68 80

24 Ekim 2017 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

İrfan Önlü O 535 285 42 69
Merkez: Çarşı Meydanı - UMURBEY 

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

k GEMLİK
irfanunluemlak.sahibinden.com

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın baskısına dayanamayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı kararım açıkladı:

Altepe istila etli
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Altepe’nin gidişi...
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 

Recep Altepe, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın istifa etmesini iste 
d iğ i belediye başkan lan arasındaydı.

Durup dururken, seçimle gelmiş bir 
Belediye başkan inin hizmet süresi 
bitmeden, bir soruşturma geçirmeden, 
Fetö ile ilişkisi olmadan görevini bırak 
ması için baskı kururup, istifa etmesini 
istemek, hangi demokratik toplumda 
yaşanır. Devamı sayfa 4’de

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Alte 
pe, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın "istifa etsinler” talimatına fazla 
direnemeyerek dün yaptığı bir köprü açılışından 
sonra basın karşısına geçerek, istifa ettiğini açık 
ladı. Recep Altepe basın karşısında istifasını şu 
sözlerle açıkladı. “Partimiz ve liderimizle ters düş 
meyeceğiz, hasarda vermeyeceğiz. Bize yakışanı 
yapacağız. Kriz ortamı oluşturmaya da yanaşma 
yacağız. Bu şartlarda da ülkeme hizmet imkanının 
kalmadığı ortadadır. Ben de belediye başkanlığı 
görevinden istifa ediyorum.” Haberi sayfa 2’de

Huiuiöâtntisi 
iıriinialııcatlawlı 
Uludağ Üniversitesi Gemlik Sunğipek 
Yerleşkesi Gemlik Hukuk Fakültesi birin 
ci sınıf öğrencisi, kimliği belirlenemeyen 
biri tarafından güpe gündüz bıçaklandı. 
Olay, Cuma günü öğle saatlerinde Emin 
Dalkıran Kordonu’nda meydana geldi. 
Saat 13.oo sıralarında yüksek okul 
öğrencisi Tuğçe Akdemir adlı kız arka 
daşı ile birlikte kanepede oturan Hukuk 
öğrencisi Özcan Karaaslan (18), b" *,ra 
da çevrelerinde dolaşan 35 yaşlarında 
bir erkek tarafından hiç neden yokken, 
omuzuna dokunulduktan sonra karnın 
dan ve bacağından bıçaklandı.
Muammer Ağım Devlet Hastanesine 
kaldırılan yaralı öğrenci burada tedavi 
altında alındı. Saldırgan olaydan sonra 
kaçtı. Polis saldırganın kimliğini belir
lemeye çalışıyor. Olay, ilçede büyük 
üzüntü yarattı. Saldırganın biran önce 
yakalanması istendi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın baskısına dayanamayan Bursa BiiyUkşehlr 
Belediye Başkanı kararını açıkladı:

Altepe istifa etti
Recep Altepe basın karşısında istifasını şu sözlerle açıkladı. “Partimiz ve liderimizle ters 

düşmeyeceğiz, hasar da vermeyeceğiz. Bize yakışanı yapacağız. Kriz ortamı oluşturmaya da 
yanaşmayacağız. Bu şartlarda da ülkeme hizmet imkanının kalmadığı ortadadır. 

Ben de belediye başkanlığı görevinden istifa ediyorum.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Cumhurbaşkanı ve 
AKP Genel Başkanı 
Recep Tayyip Erdo 
ğan’ın “istifa etsin
ler” talimatına fazla 
direnemeyerek dün 
yaptığı bir köprü 
açılışından sonra 
basın karşısına 
geçerek, istifa 
ettiğini açıkladı. 
Partisini 2019 
Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerine hazırla 
yan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, parti için 
de metal yorgunlu 
ğu olduğunu 
belirterek, örgütte 
ve belediyelere 
değişimlerin olaca 
ğını belirtmişti. 
Bunu son günlerde 
sıklaştıran Erdoğan, 
önce İstanbul Bele 
diye Başkanı Kadir 
Topbaş’ın istifasını 
istemiş Topbaş 
Belediye Meclisi’n 
de kendine karşı 
alınan bazı kararlar
dan sonra Erdo 
ğan’ın mesajını 
alarak sessizce 
istifa etmişti. 
Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın Ankara, 
Bursa ve Balıkesir 
Belediye Başkanları 
mn da istifa etme 
sini açık olarak is
temesinden sonra 
bir haftadır 3 baş 
kan birlikte hareket 
ederek istifalarını 
vermemişlerdi. 
Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Melih Gökçek dün 
Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ile birara 
ya gelerek bir görüş 
me gerçekleştirir 
ken, dün öğleden 
sonra istifası iste
nen Bursa Büyükşe 
hir Belediye Başka 
nı Recep Altepe, 
Yıldırım llçesi'ne 
bağlı Bağlaraltı 
Siteler Köprüsü'nün 
açılış törenine 
katıldı.

Altepe Bursa’ya 
yaptığı hizmetleri 
anlatığı köprü açılı 
şından sonra 
yeniden mikrafon 
ların başına gelerek 
istifa ettiğini 
açıkladı.
Bütün Türkiye’nin 
merakla beklediği 3 
başkanın istifaları 
konusunda Recep 
Altepe’nin istifasın 
dan sonra şimdi 
gözler Ankara 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Melih Gökçek’in 
Cumhurbaşkanı ile 
görüşmesinden 
sonra yapacağı 
açıklamaya 
kilitlendi.
Öte yandan, 
Balıkesir Belediye 
başkanınında istifa 
sini verip vermeye 
ceği ama sonunda 
vermese bile beledi 
ye meclisinde bütçe 
görüşmelerinde 
güvenoyu verilme 
yerek düşürüleceği 
söyleniyor.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkan 
Recep Altepe 
istifasını açıkladığı 
basın toplantısında 
şunları söyledi:

HİZMETLERİN 
SAĞANAK GİBİ 
AKTIĞI BİR DÖNEM

Bursa olarak Türk! 
ye olarak güzel bir 
dönem geçiriyoruz. 
Hizmetlerin yağmur 
sağanak gibi aktığı 
bir dönem. Gerçek
ten Türkiye'nin 
çehresi değişti.
Yerel yönetimlerle 
olarak güçlü Türk! 
ye için hızlı adımla 
rımızı atıyoruz. 
Bursa'yı seviyoruz, 
BursalI lan seviyo 
ruz. Binlerce eseri 
Bursa'mıza kazandı 
rıyoruz. Stadyumun 
dan bilim merke 
zine 140 yıl sonra 
yapılan yeni bi
nalar...

BIRAKTIĞINI 
AÇIKLADI

İşte bu eserlerle biz 
tarihe geçmiş olu 
yoruz. Bizleri 
destekleyen Bursa 
iısıVamtzâ karşı bor
cumuzu eda etmeye 
devam ediyoruz. 
Bursa her zaman 
örnek oldu, öncü 
oldu.

ORTAYA VİZYON 
KOYDUK

Ve Bursamız 
gelişen Türkiye'nin 
de öncü şehri olma 
yolunda da büyük 
bir performans gös
terdi. Ortaya güzel 
bir vizyon koyduk. 
Başta Bursamızın 
yeşiline sahip 
çıkmak... O güzel 
yeşil Bursa'yı tekrar 
canlandırmak için 
bizler de adımları 
mızı atmış olduk. Az 
önce dediğimiz gibi 
dere ıslahımız ve 
bununla birlikte 
diğer derelerimizde 
yapılan ıslahlar, tüm 
ovaya kolektörlerin 
döşenmesi işte on
larla birlikte ovamız 
sahillerimiz temiz 
lendi. 24 yıldır bele 
diyeliyim, Yıldırım 
temsilcisi olarak da 
bu görevleri yapmış 
tık. Yıldırım için ne 
yapsak az diyoruz, 
en büyük desteği 
bize Yıldırım verdi."

GÖREVİNİ

Bursa Büyükşehir 
Belediye başkanı 
Altepe daha sonra 
basın mensuplarına 
açıklamada bulun 
du. Altepe şunları 
söyledi: "Son gün
lerdeki gelişmeler, 
Bursa'nın değil 
Türkiye'nin gün
demi oldu. Bununla 
ilgili de birkaç cüm 
le söylemek istiyo
rum. Şu anda da 
görüldüğü gibi, 
burada da 
yaşadığımız gibi 
Bursa ve Bursah 
hemşerileri mize 
hizmet etmek, dert 
ve sıkıntılarını 
çözmek, Bursa'ya 
eserler bırakmak 
yolunda gece 
gündüz çalışmaları 
mızı hızla sürdürü 
yoruz. Bu işi de 
adeta bizler ibadet 
olarak yerine ge
tiriyoruz. Ve bunu 
yaparken de herke 
se, şehrin gelişmele 
rine katkı sağlamak 
için de çalışmaları 
mızı sürdürüyoruz. 
Bursah hemşerile 
rimiz arasında 
ayrım yapmamaya 
gayret ediyorum. 
Bu konuda mahcup 
olmamak amacıyla, 
bursah bir kişi için 
en önemli konu bu. 
Dedikodu ve şüphe 

oluşturacak tüm 
işlerden kaçındık. 
Kimseye menfaat 
ve haksız kazanç 
temin etmedik, bun
lara da dikkat ettik, 
bizler de dediko
duya vesile olmama 
sı amacıyla beledi 
ye başkanı görevine 
başlayınca tüm 
işyerlerimi kapat 
tim. Ve belediye 
başkanı olarak 
hizmet ettim. Bursa 
ile yatıp kalktık, 
herkesin fikrini 
aldık, yeter ki katkı 
sağlasınlar. Tüm 
Bursa dinamik
leriyle birlikte, kent 
konseyi ve eski 
belediye başkanları 
mızla herkesle el 
ele çalıştık. Tüm 
kurum kuruluşlarla 
da başta belediye 
terimiz olmak üzere, 
parti teşkilatlarımız 
la örnek bir uyum 
sergiledik. Bunların 
sonucunda güzel 
bursamıza binlerce 
eser kazandırdık.

SEÇİMLERDEN 
ZAFERLE ÇIKTIK

Her girdiğimiz 
seçimlerden de 
zaferle çıktık. 
En son 16 Nisan 
referandumunda da 
6 büyük şehirde de 
yüzde 50'nin üzerin 
de oy alma başarısı 
nı gösterdik. Yol 
suzluk, tembellik 
ve istismarla hiç 
suçlanmadık. Bursa 
halkı karşısında 
güven oranımız ve 
puanımız hiç düşme 
di. Her zaman için 
güvenimizi ko
ruduk. Fakat son 
günler de özellikle 
bizi m i için çok 
değerli olan, gözbe 
beğimiz AK Parti 
nin yönetimi tarafın 
dan ülke genelinde 
başlatılan yeniden 
yapılanma, değişim 
ve dönüşüm projesi 
adı altında bir

eylem başlatıldı. 
Duyuruldu ki bursa 
da bu uygulamanın 
içinde yer alıyor. 
39 yıllık siyasi 
hayatımızda, bu
radaki tüm bağım 
Iılığımız Milli Se
lamet, Refah, 
Fazilet ve AK Parti 
olarak devam etti. 
Görevlerimizi 
şerefimizle yapmış 
olduk. Başka 
hiçbir camiayla da 
bağımız bulunma
makta. Böyle bir 
teşkilat terbiyesi 
ve tecrübesi olan 
ömrünü bu 
davaya adamış 
biri olarak, hem 
siyasi görev 
lerde hem 
de belediye görev
lerinde hep hiz 
met hep işbirliği 
konusunda adımlar 
attım. İbadet olarak 
gördüğüm bu yolda 
kavgadan yana hiç 
olmadım, muhale
fette 10 yıl eski 
belediye başkan 
lanyla da yaşadık. 
Kent kültürünü de 
ortaya koyduk.

ALNIMIZAK 
BAŞIMIZ DİK

Partimiz ve lideri 
mizle ters düşmeye 
ceğiz, hasar da 
vermeyeceğiz.
Bize yakışanı 
yapacağız. Kriz 
ortamı oluştur 
maya da yanaşma 
yacağız. Bu şartlar 
da da ülkeme 
hizmet imkanının 
kalmadığı ortadadır. 
Ben de belediye 
başkanlığı görevin
den istifa ediyorum. 
Alnımız ak, başımız 
da dik. Özellikle 
bizi değerli oyla 
nyla seçen partili 
veya partisiz bizden 
hizmet bekleyen 
tüm Bursah hemşe 
riterimin anlayışla 
karşılayacağını 
biliyorum."
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TeltlHiıvlaBaılıenbisilıleiiıaeıılılı Kıtillaılısıtski
Bursa'da cep tele
fonuyla oynayan bir 
kişinin bisikleti 
çalındı. Hırsızlık anı 
güvenlik 
kamerasına yansıdı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Güven Bilgin 
(38), Dereçavuş Ma- 
hallesi'nden bisik
letiyle şehir 
merkezindeki bir 
taksi durağına 
geldi. Taksicilik 
yapan Bilgin, bisik
letini durağın 
hemen arkasına 
bağladı. Bilgin, öğle 
saatlerinde bisikle
tine arkası dönük 
vaziyette oturup,

İcra Celbi Getiren Poslacrvı varalaiı
BURSA'nın İnegöl 
İlçesi'nde, kendi
sine gelen icra cel
bini imza atmadan 
açmak isteyen A.Y., 
prosedür gereği 
buna izin vermeyen 
PTT görevlisine 
kalemle saldırdı. 
Göğsüyle yüzünden 
yaralanan Ömer 
Küçük, hastanede 
tedavi edilirken, 
saldırgan ise jan
darma ekiplerince 
gözaltına alındı. 
Posta ve Telgraf 
Teşkilatı (PTT) 
görevlisi Küçük, 
icra celbini iletmek 
üzere A.Y.'ye ait 
Yeniceköy Ma
hallesi Fatih Sultan 
Mehmet Bulvarı

V II II

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde bariyer
lere çarpan moto
siklet sürücüsü 
genç hayatını 
kaybetti.
Kaza, İnegöl ilçesi 
Mezit mevkiinde 
meydana geldi. 
Eskişehir'den İn
egöl ilçesine gez 
meye gelen 34 
yaşındaki Can Yon 
tarım idaresindeki 
55 VJ 916 plakalı 
yarış motosikleti, 
Mezit mevkiinde 
kontrolden çıktı. 
Savrulan motosik-

cep telefonuyla oy 
namaya başladı. 
Bir süre sonra 5 bin 
lira değerindeki 
lüks bisikletinin 
yerinde olmadığını 
gören Bilgin, 
polise müracaat 
etti. Hırsızlık anı 

.îtS

üzerindeki iş yerine 
gitti. Postane 
görevlisi, icra cel
bini teslim etmek 
üzereyken A.Y., 
tebligat belgesine 
imza atmadan zarfı 
açmak istedi. Bu

duvarına çarparaklet, bariyerlere çarp
tıktan sonra 5 metre durdu. Sağ bacağı 
sürüklenerek istinat kopan genç ağır

kamerada
Öte yandan güven
lik kamerasına 
yansıyan görün
tülerde, Güven 
Bilgin'in cep tele
fonuyla oynadığı 
sırada yaklaşık 3 
metre gerisindeki 

sırada PTT 
görevlisinin, imza 
atmadan evrakı 
açamayacağını 
söylemesi üzerine 
ikili arasında tartış 
ma çıktı. Tartışma 
mn büyümesi üze 

bisikletin yanına 
kimliği belirsiz bir 
kişi yaklaşıyor. 
Bisikletin kilidini 
kıran şüpheli, 
binerek uzaklaşıyor. 
Olayın öğle 
saatlerinde 
gerçekleştiğini 
ifade eden Bilgin, 
"Durakta kimse 
yoktu. Cep telefon
umla oynadığım 
sırada 3 metre 
arkamdan bisikleti 
biri çalmış. Bisikle
tle her gün işten 
eve gidip geliyor
dum. Ben hırsızı 
fark etmedim" 
dedi.

rine A.Y., elindeki 
kalemi, PTT 
görevlisinin 
yüzüne sapladı. 
Durumu jandar
maya bildiren 
Küçük, ekipler 
tarafından İnegöl 
Devlet Hastane
sinin acil servisine 
götürülerek, te
daviye alındı. PTT 
görevlisine, acil 
serviste 2 gün 'iş 
göremez' raporu 
verildi. PTT 
görevlisini 
yaralayan A.Y. ise 
jandarma ekipler
ince 'yaralama ve 
kamu görevlisine 
mukavemet' suçun
dan gözaltına alındı.

yaralandı. Kazayı 
gören sürücüler du
rumu 112'ye bildir 
di. Kanlar içinde 
kalan genç, 112 
ekibinin ilk müda
halesinin ardından 
steril poşete konu
lan kopan bacağı ile 
İnegöl Devlet Has- 
tanesi'ne sevk 
edildi. Yoğun bakım 
servisine kaldırılan 
genç, yapılan mü
dahalelere rağmen 
kurtarılamayarak 
hayatını kaybetti. 
Kazayla alakalı 
tahkikat sürüyor.

çalışan cıiiı
Bursa'nın Kestel 
ilçesinde hayvan 
ağılında cesedi bu
lunan kişinin, daha 
önce yanında 
çobanlık yapan 
şüpheli tarafından 
öldürüldüğü 
ortaya çıktı.
M.D'nin (68), 13 
Ekim'de kendisine 
ait Narhdere Ma- 
hallesi'ndeki hay
van ağılında ölü 
bulunmasının 
ardından başlatılan 
soruşturma 
sürüyor.
Olay yerinde kanlı 
balta bulan 
Bursa Jandarma 
Komutanlığı ekip
leri, soruşturmayı 
derinleştirerek

Ambulansın
Çarptığı Gocuk 

Yaralandı
Sakarya'nın Ada 
pazarı ilçesinde 
ambulansın 
çarptığı çocuk has
taneye kaldırıldı. 
Alınan bigiye göre, 
Orhangazi Cadde- 
si'nde B.Ş'nin 
kullandığı 54 E 
2666 plakalı 
ambulans, yolun 
karşısına geçmeye 
çalışan M.K'ye 
(11) çarptı.
Durumun 
bildirilmesi üzerine 
olay yerine sağlık 
ve polis ekipleri

KRŞCDC B€KL€M€K VOK

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

Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK

1OO'e yakın 
kişinin ifadesine 
başvurdu.
Ekipler, M.D'nin 
yanında daha önce 
çoban olarak 
çalıştığı ve Gemlik 
Açık Cezaevinden 
firar ettiği belir
lenen E.D'yi (50) 
çelişkili ifadeler 
vermesi üzerine 
gözaltına aldı. 
İşlediği cinayetin 
ardından mak 
tulün üzerindeki 
4 bin 200 lirayı da 
aldığı öne sürü 
len zanlı, 
jandarmadaki 
işlemlerinin 
ardından çıkarıl 
dığı mahkemece 
tutuklandı.

sevk edildi. 
Kazada yaralanan 
M.K, sağlık ekip
lerinin ilk müdaha
lesinin ardından 
Sakarya Eğitim ve 
Araştırma Hastane
sine kaldırıldı. 
Çocuğun sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğrenildi. 
Kaza yapan ambu
lanstaki hasta ise 
başka bir ambu
lansla Sakarya 
Eğitim ve 
Araştırma Hastane
sine nakledildi.
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Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Altepe’nin gidişi... 
Türkiye tipi demokrasilerde istenir. 
Bu durum, Cumhurbaşkanlığı sistemi 

ne geçiş için yapılan Referandum 
sırasında siyasilerce tek adam rejimine 
gidiş olarak eleştirilmişti.

2019 yılında başlayacak olan bu süreç 
gelmeden AKP de antidemokratik uygula
malar sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 belediye 
başkanının istifa etmesini istedi.

Belediye Başkanlar/ halk oyuyla seçi 
lir, biryojsuzluk, bir ceza olayı olmadığı 
sürece görevini yapar.

Sağlık konuları dışında seçimle gelen 
seçimle gider.

Belediye bâşkâhlân atama ifegeimiş 
kişiler değil, seçimiş kişilerdir.

Cumhurbaşkanının isteği üzerine 2 
belediye başkanından sonra Altepe de 
istifasını dün açıkladı. Hep söylüyorum. 
AKP’Iiler birey değil, bir kul mantığıyla 
yönetiliyorlar. Kullar reislerinin, şıhlarının 
emirlerine uyuyorlar, uy masalar biliyor- 
larki aforoz edilecekler. Başlarına gelme 
yen kalmayacak.

Gemlik CHP’li Belediye Başkanı Fatih- 
Mehmet Güler, belediyede yaşanan yol
suzluklar nedeniyle görevinden İçişleri 
Bakarfnğf'nca a'mmnştı.

Bu alınma olayında kurulan kumpas 
içinde Altepe de yer aldı. Kumpasçıların 
başında Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç, alt kadrolarında AKP ilçe teşkilatı, 
Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhuri 
yefSavciları,'Kaymakam ve Vali de vardı.

Belediye de yapılan başkan yardimcili 
gı seçimierinde'CHP'n'4. yedeküyeliğin 
den meclis üyesine getirilen Brütüs Bü
lent (Dalkılıç) ın AKP’li meclis üyesi Refik 
Yılmaz’a oy verdirenler kimlerdi?

Refik Yılmaz’ın seçilmesinde verilen 
rüşvetler yanlız para değil, makam da 
vardı. Recep Altepe, Brütüs Bülent’i 
Bursa da Kültür Parkta işe aldırmadı mı? 
Mehmet Çelik ve Muharrem Sarı’ya 
başkan yardımcılığı verilmedi mi? 
Mehmet Çelik seçimlerden sonra neden 
Kent Konseyi Genel Sekreteri yapılıp dol
gun maaşa bağlandı?

AKP’liler kimseye demokrasi dersi ver
meye kalkmasınlar, önce kendileri gerçek 
demokrasiyi öğrensinler, kulluktan kur
tulup birey olsunlar.

Altepe makamından düştükten sonra 
oır sure sohra' unutulanlar arasına 
katılacaktır.

Yerine kimin geleceği hiç fark etmez.
Gelen gideni aratır. ,
Not: Cuma günü Emin Dalkıran Kordo

nun da bir hukuk öğrencisinin güpe 
gündüz hiç tanımadığı biri tarafından 
bıçaklanmasına Gemlik sessiz kaldı.

Bu konuyu yarın İşleyeceğim.

81 ilden gelen gençler 
Hamidiye Köyü nü gezdi

Gemlik Belediyesi 
ve Gemlik Kent 
Konseyi işbirliğince 
organize edilen 
"81 İl 81 Genç 
Gemlik’te" projesi 
kapsamında, 
ülkemizin 81 ilinden 
katılım sağlayan 81 
genç, etkinliklerin 
ikinci gününde, 
Hamidiye Köyü 
Mahallesine 
yapılan ziyaret ile 
biraraya geldi.
Köyün kadınlarının 
hazırladıkları, 
zeytin ve zeytin 
yağı tabaklarının 
yanı sıra cevizli 
lokum, ev 
makarnası, mısır 
ekmeği ve karala- 
hana gibi yöresel 
yemekler misafir
lere ikram edildi. 
Köy meydanında 
devam eden etkin
likler, üniversiteli 
gençlerin okuduğu 
şarkılar, türküler ve 
şiirler ile

$1

renklendi. 
Etkinliklere, 
Gemlik Belediye 
Meclis Üyesi Ercan 
Barutçuoğlu, Kent 
Konseyi Başkan 
Yardımcısı ve

Belediye Meclis 
Üyesi Fehmi 
Arslan, AK Parti 
Gemlik İlçe 
Başkanı Zafer Işık, 
Kent Konseyi 
Kadın Kolları

Başkanı Çiğdem 
Türe ve Yürütme 
Kurulu, Kent 
Konseyi Gençlik 
Meclisi Yürütme 
Kurulu, STK 
temsilcileri ve köy 
halkı katıldı.
Zeytin ve zeytin 
yetiştiriciliği 
hakkında bilgi
lerinde verildiği 
ziyarette, üniver
siteli gençler 
yöresel kıyafetler 
giyerek zeytin 
ağaçlarından 
zeytin topladı. 
Ziyaretten 
duyduktan 
memnuniyeti dile 
getiren 81 il’in 
genç temsilcileri, 
birlikte toplu 
fotoğraf 
çektirerek, şalvar 
giyerek fotoğraf 
çektirdiler, zeytin 
ağaçlarından 
sepetlere zeytin 
toplayarak zeytin 
ciliği öğrendiler.

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

QSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
IVIATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

!□
MM! ABONE OLDUNUZ MU?
■KomnmiM abone olun okuyun okutun

Facebooksayfamız/peıfilik Körfez - Güler Ajans
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Yaz Saati Ihnülaması Tırtıa Yasaca Eklendi
Sürekli yaz saati 
uygulaması, Torba 
Yasa'ya eklendi, 
düzenleme 
Meclis'te görüşü 
lecek. Geçen yıl kış 
saati uygulamasına 
geçilmemesi büyük 
tartışmalara yol 
açsa da bu 
uygulamadan 
vazgeçilmemişti.

ENERJİ BAKANI 
ALBAYRAK,

"ÖNEMLİ KATKI 
YAPTI" DEMİŞTİ

Enerji Bakanı Berat 
Albayrak geçtiğimiz 
eylül ayında yaptığı 
açıklamada, "Ve 
rimlilik hususunda 
yaz saati uygula 
ması Türkiye'ye çok 
önemli bir katkı 
yaptı.Ne yaptı? 
Rakamsal olarak; 
raporlar yeni geldi. 
Dedik bunun

ekonomik rakamsal 
analizi nedir diye? 
Bakanlık olarak biz 
bir çalışma 
yapmıştık ama, 
dışarıdan da 
üçüncü bir gözle 
Türkiye'nin en iyi 
üniversitlerinden 
bir tanesi olan; 
teknik olarak kimine 
göre en iyisi olan 
İstanbul Teknik 
Üniversitesi ile de 
bir çalışma yaptıra

rak baktığımızda, 
büyüme ısınma 
tüketimi saat 
ayarlaması 
noktasında yaklaşık 
geçtiğimiz yıl 540 
milyon liralık, bir 
tasaruffa da etki 
etmesi itibariyle 
çok ciddi pozitif 
bir etki ortaya 
koymuştu. Bu süreç 
devam edecek" 
ifadelerini 
kullanmıştı.

SMiEnEiEaiFimısriMn
Saadet Partisi Gem
lik ilçe başkanı 
Ahmet Vakkas 
Yıldız, yönetim ku
rulu üyeleri; Hamza 
Aygün, Ömer Tun- 
cal Kınık ve Ümit 
Güngör ile birlikte 
Esnaf ve Sanatkar
lar Odası Başkanı 
İsmail Beki’yi 
ziyaret etti.
Saadet Partisinin 
yaptığı ziyaretten 
dolayı duyduğu 
memnuniyeti dile 
getirerek konuşma 
sına başlayan İs
mail Beki şunları 
söyledi. 
“Esnaflıktan gelen 
bir kişi olarak, bu 
zamanda esnaf 
olmanın ve ayakta 

durmanın ne kadar 
zor bir durum 
olduğunu bilirim. 
Bu nedenle esnaf 
arkadaşlarımın 
dertlerine çare bul
mak ve çözüm üret
mek için bu göreve 
geldim. Esnaf ve 
Sanatkarlar olarak 
tabii ki bir çok 
sorunla müca 
del e ediyoruz. 
Sorunlarımızın en 
başında maddi 
sıkıntılar geliyor. 
Esnafımız sabah 
kepenk açıyor; 
fakat siftah yap
madan kepenk kap
atanlar oluyor. 
Bunun yanı sıra 
ilçemizde bulunan 
bazı büyük

işletmelerin el
divenden merdi
vene, giyimden 
kırtasiyeye, 
gıdadan temizlik 
maddelerine 
varıncaya kadar her 
şeyi satıyor olması 
esnafımızı zora 
sokan bir başka 
sorun. Küçük 
esnafımız bu 
kuruluşlarla mü
cadele edemiyor ve 
sıkıntıya düşüyor. 
Umudumuz ve 
dileğimiz esnaf ve 
sanatkarımızı 
ayakta tutacak 
kanun ve kuralların 
faaliyete geçiril 
mesi ve gerekli 
desteğin verilme
sidir." diyerek 

sözlerini 
sonlandırdı. 
Saadet Partisi İlçe 
Başkanı Ahmet 
Vakkas Yıldız ise; 
“Hükümetin 
yanlış ekonomi 
politikaları, 
cumhurbaşkanımız 
tarafından dünya 
gerçeği olarak 
kabul edilen faiz 
belası ve üreten 
değil tüketen bir 
ekonomi modelini 
yaşıyor olmamız 
ekonomimizi dar 
boğaza sokmuştur. 
Böyle bir düzen 
bize hiçbir şey 
kazandırmaz; ak
sine esnaf ve sanat 
karı, işi ticaret olan 
her kesimi dolayı 

siy la ülkemizi zora 
sokar. Allah’ın izni 
ile Saadet Partisi 
iktidarında her 
alanda olacağı gibi 
ekonomi alanında 
da Milli Görüş mod
eline uygun olan 
sistemi hayata 
geçireceğiz. Saadet

Partisi olarak 
ülkemizi yaşanabilir 
bir ülke ve yeniden 
büyük bir ülke ha
line getireceğiz. 
Bunu başaracak 
bilgi birikimine ve 
kadrolara sahibiz.” 
diyerek sözlerini 
bitirdi.

Facebook'tan çok konuşulacafc hizmet
Kullanıcılar 
çevrelerindeki 
restoranları Face- 
book üzerinden 
görebilecek, 
restoranlar hakkın 
da arkadaşlarının 
yorumlarım oku 
yabilecek 
Facebook'tan 
yapılan açıklamada, 
kullanıcıların 
çevrelerindeki 
restoranları Face- 
book üzerinden 
görebileceği, 
siparişlerin "eve 
teslim" veya 
"restorandan al"

seçenekleriyle 
müşterilere 
ulaşacağı bildirildi. 
Açıklamada, 
kullanıcıların 
çevrelerindeki 
restoranlar 
hakkında 
arkadaşlarının 
yorumlarını da 
okuyabileceği 
ifade edildi. 
ABD'deki restoran
lardan Papa John's, 
VVingstop, Panera, 
Jack in the Box, 
TGI Friday's, 
Denny's, El Pollo 
Loco, Chipotle,

Jimmy John's ve 
Five Güys'ın Face- 
book kullanıcılarına 
eve teslim seçene

ğini sunacağı belir
tilen açıklamada, 
Delivery.com, Door- 
Dash, ChowNow,

Zuppler, EatStreet, 
Slice ve Olo adlı in
ternet siteleriyle 
anlaşmalı olan 
restoranlardan da 
kullanıcıların 
sipariş verebile 
ceğine işaret edildi. 
Uygulamanın 
Türkiye'de 
hizmete sunulup 
sunulmayacağı ise 
henüz bilinmiyor. 
Facebook'un yemek 
siparişi alma 
hizmetinin kişisel 
bilgisayarlar ile 
Android ve İOS 
işletim sistemine

sahip 
cihazlardan 
kullanılabileceği 
vurgulandı. 
Facebook'un 
yeni hizmeti 
sayesinde 
kullanıcılarına daha 
fazla restoran 
seçeneğini bir 
arada sunacağına 
dikkati çeken 
uzmanlar, şirketin 
ayrıca kullanıcı 
larını daha uzun 
süre kendi sitesin 
de tutmayı 
amaçladığını 
kaydediyor.

Delivery.com
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YKS'ıle yeni puan sistemi nasıl olacak?
Yüksek Öğretim Ku
rulu (YÖKj'ün inter
net adresindeki 
"Yükseköğretim 
Kurumlan Sınav 
Sistemi ile İlgili 
Sıkça Sorulan 
Sorular ve 
Cevaplan”na 
eklemeler 
gerçekleştirdi.
Yeni yapılan ek
lemelere göre, 
YGS-LYS siste
minde olduğu gibi 
bu yıl YKS’de puan
lar 100-500 puan 
aralığında 
hesaplanacak. 
Adayların bu 
puanlarına 
Ortaöğretim 
Başarı Puanı (OBP) 
geçen sene olduğu 
şekilde 
hesaplanarak 
eklenecek.
Bununla birlikte, 
Yükseköğretim 
Kurulunca (YÖK), 
Yükseköğretim 
Kurumlan 
Sınavı'nın (YKS) 
ikinci oturumundaki 

sosyal bilimler-2 
testinde yer alan 12 
soruluk felsefe 
grubu testinde, 
adaylara felsefe 
sorularının da tabii 
olarak yöneltileceği, 
özel yetenek sınavı 
ile öğrenci alan pro
gramlara başvuru 
için Temel Yeterlilik 
Testi (TYT) puanının 
150 ve üzeri olması 
gerektiği bildirildi. 
Yükseköğretim 
Kurumlan 
Sınavı’nda adaylar 
sınav başladıktan 
ne kadar süre sonra 
sınav salonundan 
ayrılabileceğiyle il
gili ise adayların 
sınav salonundan 
ayrılışı ile ilgili 
olarak ÖSYM 
tarafından makul 
süreler belirtene 
ceği, buna ilişkin 
bilgilerin Başvuru 
Kılavu zu’nda ve 
ÖSYM’nin web 
sayfasında 
bildirileceği 
ifade edildi.

Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi dersi 
almayan veya 
farklı bir müfredat 
ile alan adaylar için 
YGS-LYS siste
mindeki durum söz 
konusu olacak. 
Yani bu durumdaki 
adaylar sınavda 
ilave felsefe grubu 
sorularını cevap 
layacak, din kültürü 
ve ahlak bilgisi 
sorularını cevaplan 
dırmayacak.

Felsefe Grubu 
sorunlarında 
Felsefe sorularının 
dahil olup 
olmadığına ilişkin 
ise “Felsefe 
Grubundaki soru
lara Felsefe soru 
lan “tabii olarak" 
dahildir. 15. Soru 
da, ikinci oturumda 
testlerin içeriğine 
yönelik verilen 
açıklamada, Felsefe 
Grubu sorularında 
Felsefe dışındaki 

alanlardan hangi
lerinin dahil 
olduğunun belir
tilmesi amacı ile 
sadece Mantık, 
Psikoloji ve Sos 
yoloji belirtilmiştir" 
denildi.
Özel Yetenek sınavı 
ile öğrenci kabul 
eden yükseköğ 
retim programla 
rina hangi puan 
türü ile 
başvurulabileceği 
yle ilgili ise,

Özel Yetenek sınavı 
ile öğrenci kabul 
eden 
yükseköğretim 
programlarına 
Temel Yeterlilik 
Testi (TYT) puanı 
ile başvurula 

bileceği kaydedildi. 
Bu programlara 
başvurabilmek 
için YGS-LYS 
sisteminde olduğu 
gibi TYT puanının 
da 150 ve üzeri 
olması gerekiyor.

inısı'ıHıı tamlan ilim Bursa'da tiiıM sefer ier eta
Fransa'dan yapılan 
ihbar, Bursa'da 
ekipleri seferber etti 
ihbar üzerine belir
tilen adrese giden 
Büyükşehir 
Belediye İtfaiyesi, 
kurtarma ekipleri ve 
Nilüfer Belediyesi 
Veteriner işleri 
Müdürlüğü ekipleri 
kurtarma operasy
onu düzenledi. 
Yavru kedilerden 
ikisi korkup kaçar 
ken, diğeri ise it
faiye ekibi tarafın 
dan çatıdan in
dirildi.
Merkez Nilüfer

İlçesi Eski karaman 
Mahallesi Sevgi 
Sokakta 
kullanılmayan 
iki katlı evin 
çatısındaki 3 yavru 
kedi, görenleri 
telaşlandırdı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye İtfaiyesi ile 
Nilüfer Belediyesi'ni 
arayanlar, yavru 
kedilerin kurtarıl 
masını istedi. Bu 
arada kedilerin du
rumu sosyal me
dyaya taşınınca 
durumdan haberdar 
olan Fransa'daki 
hayvan hakları

Belediye İtfaiyesi, 
kurtarma ekipleri ve 
Nilüfer Belediyesi 
Veteriner İşleri 
Müdürlüğü ekipleri 
kedilerin bulunduğu 
binanın çatı katına 
operasyon düzen- 
ledi.Bursa'da, 
kullanıl mayan 2 
katlı binanın 
çatısında yavru 
kedilerin mahsur 
kaldığı haberi 
sosyal med yada 
yer alınca Fransa'
daki hayvan hakları 
temsilcileri Bursa İt
faiye Müdürlüğü'nü 
aradı

derneklerinin 
temsilcileri de 
Büyükşehir

istedi. İhbar yağmu 
ru üzerine Bursa 
Büyükşehir

Belediye Itfaiyesi'ni 
arayarak kedilerin 
kurtarılmasını

KAŞCDC B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

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

Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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GEM1IKSP0R ftBİLERİHİ YENERKEH ZORIHHDI

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Kadrosunda 40 
yaşını geçmiş 3 
futbolcusu bulunan 
Çekirgespor 
karşısında 3 puanı 
90 dakikada 
bulduğu golle alan 
Gemlikspor kırmızı 
kartların bol olduğu 
maçta adeta öldü 
öldü dirildi. 
Birinci Amatör 
Küme 5. Grupta ilk 
maçını deplasmanda 
kazanarak moral 
bulan kırmızı 
beyazhlar konuk 
ettiği yaşlılar takımı 
Çekirgespor 
karşısında geriye 
düştüğü maçı 
2-1 kazanarak 3 
puanın sahibi oldu. 
Karşılaşmaya kolay 
galibiyet için çıkan 
Gemlikspor 15. 
Dakikada defansının 
tutmakta zorlandığı 
eski topçulardan 
İsmail’in çaprazdan 
vuruşuyla 1-0 
öne geçti.
Yediği golden sonra 
daha atak oynamaya 
başlayan Gemlik
spor karşısında

kontratak fırsatları 
bulan Çekirgspor 
bunlardan 
faydalanamayınca 
devre bu skorla bitti. 
İkinci yarıya mutlak 
gol içi başlayan 
kırmızı beyazlılar 
ani kontrataklarda 
kalesinde pozisyon 
vermeye başladı. 
Siyahi kaleci 
Alhoussyninin 
mutlak pozisyonları 
önlediği maçta 
Gemlikspor aradığı 
beraberlik golüne 
68. Dakikada ulaştı. 
Yusuf un ceza

sahası önünde 
kaleye vurduğu 
şut kalecinin müda
halesine rağmen 
ağlarla buluşunca 
skor 1-1 oldu.
Beraberlik golünden 
sonra rakip kaleye 
galibiyet daha 
organize gelmeye 
başlayan Gemlik
spor karşısında hata 
yapmaya başlayan 
Çekirgespor 82. 
Dakikada Erdinç’in 
hakem düdüğünden 
sonra topu kaleye 
vurmasıyla ikinci 
sarıdan kırmızı kartla 

oyun dışında kaldı. 
Karşılaşmada 
sinirlerin gerildiği 
anlarda 82. dakikada 
birbirleriyle itişen 
Gemlikspor’dan 
Emre ile Çekirge 
spordan Barış 
hakemden kırmızı 
kart görerek oyun 
dışında kaldılar. 
Maçın böyle 
bitmesi beklenirken 
çaprazda topla 
buluşan Selim 
kaleye çok güzel 
orta yaptı. Kaleciden 
önce gelen topu 
kafayla ağlara

gönderen Sedat 
maça damgasını 
vururken Gemlik
spor ikinci ma 
çında yine 3 puanın 
sahibi oldu.

SAHA: Gemlik Suni 
HAKEMLER: Fatih 
Kaynar 6, Mehmet 
Tosun 6, Mikail 
Zabit 6,

GEMLİKSPOR: Al- 
housseyni 6, Emrah 
4, Sedat 5, Ömer 5, 
Aykut 5, Muhammet 
5, Furkan 5, Fethul- 
lah 5, Selim 6, Emre

4, Abdurrahim 4, 
ÇEKİRGESPOR: 
Haşan 5, Barış 4, 
Turgay 4, Tolga 5, 
Bülent 5, Kenan 4, 
Mehmet 5, İsmail 4, 
Ali 5, Erdinç 4, Fikri
3, (Ali Osman 2)

GOLLER: Dk. 15. 
İsmail, (Çekirgespor) 
Dk. 68. Yusuf, Dk.
90. Sedat, 
(Gemlikspor) 
KIRMIZI KARTLAR: 
Dk. 82. Erdinç, Dk.
86. Barış, (Çekirges
por) Dk. 86. Emre, 
(Gemlikspor)

Faceboök sayfamız s Gemlik Körfez ■ Güler Ajans
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Petrol ve doğalgaz 
ürünlerinden alınan 
ÖTV gelirinin yılso 
nunda 63,9 milyar 
liraya ulaşması 
bekleniyor. 2014- 
2018 döneminde 
ise bütçeye toplam 
287 milyar lira katkı 
sağlanmış olacak 
Petrol ve doğalgaz 
ürünlerinden alınan 
özel Tüketim Ver
gisi ile (ÖTV) büt 
çeye 2014-2018 
döneminde 287 
milyar lira katkı 

sağlanmış olacak. 
Devlet, gelecek yıl 
ise petrol ve 
doğalgaz ürün
lerinden alınan 
ÖTV, ret ve iadel
erle mahalli idare 
payları dahil 68,4 
milyar lira gelir 
hedefliyor. Bu 
tutar 2017 yılıyla 
kıyaslandığında 
yüzde 7'lik artışa 
karşılık geliyor. 
Petrol ve doğalgaz

ElEMAN
VASIFSIZ BAY-BAYAN 

ÜRETİMCE ÇALIŞACAK PEBSONEL 
ALINACAKTIK. 

VEBONAGBANİTMEBMEB 
SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 

TEL = 5142021
ürünlerinden 2014 
yılında yaklaşık 
46,1 milyar lira, 
2015 yılında 51,5 
milyar lira, 2016 
yılında yaklaşık 57 
milyar lira ÖTV 
geliri elde edilmişti. 
Petrol ve doğalgaz 
ürünlerinden ÖTV 
yoluyla bu yıl 
yaklaşık 64 milyar 
lira, gelecek yıl da 
68,5 milyar liralık 
gelir tahmini göz 
önüne alındığında, 
devletin kasasına 
2014-2018 döne
minde 289 milyar 
lira girmiş olacak.

Öte yandan 
bütçede 2017 yılı 
için 19 milyar 838 
milyon 516 bin lira 
olarak tahmin 
edilen motorlu taşıt 
araçlarından alınan 
ÖTV'nin yıl so
nunda 20 milyar 
979 milyon 223 bin 
liraya ulaşması 
bekleniyor. 2018 
yılında da motorlu 
taşıtlarda, ÖTV 
tahsilatının bu yıla 
kıyasla yüzde 11,9 
artarak 23 milyar 
483 milyon 246 bin 
liraya ulaşması 
öngörülüyor

ELEMAN
Ön muhasebede çalışacak 

bayan çalışma arkadaşları arıyoruz 
Başvuruların bizzat cv ile 
yapılması gerekmektedir 
VERONA GRANİT MERMER 

SAN.TİC.LTD.STİ.

TEL = 514 20 21

ELEKTRİKÇİ ABANIYOR
GEMLİK’TE İKAMET EDEN 

GEMLİK’TEKİ ŞANTİYEMİZDE 
ÇALIŞACAK ELEKTRİKÇİ 

USTALARI VE YARDIMCILARI 
ARANIYOR 

DRM Elektromekanik İnş. 
Proje'San.Tic.Ltd. “Şti. 

03124424014 - 0549499 29 09

SAHİBİNDEN
KİRALIK UMURBEY’DE 
130 TONLUK ZEYTİN 
HAVUZLU MAĞAZA

0 536 223 82 62
Gemlik Kjrfez ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KftŞCDC 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

KÜÇÜKKUMLA 
ÖZGIİZELYALI SİTESİNDE

HAVUZLUEŞYALİVCEŞYASIZ 
2+1 DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK
05353781800

Facebook sayfamızîGemlik Körfez ■ Güler Ajans
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İstihdam seierlcrliginde ikinti nenle de acılıyor
istihdam seferber
liğinde ikinci aşma 
hayata geçiyor, 
öncelik kadınlara, 
gençlere ve en
gellilere verilecek. 
Yeni teşvikler, 
kolaylıklar gelecek. 
İşsizlerin yüzünü 
güldüren istihdam 
seferberliğinde ik
inci aşama başlıyor. 
Çalışma Bakanı

Jülide Sarıeroğlu,
gelecek süreçte en 
önemli önceliğin is
tihdam olduğunun 
altını.çizdi.
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın 
başlattığı istihdam 
seferberliğiyle çok 
önemli bir başarıya 
imza atıldığını be
lirten Sarıeroğlu, 'Önümüzdekişöyle devam etti:

dönemde de 
seferberliğimizi 
devam ettireceğiz 
ama buna yeni 
uygulamalar, 
kolaylaştırıcı 
teşviklerimizle 
biraz daha ivme 
kazandırmayı 
istiyoruz.
Bu istihdam 
seferberliğimizde 
başlatacağımız,

ikinci aşama da 
diyebileceğimiz 
süreçte kadınlar, 
gençler ve en
gellilerin 
önceliğimiz 
olacağını, 6 aylık 
eylem planımız 
da da bu konuyla 
ilgili çok önemli 
projeleri ortaya 
koyduğumuzu ifade 
etmek istiyorum."

E» sahipleri dikkat! Hepsinde zımnin olacak
Başbakan 
Yardımcısı Şimşek, 
tüm konuttan 
deprem sigortalı 
yapacak bir sistem 
kurulacağını 
açıkladı. 
Ekonomiden so
rumlu Başbakan 
Yardımcısı Mehmet 
Şimşek, Türkiye'de 
2ÖÖÖ-2Ö17 döne
minde düzenli ve 
sürekli zorunlu 
deprem sigortası 
yaptıranların oranı 
nın yüzde 2 se
viyesinde olduğunu 
belirterek "Bu oran 
çok düşük. Düzenli, 
süreklilik arz ede
cek şekilde deprem 
sigortası yaptırıl 
ması ve bunun tüm 
ülkeyi kapsayacak 
seviyeye çıkarılması 
amacıyla Hazine 
olarak çalışma 
başlatıyoruz." dedi 
Şimşek, yaptığı 
açıklamada, de
premlerin yapısı

gereği sadece 
bulunduğu bölgeyi 
değil, ülkeyi de 
ekonomik olarak 
sarsabilecek, 
Türkiye'de de en sık 
rastlanan afet türü 
olduğunu söyledi. 
Türkiye'de çok 
büyük can ve mal 
kaybına neden olan 
1999 Marmara De- 
premi'nden sonra, 
afet zararlarının en 
aza indirilmesi 
amacıyla zorunlu 
deprem sigortası 
sunan Doğal Afet 
Sigortaları Kurumu- 
nun (DASK) 

kurulduğuna işaret 
eden Şimşek, kuru
mun 2000 yılından 
bugüne faaliyette 
olduğunu anımsattı 
Gerek çıkarılan 
mevzuat düzen
lemeleri gerek 
DASK tarafından 
yürütülen proje ve 
çalışmalar 
sayesinde bu yıl 
itibarıyla zorunlu 
deprem sigortası 
yaptıranların 8 mil 
yonu, sigortalılık 
oranının ise yüzde 
46 seviyesini 
aştığını dile getiren 
Şimşek, Türkiye'de 

yaklaşık her iki 
konuttan birinin 
sigortalı olduğunu 
bildirdi.
Şimşek, DASK'ın 
kurulduğu 2000 
yılından bugüne 
meydana gelen 558 
hasar yapıcı deprem 
sonucunda açılan 
23 bin 19 adet hasar 
dosyası için 176 mi
lyon lira tazminat 
ödendiğine dikkati 
çekerek kurumun 
deprem hasarlarına 
karşı ödeme kapa
sitesinin 15 milyar 
liranın üzerine 
çıktığını belirtti.

DÜZENLİ 
ABONELİKLERİ 
OLAN 
TÜM BİNALAR 
OTOMATİK 
OLARAK 
SİGORTALANACAK 
Türkiye'nin yüzde 
66'sının birinci ve 
ikinci deprem 
kuşağında 

bulunduğu anlatan 
Şimşek, nüfusun 
yüzde 70'inin bu 
bölgelerde yaşadığı 
göz önüne 
alındığında de
preme karşı daha 
hazırlıklı olmanın ve 
zorunlu deprem 
sigortasını 
yaygınlaştırmanın 
büyük önem 
taşıdığını vurguladı. 
Şimşek, şunları 
kaydetti: 
"Türkiye'de 
2000-2017 döne
minde düzenli ve 
sürekli zorunlu 
deprem sigortası 
yaptıranların oranı 
yüzde 2 düzeyinde. 
Bu oran çok 
düşük. Düzenli, 
süreklilik arz ede
cek şekilde deprem 
sigortası 
yaptırılması ve 
bunun tüm ülkeyi 
kapsayacak sevi 
yeye çıkarılması 
amacıyla Hazine 

olarak çalışma 
başlatıyoruz. Bu 
kapsamda zorunlu 
deprem sigortalılık 
oranını yüzde 
100'e çıkarmak 
hedefiyle düzenli 
abonelikleri 
olan tüm ev ve 
binaları sigorta 
yaptırma çağrı 
sında bulunacağız. 
Mevcut poliçe 
sini yenileme 
yenleri de 
uyaracağız.
Yaptığımız uyanya 
cevap vermeyenler, 
otomatik sigorta
lanacak ve prim 
tahsilatının 
yapılması için 
mekanizma tesis 
edilecek. Zorunlu 
deprem sigortası 
bulunan ve prim
lerini düzenli 
ödeyen 
vatandaşlarımıza 
yönelik herhan 
gi bir işlem 
yürütülmeyecek."

G 
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M 
L 
İ
K 
R 
E
H 
B 
E
R 
I

GEREKLİ TELEFÖHLÂİT
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 013 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 MOd. ®13 10 28

_________ UlAŞIM_________

HASTANELER
Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast. 
Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

RESMİ DAİRELER DENİZ OTObUsİT
Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
O rm. Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 51311 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Slcl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd

513 77 73
L 513 18 46

İŞ-KUR _____ 513 71 66
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. 5134521-111
Su Arıza Yalnız 185

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 84
” VAPUR - FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 10
Eaklhlaar (262) 655 60 31

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 51316 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 QQ
Akçen Petrol 1o TO
MAR-PET „ 33
Tuncay Otogaz 013 49
Beyza Petrol 913 01 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5911 

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 Câcf Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

IEIIİISİİENIM
VENÜS SİNEMASI 

BÖLÜK
12.00-14.00-16.15- 

18.30-20.45 
İLK ÖPÜCÜK

12.00-14.10-16.30- 
18.45-20.45

BİR NEFES YETER 
11.45-14.00-16.15 

-18.30-20.30 
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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2017 MODEL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE YÜKSEK VERİMLİ SIKIM! r 3 KONTİNÜ

kavlak! 1
DOĞANIN HÂZİNESİ JJ ,T|

GÜNLÜK 300 TON BASKI SIRASI BEKLEMEK YOK 
J| yağlik zeytin işleme kapasitesi yENİ FABRİKAMIZ YALOVA YOLUNDA HİZMETİNİZDE! 

^0530 660 68 80

ZEYTİN 
KASALARINIZ 
ANINDA SİZE 

_ TESLİM!
1 k MARMARA'NIN EN BÜYÜK ZEYTİNYAĞI FABRİKASI

GemlikKErfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

Kur ulus: 19731

lîCarsamha___________ www.gemlikkorfezgazetesi.com_________________________________ 50 Kr.

TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

İrfan Ünlü O 535 285 42 69
Merkez: Çarşı Meydanı ■ UMURBEY 

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

„ GEMLİK Â
irfanunluemlak.sahibinden.com

Gemlik Belediyesi nin 2018 tahmini 
bütçesi 199 milyon 635 hin lira

Kadri GÜLER
kadri quler@hotmail.com

Güne Bakış

Belediyeden dev bütçe
Gemlik Belediyesi’nin 2018 gelir gider 

tahmini bütçesi 199 milyon 635 bin lira 
olarak mecliste kabul edildi.

Önceki günkü toplantıda ele alınan 
bütçe görüşmelerinde usul gereği, bele 
diyenin gelir ve giderleri daire müdür
lüklerine göre teker teker okundu.

Daha sonra bu bütçeler üzerine mu ha 
lef et ve iktidar parti sözcüleri görüşle 
rini bildirdiler.

Muhalefet bütçelere hep hayır der ama 
bütçeler geçer. Devamı sayfa 4’de

Gemlik Beledi 
yesi’nin 2018 
mali yılı tahmini 
gelir-gider büt 
çesinin görüşül 
düğü meclis 
toplantısında 
bütçenin 199 
milyon 635 bin 
lira olması kabul 
edildi.
Yapılan oylama 
da, CHP ve MHP 
grubu 2018 ma
halli gelir gider 
tahmini bütçe
sine red oyu 
verirlerken, 
bütçe AKPIilerin 
oylarıyla kabul 
edildi.
Belediye Meclis 
toplantısının 
bitiminde CHP

İlçe Başkanı 
Mehmet Uğur 
Sertaslan, Bele 
diye Başkanı 
Refik Yılmaz’a 
"Belediyede 
yaşanan yolsuz 
luğun Fatih 
Mehmet Güler 
döneminde yaşa 
nan yolsuzlukla 
arasında ne 
fark var? Elinde

belge olduğunu 
iddia ettiğin 
bazı kağıtları 
mecliste sallıyor 
dun. Şimdi 5 
yıldır ruhsat 
bölümünde yol
suzluk yapılmış. 
Sen uyumuş 
sun." demesi 
üzerine, gergin 
anlar yaşandı. 
Haberi syf 2’de

Maman 
alımıara 

bugün başlıyor 
Ürün alım kampanyasının 25 
Ekim Çarşamba günü başla 
yacağını ifade eden Mar- 
marabirlik Yönetim Kurulu 
Başkanı HidametAsa ürün 
atımlarından satış rakamla 
rina, ihracattan yatırımlara 
kadar Marmarabirlik’in son 
7 yılda ulaştığı rakamlar 
hakkında bilgi verdi. Ürün 
alım kampanyası kapsamın 
da 50 bin ton ürün almayı 
hedeflediklerini kaydeden 
Asa, "Marmarabirlik Yöne
tim Kurulu ola rak fiyatları 
açıkladık, görevimizi yerine 
getirdik. Şimdi sıra üreti
cide. Tüm üretici ortakları 
mız beyan ettikleri ürünü 
teslim etsinler, kooperati
flerine sahip çıksınlar" dedi

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:quler@hotmail.com
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Gemlik Belediyesi nin 2018 tahmini 
Oiilcesi 199 milyon 635 hin lira

Gemlik Belediyesi’ 
nin 2018 mali yılı 
tahmini gelir- 
gider bütçesinin 
görüşüldüğü 
meclis toplantısın 
da bütçenin 199 
milyon 635 bin lira 
olması kabul edildi. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın 
başkanlığında 
toplanan belediye 
meclisi, Ekim ayı 
olağan ikinci 
toplantısında plan 
ve bütçe komisyo 
nunun 2018 mali 
yılı ücret tarifesi ile 
ilgili raporunun 
okunmasından 
sonra, plan ve 
bütçe komisyo 
nunun belediyenin 
2018 mali yılı 
performans 
raporu okunarak 
câDüî edildi.
Bundan sonra 
2018 mali yılı 
tahmini gelir 
gider bütçesi ile 
rapor okundu. 
Raporda fasıl fasıl 
belediyenin 2018 
yılı gelir ve 
giderleri okundu. 
AKP sözcüsü gelir 
ve giderlerin 
gerçeklere yakın 
veriler olduğuna 
dikkat çekerken, 
raporda Gemport’ta 
satılan Belediye 
hisselerinden gele
cek taksitler ve 
daire satışlarından 
gelecek 59 milyon 
lira ile gelirlerinin 
bu yılki bütçeyi bir 
önceki bütçeye 
göre yükselttiğini 
söylediler.
Belediye 2018 mali 
gelir gider bütçesi 
konusunda söz alan 
CHP grubundan 
Galip Gür yaptığı 
konuşmada 
bütçelerin hazırlan 
masında “perfor
mans programına, 
performans 
programı ise stra 
tejik plana uygun 
olarak hazırlanır. 
Stratejik plan, per
formans programı

ve bütçeler 
arasında bir uyum 
ve bütünlük vardır. 
Performans 
göstergeleri yanlış 
olursa orada bütçe
den bahsedilemez. 
Belediyemizin 
performansını ölçe- 
meyiz. Biz şeffaf 
belediyeyiz diye 
övünen Belediye 
başkan imiz Refik 
Yılmaz performans 
göstergelerinin du
rumunu görünce ne 
diyecek çok merak 
ediyorum.’’ dedi. 
Gür, daire müdür
lüklerinin tek tek 
performans progra 
mı ile stratejik plan
lara uyumsuzlu 
ğunu madde madde 
anlatırken, “Mali 
İşler Müdürlüğü 
sayfa 43 amacı - 
hedef - performans 
hedefi İç kontrol 
sistemi olsaydı 
imarda bu yolsuz 
luk olur muydu?’’ 
diye sordu.
CHP sözcüsü 
konuşmasını 
şöyle sürdürdü: 
“Bütçeye hesapta 
olmayan bir gelir 
girdiğinde stratejik 
plan revize edilir. 
Gemport hisse 
satışlarından 100 
milyon lira gelir 
geldiğine göre, 
neden stratejik plan 
revize edilmedi. 
Yoksa 2014 beledi 
ye seçimlerinde

Gemport hissele 
rinin satılmasını mı 
düşünüyordunuz. ” 
dedi
Galip Gür, 
memurların çalışma 
performanslarının 
vatandaş mem
nuniyetini nasıl 
ölçüldüğünü so
rarken, Belediye’nin 
2018 yılında 
yapmayı düşündü 
ğü yeni hizmet 
binasına ayrıca 
Şahintepe’ye tele
ferik ile ulaşım 
sağlayacak turistik 
ve sosyal donatı 
alanı ile ilgili projeyi 
destekleyeceklerini, 
kamu kurumlan ile 
işbirliği sağlanarak 
küçük sanayi 
mensupları için 
modern işlevsel bir 
proje tasarımı ger 
çekleştirilmesini, 
belediyenin 2015- 
2019 stratejik 
planlarına vaddet- 
tikleri bir çok şeyin 
gerçekleştirilmediği 
ni, bunların başında 
belediye binası, anfi 
tiyatro, Şahintepe 
teleferik yapımı gibi 
projelerle ilgili 
bugüne kadar 
hiçbir girişim 
olmadığını söyledi. 
Vaddedilen bir çok 
konunun bugüne 
kadar yerine 
getirilmediğini 
söyleyen Gür, 
stratejik raporda 
denetleme kontrol 

sisteminin kurula 
cağı yazılmasına 
rağmen kurulma 
dığını belirterek, 
“Bu kurulmuş 
olsaydı, bugün 
yaşanan yolsuz 
lukla karşı karşıya 
kalmayacaktınız. ” 
dedi.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Cihath 
Köyü’ne yapılmakta 
olan konutların 
dağılımında yüzde 
10 luk payın 
emeklilere, yüzde 
50 sinin ihtiyaç 
sahiplerine kalanın 
da depremden zarar 
görecek olan 
vatandaşlara vere
ceklerini söyledi. 
Yapılan oylamada, 
CHP ve MHP grubu 
2018 mahalli gelir 
gider tahmini bütçe
sine red oyu verir
lerken, bütçe AKP 
lilerin oylarıyla 
kabul edildi.
Daha sonra MHP 
grubu adına Emrah 
Keskinden de 2018 
tahmini gelir gider 
bütçesi konusunda 
uzun eleştiriler 
yaptı.
Meclis toplantısında 
söz alan CHP li üye 
Mert Dimili ise 
Belediyede mey
dana gelen yolsuz 
luk olayı ile ilgili 
olarak ‘Müfettiş 
istediniz mi? 
sorusuna istenme 
diği yanıtı alınca,

Dimili, “Biz CHP 
grubu olarak İçişleri 
Bakanlığından 
müfettiş isteyece 
ğiz.” dedi.

SERTASLAN İLE 
ATIŞMA 
Belediye Meclis 
toplantısının biti
minden sonra 
meclis dağılırken, 
meclisi izlemekte 
olan CHP İlçe 
Başkanı Mehmet 
Uğur Sertaslan, 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’a 
seslenerek, 
“Belediyede 
yaşanan yolsuzlu 
ğun Fatih Mehmet 
Güler döneminde 
yaşanan yolsuz 
lukla arasında ne 
fark var? Elinde 
belge olduğunu 
iddia ettiğin bazı 
kağıtları mecliste 
sallıyordun. Şimdi 
5 yıldır ruhsat 
bölümünde yol 
suzluk yapılmış. 
Sen uyumuşsun.” 
demesi üzerine, 
gergin anlar 
yaşandı.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
“Belediyedeki yol
suzluklardan Fatih 
Mehmet Güler’in 
haberi vardı” 
yanıtını verdi. 
Ayrıca Terme 
Kaplıcasının 
yıkılması ile ilgili bir 
mahkeme kararını

Sertaslan’a verdi. 
Sertaslan, karan 
inceleyeceğini ve 
gerekli açıklamalan 
yapacağını söyledi. 
Yılmaz, yolsuzluk 
yapanlara ağır 
sözler sarfederek, 
bu yolsuzluğu bek
lemediklerini 
söyledi.
Sertaslan, Yılmaz’a 
şöyle konuştu: 
“Bugün senin 
başına bunları 
getiren memuru 
suçlayıp, kendini 
arındırıyorsun. 
Lanet yağdırdığın 
memurun ve işbirlik 
çileri dediğin 
kişileri ön plana 
çıkartma gayretinde 
bulunuyorsun. 
Bugün belediyede 
yaşanan yolsuzluk 
olayı ile Fatih 
Mehmet Güler 
döneminde 
yaşanan yolsuzluk 
olayı arasında bir 
fark yoktur. 6 yıl 
boyunca Fatih 
Mehmet Güler 
üzerinden siyaset 
yaptın. 6 yıl önce 
yolsuzluk yapan 
memurlar yerine 
belediye başkanını, 
başkan yardımcı la 
nnı suçladın. Aynı 
şey şimdi şeninde 
başına geldi.
Fatih Mehmet 
Güler’den özür 
dilemelisin. Bugün 
aynı şey şeninde 
başına geldi.”
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Ira mmüMi mana hasla ı
İstanbul'dan Bur- 
sa'ya uyuşturucu 
getiren şüpheliler, 
narkotik polisinin 
yaptığı operas 
yonla terminalde 
yakalandı 
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü 
Uyuşturucu ile Mü
cadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
İstanbul'dan Bur- 
sa'ya uyuşturucu

getirileceği 
istihbaratını aldı. 
Bunun üzerine

şehirlerarası oto
büs terminali ve 
Nilüfer'e bağlı Ata

Bulvan'nda op
erasyon yapıldı. 
O.Ç., C.Y. ve Ş.I. 
gözaltına alındı. 
Ayrıca uyuşturucu 
ticareti yapmak 
suçundan araması 
bulunan Ü.A., 
B.P., Y.E.AveS.A. 
da yakalandı. 7 
şüpheli emniyet 
teki işlemlerinin 
ardından adliyeye 
sevk edildi.

Wıa|ı alımıaııan 
HB lehli te saçtı!

Bow »aıaritea 3. Uttan düştü
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, boya 
yaparken 3. kattan 
düşen bir kişi ağır 
yaralandı.
Edinilen bilgilere 
göre, 3 katlı binanın 
dış cephesini 
boyamak için iskel
eye çıkan 57 
yaşındaki Haydar K, 
3. katın boyasını 
yapmaya başladı. 
Bu sırada iskele

üzerinde 
dengesini 
kaybeden boyacı, 
yaklaşık 7 metre 
yükseklikten 
kaldırıma düştü. 
Ağır yaralanan 
Haydar K, sağlık 
ekibinin ilk 
müdahalesinin 
ardından İnegöl 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.

J

Dolaıdıncı sahte HmlMe Malandı
Bursa'da 
dolandırıcılık 
suçundan aranan 
bir kişi, kardeşine 
ait sahte kimlikle 
yakalandı.
Olay, Osmangazi'ye 
bağlı Santralga 
raj Mahallesi'nde 
meydana geldi. 
Edinilen 
bilgiye göre, 
Bursa il Emniyet 
Müdürlüğü 
Güven Timleri 
ekipleri, 
bir kişiyi 
dolandırıcılık

suçundan aranan kontrolünde üzerin
M.LA.'ya benzetti. de başka isme ait
Yapılan kimlik kimlik çıkan şahıs

emniyete götü 
rüldü. Yapılan üst 
aramasında 1 adet 
silah ele geçirildi. 
Emniyette yapılan 
incelemelerde 
şahsın M.İ.A. 
olduğu tespit 
edildi. Şahsın 
üzerinden çıkan 
kimliklerin sahte 
ve kardeşine 
ait olduğu belir
lendi. Dolandın 
cılık suçundan 
araması bulunan 
şüpheli adliyeye 
sevk edildi.

Kirmm ışıkta 
seçti hayatını

kaybetti

Olay, sabah 09.00 
sıralarında 
Bursa'nın Os- 
mangazi ilçesine 
bağlı Panayır Ma
hallesi İstanbul 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, yayaya 
kırmızı ışık yan 
dığı esnada yolun 
karşısına geçmek 
için yola fırlayan 
28 yaşındaki Han

dan Doğan, Sercan 
Y. idaresindeki 34 
UV 6569 plakalı 
aracı görmedi. 
Kadının yola 
çıktığını 
gören sürücü frene 
basmasına rağmen 
duramadı ve 
kadına çarptı. 
Çarpmanın etk
isiyle kadın 
tramvay inşaatının 
duvarına savruldu. 
Sürücü kazanın

ardından şoka gir
erken, çevrede bu
lunan vatandaşlar 
112 Acil Sağlık ve 
155 Polis İmdat 
ekiplerine haber 
verdi. Olay yerine 
gelen sağlık ekip
lerinin müdahale- * 
sine rağmen 
kadın 
kurtarılamayarak 
hayatını kaybetti. 
Polis ekipleri 
sürücüyü gözal

Bursa'da 
yağmurdan dolayı 
kayganlaşan yolda 
virajı alamayan TIR 
zeytin ağaçlarına 
çarparken, sürücü 
hafif yaralı olarak 
kurtuldu.
Kaza Iznik- 
Orhangazi yolu 
Boyalıca Mahalle
si'nde meydana 
geldi. Edinilen 
bilgiye göre, 
Muhammed S. 
idaresindeki 16 H 
0244 plakalı tır, 
yağmurda kay

ganla şan yolda 
virajı alamadı. 
Zeytin ağaçlarına 
çarparak duran 
TIR'ın sürücüsü 
hafif yaralı olarak 
kurtuldu. Bu sırada 
tırın plakasının 
fotoğrafını çeken 
hemşire, başka 
bir TIR'ın 
kaymasıyla altında 
kalmaktan son 
anda kurtuldu.
Yaralı sürücü 112 
ekipleri tarafından 
hastaneye 
kaldırıldı.

KAŞtDt 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

tına alarak 
karakola götürdü. 
Kadının cansız 
bedenini gören 
vatandaşlar bir 
an önce 
kaldırılması için 
polis ekiplerine 
tepki gösterdi, 
öfkeli kalabalık 
önce kaza yapan 
aracın camlarım . 
kırdı, daha sonra 
yolu bir süre 
trafiğe kapatarak

Handan 
Doğan'ın cese 
dinin alınması 
için bekledi. 
Kazada hayatını 
kaybeden Handan 
Doğan'ın cansız 
bedeni, kaza yerine 
gelen Adli Tıp 
Kurumu aracına 
alınarak morga 
kaldırıldı. Polis 
ekipleri olayla ilgili 
soruşturma 
başlattı.
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GüneBakıs
Saadet Partisi İlçe Başkanı Ahmet Vakkas Yıldız, Belediyedeki milyonluk yolsuzluğu değerlendirdi

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Belediyeden dev bütçe
Gemlik belediye bütçesi 2017 yılı bütçesine 

göre büyük artış gösteriyor.
2017 belediye bütçesi mecliste 108 milyon 

lira kabul edilirken, Gemport’un Belediye 
hisselerinin satılmasından sonra ek bütçe ile 
bütçe 134 milyon liraya yükselmişti.

2018 yılı bütçesi 199 milyon 635 bin lira 
olduğuna göre, aradaki fark 65 milyon 635 
lira.

Burada görüldüğü gibi fark Gemport 
hisselerini satılması ve belediyenin Cihatlı 
Köyünde yaptırdığı konutların satışından 
elde edilmesini düşündükleri 59 milyon 
liralık gelirden kaynaklanıyor.

Belediye binaları satamazsa bütçe tutmaz.
Gemport taksitleri ödeneceği için sorun 

yok. Müteahhitliğe soyunan Gemlik Bele 
diyesi, yaptırdığı konutları satarak gelir elde 
edecek. Bir yandan 16 bin kişi konut almak 
için sıraya girdiği söylenecek, bir yandan 
yüzde 10 emeklilere yapılan konutlardan yer 
ayrılacağı söylenecek, öte yandan yüzde 
50’sini satacağız diyecekler. Peki bu konut
lar depremde fay hattında bulunan 2 bin 
konut sahibi için yapılmadı mı?

Bu işin sonunda eğer ömürleri yeterse 
görün bakın neler olacak.

Belediye bütçesi tahmini bütçedir. 
Gerçekleşmesi hiçbir zaman kağıt üzerinde 
görüldüğü gibi olmaz. 2017 bütçesinin 
sonuçlarını Aralık ayı sonunda göreceğiz. 
134 milyonluk bütçenin kaç lira gerçek 
leşliğini o zaman yazacağız.

Bütçe görüşmeleri tartışmalı geçer.
2018 bütçe görüşmelerine damgasını vu 

ran ise belediye ortaya çıkan milyonluk yol
suzluk olayıdır.

Belediye Başkanı Refik Yılmaz, yolsuzluk 
yapan memur ile o’na vesile olanlara beddua 
’ıarve ’ıandiıer yağdırmış.

Ama anlayamadığım savcılığa intikal eden 
bu yolsuzluk için neden İçişleri Bakanlığın 
dan müfettiş istememişler.

CHP’li Mert Dimili mecliste “Müfettiş iste 
diniz mi?” diye sorduğunda, olumlu yanıt 
alamamış.

Ardından birlikte müfettiş isteyelim demiş 
Refik Yılmaz!

Belediyenin görevini muhalefet mi ya
pacak? Bir yandan 5 yıl yolsuzluk yapan 
memuru göremeyeceksin, denetlemeye
ceksin, ama başkalarının döneminde olan 
yolsuzluklarda demediğini bırakmayacak 
sın, öyle mi?

Gülme komşuna, gelir başına neden demiş 
ler.

Ve de geldi başlarına.
Fatih Mehmet Güler’e yapmadığını bırak 

mayanların aynısı başlarına geldi.
Reisleri gibi çıkıp “Allah bizi affettsin” mi 

diyecekler?
Verdiği aklı kullanamayanları Allah af 

etmez. İpini sağlama bağlayacaksın. Meclis 
dağılırken CHP ilçe Başkanı Uğur Sertas 
lan’ın Belediye Başkanı’na yüksek sesle 
"Yolsuzluk karşısında 5 yıl uyudunuz, şimdi 
suçu memura atıp ortadan sıyrılmak istiyor
sunuz.” demesi ve karşılıklı atışmalar ile 
2018 yılı bütçe görüşmeleri noktalandı. Bu 
yolsuzluk olayı daha çok konuşulur ve Refik 
Yılmaz’ın başını ağrıtır, koltuğundan bile 
eder.

Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Başkanı 
Ahmet Vakkas 
Yıldız, Gemlik 
Belediyesi İmar 
Müdürlüğünde 
yaşanan yolsuzluk 
iddiaları haberi ile 
ilgili olarak yaptık 
lan açıklamada 
şunları söyledi. 
“Öncelikle, olayın 
yargıya intikal 
ettiğini bildiğimden 
ve yargılamanın 
henüz bitmemiş 
olmasından dolayı 
hiçbir şahıs ya da 
kurumu suçlama 
dığımı bilmenizi 
isterim. Şayet 
iddialar doğrulanıp 

suçlular gerekli 
cezayı alırsa bazı 
şeyleri de görmez
den gelemeyiz. 
Örneğin, belediye 
mizde bir denetim

mekanizmasının 
olup olmadığını 
sorgularız.
Sadece adı geçen 
müdürlüğün değil 
belediyenin tüm

birimlerinin denet 
lenip denetlen 
mediğini sorarız. 
Birim müdürünü 
sorgularız, bele 
diye başkanın/ 
sorgularız. 
Sonuç itibariyle 
hiyerarşide alt üst 
söz konusudur ve 
ilgili kişiler gerekli 
denetimleri yap
makla mükelleftir; 
çünkü bulunduk 
lan kurum 
oturdukları koltuk 
onların değil hizmet 
etmekle yükümlü 
oldukları halkındır 
ve kendileri o 
koltuklarda 
emanetçidir.”

Girit ve Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Belediye Başkanından istekte bulundu
■ili 

ısuHinBBaMKm 
Gemlik Girit ve 
Rumeli Türkleri 
Kültür ve Dayanış 
ma Derneği başkan 
ve yöneticileri 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ı 
makamında ziyaret 
ederek, 1923 yılın 
da Girit ve Rume 
li’den göç eden 
dedelerinden kalan 
hatıraları sergile
mek için eski bir 
yapıyı “Mübadele 
Evi “ olarak kulla 
nılmak üzere der 
neklerine ver
melerini istedi. 
Ahmet Çakmak 
başkanlığındaki 
Girit ve Rumeli 
Türkleri Derneği 
yöneticileri Bele 
diye başkanı 
tarafından maka 
mında kabul edildi. 
Ahmet Çakmak, 
yaptığı konuşma 
da, dedelerinin 94 
yıl önce 23 Ocak 
1923 tarihinde Girit 
ve Rumeli’den 
Gemlik ve 
çevresindeki kasa
balar ile birçok 
vatan toprağına 
göç ettiklerini, 
Gemlik’te 94 yıldır 
bu insanların ken

dileri ve bugün 
torunlarının onla 
rın kültürlerini 
yaşatmaya çalıştık 
larını söyledi.
Çakmak, şöyle 
konuştu: 
“2002 yılında kur 
muş olduğumuz 
derneğimiz ile kültü 
rümüzü yaşatma, 
tanıtma ve gelecek 
nesle aktarma adı

na yoğun çalışma 
lar yapmaktayız. 
Türkiye’nin çeşitli 
il ve ilçelerinde 
Mübadele evi - 
Mübadele Müzesi 
bulunmaktadır. 
İlçemizde faaliyet 
gösteren Derneği 
mizin sosyal et 
kinlikleri çerçeve 
sinde yapacağımız 
çalışmaların daha

etkili ve kalıcı 
olması, iki ülkenin 
gelecek nesillerine 
güzel bir miras ve 
birliktelik bırakması 
na vesile olacaktır. 
Mübadele ve Göç 
yolu ile gelenlerin 
ellerinde olan her 
türlü eşyalan 
yapılacak olan 
Müze de sergilen
mesi sağlanacak 
tır. Aynı zamanda 
projelerimiz, ülke 
turizmi ile Türk 
Yunan dostluğuna 
katkı sağlayacağın 
dan, ilçemizde bu
lunan tarihi eski 
Gemlik evlerinden 
tarafınızca uygun 
görülebilecek bir 
evin bu proje 
kapsamında 
tahsis edilmesini 
talep ediyor, 
tarih ve geçmişe 
verdiğiniz önem
den dolayı destek
lerinizi bekliyoruz. ” 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’da 
bu konudaki 
duyarlılıklarına 
teşekkür ederek, 
mübadele evi 
veya müzesi için 
uygun bir yer 
arayacakları 
sözünü verdi.
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Wllmli(aMroftlıııllltfcnSMitıl
Gemlik Denizcilik konusu olduğunda, seminerde BenGemlik Denizcilik
Topluluğu- Genç 
Liderler ve Girişim 
çiler Demeği (JCI) 
Bursa Şubesi 
işbirliğinde Uludağ 
Üniversitesi Asım 
Kocabıyık-Sunğipek 
Yerleşkesinde sis
temli bir şekilde 
düzenlediği eğitim 
seminerlerinin bu 
ayağında, Eğitmen 
- Mental Perfor
mans Koçu Nilsen 
Özbarlas’ı konuk 
etti. Nilsen Özbarlas 
iki kültürü, bir arada 
yaşıyor; Alman- 
Türk geçmişi ile, 
farklı kültürlere açık 
bir kişiliğe sahip. 
Bu nitelikleri ile de 
kültürler arası 
görevler söz

konusu olduğunda,
doğru tercih olma 
özelliğini taşıyor. 
"Üretim, satış ve 
hizmet sağlayıcı or
ganizasyonlarda, 
davranışların, süreç 
lerin ve sistemlerin 
iyileştirilmesi" son 
19 yıldır, artan 
önem ile, iş odağını 
oluşturmakta. 
Türkiye’de uluslara 
rası faaliyet göste 
ren kuruluşların, 
katma değer yarat
maya yönelik, gün
lük müşteri i I işkile 
rinde, çeşitli Kulüp 
ve Demeklerin kuru 
tuşlarında, takım 
ruhunun öneminin 
ortaya çıkması ile 
birlikte, Türkiye’de 
takımdaşlık

seminerde Ben

W

eğitimlerinin ve iç 
iletişim konsept- 
lerinin ilk uygulayı 
alarmdandır. Bu 
kapsamda kuruluş 
ların kulüplerine, 
servis gruplarına, 
spor kulüplerine ve 
odalara, koçluk ve 
danışmanlık hizmeti 
sunmaktadır. 
Özbarlas, “Gele
cekte Yaşamak”

başlıklı konuşmasın 
da kendi kariyer 
sürecinden örnekler 
vererek Gemlik 
Asım Kocabıyık 
MYO öğrencilerine 
iş hayatı ve özel 
hayatta başarılı 
olmak için 
yapılması gereken
leri öğrencilere in- 
teraktif bir şekilde 
anlattı. Sunumunda

insan beyninin de 
rin ve uzun koridor 
larında fiziksel ola 
rak kodlanmış dürtü 
lerin, sonradan 
öğrenilen bilgilerle 
harmanlandığında 
kişiye çok önemli 
kapılar açacağını 
şema ve örneklerle 
anlatan Nilsen 
Özbarlas; öğrencile 
re bir sonraki

Kimim? Ben Neden 
Varım? Hedefim 
Ne? Gibi sorularla 
vizyonla rını nasıl 
belirleyecekleri 
konusunda 
buluşmak üzere 
ayrıldı. Seminere 
Genç Liderler ve 
Girişimciler Derneği 
(JCI) Bursa Şubesi 
Başkanı Rony Mol- 
lamuhammed ve 
2018 dönemi Başka 
nı İrem Güloğulları 
ile Yönetim Kurulu 
Üyesi Esma Deniz 
Zsobrak, Gemlik 
Asım Kocabıyık 
MYO öğrencileri, 
Gemlik Denizcilik 
Topluluğu üyeleri 
ve öğretim eleman 
lan katıldılar.

II

Dikli Ocakla rı konlera ns düzenledi te
__ ______ ________

II

Gemlik Ülkü
Ocakları, Türk Tari
hine yeni bir bakış 
açısı getiren Kazım 
Mirşan ile alakalı 
konferans düzen
ledi. Turgay Tüfekçi 
oğlu’nun konuşma 
cı olarak katıldığı 
konferans, Gemlik 
Esnaf ve Kefalet 
Toplantı Salonunda 
gerçekleştirildi 
Konferansa MHP

MDK Üyesi Muham-
met Tekin, MHP 
Gemlik İlçe Başkanı 
Mehmet Emin Oz- 
canbaz, Kadın 
Kolları Başkam 
Hale Kapyalı, Ülkü 
Ocakları Başkanı 
Ali Yılmaz, MHP 
üyeleri, ocak yö
neticileri ve ocak 
mensuplan katıldı. 
Konferans öncesin 
de söz alan Gemlik

Ülkü Ocakları
Başkanı Ali Yılmaz; 
"Geçmişi, şan, 
şeref ve zaferle 
dolu milletin evlatla 
n olarak, tarihimize 
de sahip çıkmak 
adına konferanslar 
düzenliyoruz. Ekim 
ay’ı itibariyle hız 
verdiğimiz çalışma 
la ra bir yenisini 
daha ekledik. Eme 
ği geçen arkadaşla

nmıza teşekkür
ediyoruz" dedi. 
Konuşmacı olarak 
söz alan Turgay 
Tüfekçioğlu ise 
ilk olarak Kazım 
Mirşan’ın doğumun 
dan itibaren izlediği 
yolu, Doğu Türk
istan’dan göçünü, 
meslek hayatını, 
tarih merakının 
başladığı Etibank 
ve Tarih Coğrafya

Fakültesine olan 
ilgisini anlattı. 
Mirşan’ın tarih tezi 
ile alakalı da kro
nolojik bilgiler 
veren Tüfekçioğ 
lu’nun konferansı

salonu dolduran 
kalabalık tarafından 
ilgi ile izlendi.
Konferans 
sonunda 
Tüfekçioğlu’na 
plaket verildi

CBftl öğrencileri Mütlüliiğii ziyaret etti
Gemlik Celâl Bayar 
Anadolu Lisesi, 
“Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası’’ 
münasebetiyle 
İlçe Müftüsü Dr. 
Mehmet Reşat 
Şavlı’yı ziyaret 
etti.
Okul Müdürü Kamil 
Beki, İlçe Müftüsü 
Dr. Mehmet Reşat 
Şavh ve onun 
şahsında bütün 
din görevlilerinin 
camiler ve din 
görevlileri hafta 
sim kutladı.

Ziyarette okul 
müdürünün 
yanında idareciler, 
Değerler Külü 
bü danışman 
öğretmeni ve kulüp 
üyesi temsilci 
öğrenciler bulundu. 
Okul Müdürü 
Kamil Beki, zi
yarette yaptığı 
konuşmada; 
“Gemlik’e 
geldiğinizden 
beri samimi 
davranışlarınızla 
Gemlik halkının 
sevgi ve saygısını

kazandınız. Sayın 
Hocam, sizin ve 
sizin şahsınızda 
ilçemizde bulunan

bütün din 
görevlilerinin bu 
anlamlı haftasını 
kutluyor, hepinize

üstün başarılar 
diliyoruz." dedi. 
Camileri;
dayanışmanın, 
dostluk ve 
kardeşliğin, 
birlik ve beraberlik 
ruhunun manevî 
huzura eriştiği 
mekânlar olarak 
nitelendiren Beki, 
din görevlilerinin 
ise; dinî konular 
da halkımızın 
aydınlatılması, 
dinimizin en doğru 
şekilde yaşan 
ması, yaşatılması

ve geleceğe 
aktarılması adına 
önemli görevler 
icra ettiklerini 
belirtti.
ilçe Müftüsü 
Şavlı, anlamlı 
ziyaretten dolayı 
çok memnun 
olduğunu belirterek 
tüm din görevlileri 
adına Celâl Bayar 
Anadolu Lisesi’ne 
teşekkür etti 
veyapılan etkin 
likler hakkında 
bilgi verdi.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Bin500Tırluaramerıneriasıılı ELEMAN
VASIFSIZ BAY-BAYAN 

ÜRETİMCE ÇALIŞACAK PERSONEL 
ALINACAKTIR. 

VERONA GRANİT MERMER 
SAN.TİC.LTO.ŞTİ. 

TEL: 514 20 21
Bursa'da bugün 
açılacak 3. Uluslara 
rası Blok Mermer 
Fuarı için ülkenin 
dört bir tarafından 
gelen katılımcı 
firmaların ürünleri, 
bin 500 tırla taşındı. 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO) öncülüğün 
de TÜYAP Bursa 
Fuarcılık AŞ ve 
Maden Mermer 
Üretici ve Sanayici 
iş Adamları Derneği 
(MADSİAD) iş birli 
ğiyle düzenlenecek 
fuar, 25 Ekim'de 
kapılarını açacak.

TÜYAP Bursa 
Fuarcılıksan aldığı 
bilgiye göre, 12 
milyon dolar değe 
rinde 2 bine yakın 
ürünün sergilene 
ceği fuara, ülkenin 
dört bir tarafından 
katılım olacak. 
Bir hafta boyunca 
fuar alanına blok 
mermer taşıyan tır 
sayısı bin 500'e 
ulaşırken, kapalı 
alanda sergilene 
cek blok mermer
lerin toplam ağırlığı 
50 bin tonu buldu. 
Üreticilerin hem 
yurt içi hem de

yurt dışı pazarı için 
blok mermerlerini 
sergileyeceği fuara, 
Çin ve Hindistan 
gibi önemli pazarla 
rın da aralarında 
bulunduğu 40'tan 
fazla ülkeden gele
cek yerli ve yabancı 
alıcılar Türk iş 
adamlarıyla masaya 
oturacak. Bu yıl 15 
ülkeden 215 
firmanın katıldığı 
fuarda, geçen yıl 
olduğu gibi hem 
satışların hem de iş 
bağlantılarının 
yoğun olması 
bekleniyor.

ELEMAN 
ön muhasebede çalışacak 

bavan çalışma arkadaşları arıyoruz 
Başvuruların bizzat cv İle 
yapılması gerekmektedir 
VERONA GRANİT MERMER 

SAN.TİC.LTO.STİ.

TEL: 514 20 21

ELEKTRİKÇİ ARANIYOR
GEMLİK’TE İKAMET EDEN 

GEMLİK’TEKİ ŞANTİYEMİZDE 
ÇALIŞACAK ELEKTRİKÇİ 

USTALARI VE YARDIMCILARI 
ARANIYOR 

DRM Elektromekanik İnş. 
Proje'San.nric. Ltd.'Şti. 

03124424014 - 0549 499 29 09

SAHİBİNDEN 
KİRALIK UMURBEY’DE 
130 TONLUK ZEYTİN 
HAVUZLU MAĞAZA

0 536 223 82 62
Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

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 >3 GEMLİK

küçUkkumla 
ÖZGÜZELYALI SİTESİNDE 

HAVUZLU EŞYALI ve EŞYASIZ 
2+1 DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK

05353781800
Facebook sayfamız: Gemlik K#fez - Güler Ajans
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Mimi üretiminin tu u 250 tin ton olacak
Bu yıl zeytinyağı 
üretim rakamının en 
az 250 bin ton olaca 
ğı tahmin ediliyor. 
Bu rakam, Türki 
ye'nin bugüne dek 
gerçekleştirdiği en 
yüksek zeytinyağı 
rekoltesi olacak. 
Tariş Zeytin ve 
Zeytinyağı Birliği 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hilmi 
Sürek, "Bu yıl

zeytinyağı üretim 
rakamının en az 250 
bin ton olacağı tah
min edilmektedir. 
Bu, Türkiye'nin 
bugüne dek 
gerçekleştirdiği en 
yüksek zeytinyağı 
rekoltesi olacak" 
dedi
Sürek, yaptığı 
açıklamada, zeytin 
üreticisini korumak 
için ellerinden ge- leni yapacaklarını, önümüzdeki

dönemde Tariş'e 
yeni ortaklann katıl 
masıyla büyüme 
sürecini hızlandır 
mak istediklerini 
söyledi.
Gıda, Tarım ve 
Havyancıhk Bakanlı 
ğımn 2017- 2018 
zeytinyağı rekolte 
sini henüz açıklama 
dığını aktaran 
Sürek, kendi ortakla 
rından ve sahadan

edindikleri bilgilerle 
üretimin bu yıl iyi 
olacağını tahmin 
ettiklerini ifade etti. 
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığının 
Türkiye için 700 bin 
ton üretim hedefi 
olduğunu, Türk 
çiftçisinin ortaya 
konulan bu hedefe 
kilitlendiğini 
vurgulandı

Yeni dönem haşlıyor! Tüm memurlar kullanacak
Başbakanlık Genel
gesiyle 10 Aralık 
2013 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımla 
nan, kamu kuram ve 
kuruluşlarının F 
klavyeye geçiş 
süreci yıl sonunda 
tamamlanacak 
Türkiye Dil ve Ede
biyat Demeği Genel 
Başkanı ve AK Parti 
İstanbul Milletvekili 
Ekrem Erdem, milli 
bir mesele olarak 
gördükleri kamu 
kuram ve kuruluşla 
rındaki F klavyeye 
geçişin yıl sonuna 
kadar tamamlana 
cağını ve 2018'de F 
klayve döneminin 
başlayacağını 
belirtti.
Erdem, yaptığı 
açıklamada, Türkçe 
klavye olan "F 
klavye" kullanımım 
önemsediklerini 
söyledi.
Kamu kuram ve 
kuruluşlarının F

klavyeye geçişi 
konusundaki 
Başbakanlık Genel
gesinin 10 Aralık 
2013 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlan 
dığını hatırlatan 
Erdem, buna göre F 
klavyeye kademeli 
bir geçiş sağlana 
rak, halen kullanım 
da olan klavyelerin 
2017 yılı sonuna 
kadar F klavyeye 
dönüştürülmesinin 
öngörüldüğünü 
ifade etti.
Erdem, genelge 
gereği yıl sonuna 
kadar tüm kamu 

kuramlarında F 
klavyeye geçilmiş 
olacağını dile getir
erek "Bunun için 
ciddi takipçilik ve 
çalışmalar yapıldı. F 
klavyeyle ilgili 
yüzbinlerce broşür 
dağıttık. F klavyenin 
önemine dikkat çek
ildi. Tekraren 
hatırlatıldı. Ayrıca F 
klavyeli dizüstü bil
gisayar bulma 
sıkıntısı vardı. 
Türkiye’de artık 
dizüstü F klavyeli 
bilgisayar bulma 
kolaylığı sağlam 
yor." dedi. 

Gönlünün, herkesin 
kursa giderek 10 
parmak F klavye 
kullanabilmesinden 
yana olduğu be
lirten Erdem, ancak 
şu anda bilgisayar 
kullananların 
çoğunluğunun bunu 
3-4 parmağıyla 
yaptığını söyledi. 
Q klavye kullanan 
bir kişinin yaklaşık 
20 günde F klavyeyi 
aynı hızda kullan
abilir hale geldiğine 
işaret eden Erdem, 
şöyle devam etti: 
"Bizim mücadelemiz 
10 parmak kullanma 
yı sağlamak.
Neden? Çünkü 
verimi getirecek. Bu 
çok zor bir şey 
değil. Geçtik denildi 
ği an biter. F klav 
yeye 'Ef klavye 
diyenlere 'Ağzına 
acı biber süreyim de 
bir daha unutma.' 
diye latife yapıyo 
ruz. Bir yandan da 

muhabbetle bu işi 
çözmeye çalışıyo 
ruz. Önemli sıkıntıla 
rımızdan biri alfabe
mizin İngilizce ses 
lendirilmesi ki bu 
bizim yok olmamız 
demektir. Dilimizin 
yok olması demek
tir. Seslerimizin yok 
olması demektir. 
Düşünün bir insan 
ismim İngilizce ses 
lendirdiği zaman 
farklı bir isim 
karşımıza çıkar."
"BÖYLE BİR 

TALİMATIN 
GÖRMEZDEN 
GELİNMESİ 
MÜMKÜN DEĞİL" 
Erdem, kamu 
kuramlarındaki il
gililere seslenirken 
şunları kaydetti: 
"Başbakanın genel
gesi var. Kamu 
kurum ve kuruluşlar 
daki bütün yönetici
lerin görevi mevzua 
tı hayata geçirmek
tir. Böyle bir 

talimatın görmez
den gelinmesi ve 
tedbir alınmaması 
mümkün değil. 
Şimdi Devlet 
Malzeme Ofisinden 
bilgisayar alan 
herkes, ihaleye 
giren herkes F 
klavye olarak 
girmek mecburiye 
tinde. Başka şansı 
yok. Şu anda 
eğitimde F klavye 
müfredata girdi. 
Tabletler F klavye 
olarak dağıtılıyor. 
Eğitim ayağı halle 
dilmiş oldu. Basın 
sektörü başta olmak 
üzere belli bir kesim 
zaten F klavyeyi 
kullanıyordu.
Dayatmaları bırak 
mışlardı. Genellikle 
maliyeciler, gazete
ciler, hukukçular 
mesleklerinin gereği 
olarak daha okul
dayken F klavye 
öğreniyorlar."

fi 
E 
M

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

KAYMAKAMLIK

RESMİ DAİRELER* DEHİI OTOBÜSÜ*

i 
K 
R 
E 
H 
B 
E 
R

Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet MOd.

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

ULAŞIM
Psmukkale 
DENİZ UÇ AÖI 
Pegaaua Atanla Seyahat 
METRO
Aydın Turtam

HASTANELER

Sahil Dev. Haat.
Mor.8ağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

280 44 44

513 18 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
517 33 04

Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
OrmBöl.Şef. 
Milli Eğt Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb.
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal MOd. 
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________

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
5134520

514 5796
5132325

513 45 21-182
513 45 21-111

Yalnız 185

Dinlenme Tes.

Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova 
İDO İmam

544 30 60 
(212)516 12 12 
(226) 811 13 23

Aslan

VAPUR-FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Eaklhlaar

(226) 814 10 20
(226) 363 43 19
(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
Erg az 513 88 43
Milangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Boysa Petrol

Gemlik Körfez
OlMLİK'İH İlK OÛIİİÛOİY*»I GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5912 

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-Yayıncıhk-Reklamcılık Tesisi 
istikra! Cad? Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

Hiıısimhii
VENÜS SİNEMASI

BÖLÜK 
12.00-14.00-16.15 • 

18.30-20.45 
İLK ÖPÜCÜK 

12.00-14.10-16.30- 
18.45-20.45 

BİR NEFES YETER 
11.45-14.00-16.15

-18.30-20.30 
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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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

1

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

www.yigitinsaatgemlik.com

lYıjıVfYEAR.

PEŞİN 
FİYATINA 
KREDİA 
KARTINA

.t K|s 
g LASTİKLERİ 
* SATIŞLARIMIZ

I- BAŞLADI

starmaxx
PERFORMANS LASTİKLERİ

ÜZKAYA
TUR. NAK. TAAH. İHR. VE TİC. LTD.ŞTİ

Hisar Mah. TED AŞ Yani Körfez Bay taş Sit.
A Blok No: 2 GEMLİK

Tel: 0224 5144044

http://www.yigitinsaatgemlik.com
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DOĞANIN HÂZİNESİ Jl

ZEYTİN 
KASALARINIZ 
ANINDA SİZE 

7 TESLİM! .... . . .
S MARMARA'NIN EN BUYUK ZEYTİNYAĞI FABRİKASI

günlük^oh BASKI SIRASI BEKLEMEK YOK 
yağlikzeytIn işleme kapasitesi YENİ FABRİKAMIZ YALOVA YOLUNDA HİZMETİNİZDE!

^0530 660 68 80

I Kuruluş:! 9731

GemlikKarfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

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

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

k GEMLİK 4
irfanunluemlak.sahibinden.com

KaymaKam Karakuş, 
muhtarların sorunlarını dinledi

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Duyarsızlık
Geçtiğimiz cuma günü öğle saat

lerinde Emin Dalkıran Kordonu’nda kız 
arkadaşıyla otururken bir şahıs tarafın 
dan Hukuk Öğrencisi Özcan Karaaslan 
bıçaklanarak yaralandı.

Bıçak bu gencimizin kalbine veya 
ölümcül bir noktasına gelmiş olsaydı, 
bugün aramızda olmayacaktı. 18 yaşın 
da hiç yoktan yaşama veda edecekti.

Herbirimizin çocukları var.
Gemlik’te bilhassa Kordonlarda gez 

mek artık sorun olmaya başladı. 4’de

Geçtiğimiz günlerde muhtarlar günü 
nün kutlanmasından sonra İlce Kayma 
kamı Gürbüz Karakuş, Türkiye Muhtar
lar Federasyonu Gemlik Şubesi’ni zi
yaret ederek muhtarların ve vatandaş 
ların sorunlarını dinledi. Karşılıklı soh
bet havasında geçen ziyaret sonrasında 
Muhtarlar Derneği Başkanı Şanlı 
tarafından muhtarlann beklentileri ve 
sorunları anlatıldı. Haberi sayfa 2’de

Hukuköğrencisini
bıçaklayanyakalandı
Geçtiğimiz hafta 
cuma günü Emin 
Dalkıran Kordonu’n 
da kız arkadaşıyla 
bankta otururken 
tanımadığı biri 
tarafından karnın 
dan ve bacağından 
bıçaklanan Hukuk
Fakültesi 1. sınıf öğrencisini yaralayan 
kişi polisin titiz araştırması sonucu 
yakalandı. Olaydan sonra kaçan kişinin 
yakalanması için Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şubesi ekipleri, olay yerine 
yakın 20 güvenlik kamerasını inceledi. 
Belirlediği bir şahsı yaralanan Özcan 
Karaaslan ve arkadaşı Tuğçe Akde 
mir’in teşhis etme sinden sonra Cavci 
Urfalı (28) adlı kişi gözaltına alındı. Gem 
lik’te ikamet ettiği belirlenen kişinin iş 
siz olduğu, kordonda dolaşırken bankta 
oturan gençlerin kendilerine baktıkları 
için bıçakladığını söylediği öğrenildi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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İlçemiz Kaymakamı 
Gürbüz Karakuş, 
Mal Müdürü Vekili 
Osman Şahin’i 
başarı belgesiyle 
ödüllendirdi.
Gemlik’te 
26 Eylül 2014 
tarihinden 12 Ekim 
2017 tarihine kadar 
ilçemiz Mal 
Müdürlüğü Vekilliği 
görevini yürüten 
Osman Şahin, bu 
dönemde yaptığı 
hizmetlerde göster 
diği üstün perfor

mans ve iyi yöneti
cilik anlayışına 
dayalı olarak 
kurumunu etkin, 
verimli ve daha 
iyi bir konuma 
taşıdığı, devletin 
çıkarlarını en iyi 
şekilde korumaya 
çalıştığı, gerek 
kurumlar arası iyi 
ilişkileri kurduğu, 
ilçe halkıyla bütün 
leşme çabaları 
sağladığı için Kay
makam Gürbüz 
Karakuş tarafından

Başarı belgesi ile 
ödüllendirdi.
Kaymakam 
Karakuş, Osman 
Şahin’e belgesini 
makam odasında 
verdi.
Osman Şahin, 
Gemlik Mal 
Müdürlüğüne 
Sevdin Adı 
güzel’in atanması 
nedeniyle 
geçici görev 
le Bursa 
Defterdarlığında 
görevlendirildi.

İl Emniyet Müdürü yöneticileri ziıatet etli
Bursa İl Emniyet 
Müdürü Osman Ak, 
önceki gün ilçe 
mizdeki kent 
yöneticilerini 
ziyaret etti.
İlçe Kaymakamı 
Gürbüz Karakuş, 
Cumhuriyet 
başsavcısı Ali Ülger 
ve Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz'ı makamında 
ziyaret ederek 
iade-i ziyaret 
gerçekleştirdi. 
II Emniyet Müdürü 
Osman Ak’ın

Gemlik Belediyesini 
ziyaretine, Gemlik 
Belediye Başkan 
Yardımcıları Ahmet 
Avcı ve Kadir 
Erol’un yanı sıra 
Gemlik İlçe Emniyet 
Müdürü Abdulkadir 
Yüce’de katıldı.

BELEDİYE 
ÇALIŞMALARINI 
ANLATTI

Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, ilçede 
yapılan çalışmalar

hakkında, İl Em
niyet Müdürü 
Osman Ak’a 
bilgiler verdi. 
Halkın huzuru ve 
güvenliği için 
kurumlar arası 
işbirliğinin önemini 
belirten Başkan 
Yılmaz, “Emniyet 
güçlerimizin her 
zaman yanındayız. 
Bize ne görev 
düşerse seve seve 
yaparız” diye 
konuştu.
Bursa İl Emniyet 
Müdürü Osman Ak

ise, teşkilat olarak, 
görevlerini en iyi 
şekilde yapmaya 
gayret gösterecek
lerini belirterek, 
misafirperver

liğinden dolayı, 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’a teşekkür 
etti.
Ziyaret sonunda

Başkan Yılmaz, 
Bursa İl Emniyet 
Müdürü Osman 
Ak’a, zeytinyağı 
saklama kabı 
hediye etti.

laınınhm Muş, muiııarlann sorunlannı dinledi
Geçtiğimiz gün
lerde muhtarlar 
gününün 
kutlanmasından 
sonra İlçe 
Kaymakamımız, 
Gürbüz Karakuş, 
Türkiye Muhtarlar 
Federasyonu 
Gemlik Şubesi’ni 
ziyaret ederek 
muhtarların ve 
vatandaşların 
sorunlarını 
dinledi.
Önceki gün 
Muhtarlar Derneği 
Gemlik Şubesine 
Yazı İşleri Müdürü

İbrahim Ay, Müdürü Abdulkadir giden Kaymakam Başkanı Necmettin
İlçe Emniyet Yüce ile birlikte Karakuş, Dernek Şanlı ve muhtarlar

tarafından 
karşılandı. 
Karşılıklı sohbet 
havasında 
geçen ziyaret 
sonrasında 
Muhtarlar Der 
neği Başkanı 
Şanlı tarafından 
muhtarların 
beklentileri ve 
sorunlarını anlattı. 
Kaymakamı 
Gürbüz Karakuş, 
muhtarların 
ve mahal
lelerindeki 
vatandaşların 
sorunlarını dinledi.

>aeebobk abyfamız jT Gemlik |f$<ffez:' ^Güler Ajans
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Bursa'da Bylock operasyonu!
Bursa'da yürütülen 
FETÖ/PDY soruştur 
maları kapsamında 
örgütün haberleş 
me programı By- 
lock kullandıkları 
tespit edilen Ti 
kadın 9 kişi adli 
yeye sevk edildi. 
Bursa Cumhu 
riyet Başsavcı 
lığı tarafından 
yürütülen Fetullahçı 
Terör Örgütü Para

lel Devlet Yapılan örgütün haberleş
ması soruştur me programı olan
maları kapsamında Bylock kullandıkları

ve Bank Asya'da 
hesap açarak 
örgüte finansal 
destek sağladıkları 
tespit edilen
9 kişi, İl Emniyet 
Müdürlü ğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri 
tarafından yapı 
lan operasyonla 
gözaltına alındı.

Üzerinden 
uyuşturucu çıkan 
İki kişi adliyeye 

sevk edildi

avukata bıçaklı saldın
Bursa'da avukat, 
bir kişinin bıçaklı 
saldırısı sonucu 
bacağından 
yaralandı 
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa 
Barosu 
avukatlarından 
Ahmet Cem 
Fırat (44), sabah 
saatlerinde, 
avukatlık büro 
sunun bulunduğu 
uıuyoı uaaaesı 
Güler Sokak 
Banuşoğlu 
İşham'mn giri 
şinde kimliği 
belirsiz bir kişinin 
bıçaklı saldırı 
sına uğradı. 
Avukat Fırat, 
sağ bacağından 
yaralandı. Saldır 
gan kaçarken, 
yaralı avukatın 
yardımına çevre
dekiler koştu. 
Avukat Fırat, 
çağrı lan ambu
lansla Muradiye 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıla rak tedavi 
altına alındı. Olay 
yerin den kaçan 
saldırga mn 
kimliğinin belir 
lenmesi için polis 
ekipleri çevrede

bulu nan güvenlik celemeye aldı,
kameralarını in Avukatın durumu

nun iyi olduğu 
öğrenildi. Olay 
yerinden kaçan 
E.A. ise, polis 
ekipleri tarafından 
çok geçmeden 
gözaltına alındı, öte 
yandan gözaltına 
alınan E.A. (17) 
isimli şüphelinin bir 
süredir cezaevinde 
bulunan babasının 
davasına bakan 
avukat Ahmet 
Cem Fırat'ın dün 
avukatlık büro 
suna gelerek 
kendisinden 
10 bin lira para 
istediği, 
avukatın "Ne 
parası verece 
ğim?" size 
demesi üze 
rine iş yerinden 
ayrıldığı, bu gün de 
ticari taksi ile iş 
yerine gelen 
avukatın arkasın 
dan yaklaşarak sağ 
arka bacağından 
iki yerden bıçakla 
dığı daha sonra 
kaçmak isterken 
asayiş ekipleri 
tarafından yakalan 
dığı öğrenildi. 
Polisin, olayla 
alakalı tahkikatı 
sürüyor.

Bursa'da şüphe 
üzerine durdurulan 
araçtan 326 gram 
metamfetamin 
çıkarken, 2 kişi 
adliyeye sevk 
edildi..
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü 
Uyuşturucu ile 
Mücadele Şube 
ıvıuaürıûğû ekip
leri, vvhatsapp 
ihbar hattından 
aldığı destek 
ile Osmangazi

ilçesinde bir aracı 
durdurdu. İ.T. ile 
M.A.E. gözaltına 
alındı. Şüphelilerin 
üzerinde ve 
evlerinde yapılan 
aramada 326 
gram metamfeta
min ile hassas 
terazi ele geçi 
rildi. 2 şüpheli 
uyuşturucu 
ticareti yapmak 
suçundan adli 
yeye sevk 
edildi.

KAŞCDC 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

Çöpte homlıa 
po isi alarma 

■ ■■

Bursa'nın İznik 
ilçesinde çöp 
konteynırından 
gelen garip ses polisi 
harekete geçirdi.
Selçuk Mahallesi'nde 
bir çöp konteynırının 
içinden gelen sinyal 
sesi sokak sakinlerini 
tedirgin etti. 155 hat 
tına düşen ihbar üze 
rine olay yerine giden 
polis, çöp konteynırı 
içinden gelen sesin 
nerede olduğunu

araştırdı.

OYUNCAK 
TELEFON ORTALIĞI 
AYAĞA KALDIRDI

Sesin geldiği noktayı 
bulan ekipler, tedbirli 
bir şekilde çöp poşetini 
aldı. Sokak sakinlerini 
tedirgin eden sesin 
çıktığı poşeti dikkatli 
ce açan polis, oyun 
cak telefonla 
karşılaştı.
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Emekliler Derneği Kongresinde emeklilerin sorunları ele alındı

flmeı Şimşek güuen tazeletli
Duyarsızlık...

Çocuklarımız her zaman arkadaşlarıyla 
Emin Dalkıran ve Atatürk Kordonlarına 
çıkıyor.

Anne ve babalar, bir densizin biri gelip 
acaba çocuklarımıza bir şey yapar mı diye 
merak etmeyecekler mi?

Bu kaçıncı olay?
Daha önce bir cezaevi hükümlüsü, kor

donda yürüyüş yapan masum bir anneyi 
bıçaklayarak öldürmüştü.
Bir madde bağımlısı, genç işçi Düzgün 

Akyıldız’ı işyerinin kapısında bıçaklayarak 
öldürmüştü.

Savcılığın uzak durması gerekli kararı olan 
platonik aşık Aykut Ertunç, Tuğçe Uludağ’ı 
evine girerken pompalı tüfekle öldürmüştü.

Yarın ne olacağı belli değil.
Gemlik’te bu olaylar olurken bizler ne 

yapıyoruz.
Avukat Özgür Aksoy hiç yoktan öldürüldü. 

Aynı şekilde Adliye kapısında görev yapan 
polisi memuru da şehit edildi.

Bu örnekleri çoğalmak gerekir.
Bunlar olurken toplum suskun.
Bir tek Düzgün Akyıldız’ın ölümünden 

sonra büyük bir yürüyüş yapılarak olay 
kınandı ama değişen birşey olmadı.

Failler polisçe yakalayıp adalete teslim 
edildiler.

Hukuk birinci sınıf öğrencisinin hiç yoktan 
ve nedensiz bıçaklanması bazı şeylerin tetik
çisi olabilir.

Biliyorsunuz, Uludağ Üniversitesinin Rek
törü Yusuf Ulcay göreve geldiğinden beri 
Gemlik’teki Hukuk Fakültesini kafasına taktı. 
Fakülteyi Bursa Kampüsüne taşımak istiyor.

Şimdilik suskun, ama bir fırsatını bulsa 
bunu yeniden gündeme getireceğinden 
şüphe yok. Hukuk öğrencilerine karşı 
yaşanan tatsız olaylar, buna fırsat yaratabilir.

Onun için dikkatli olmak zorundayız. Gem
lik olarak, ilçemizde konuk olan yüksek okul 
ve hukuk öğrencilerine sahip çıkmalıyız.

Duyarsızlığınızdan vazgeçip, bu olaylaraan 
sonra sivil toplum kuruluşları başta olmak 
üzere sesimizi çıkarmalı, güvenlik önlemleri 
sahil şeridinde arttırılmalıdır. Güvenlik Kam. 
era /arının biran önce montajının tamamıan 
masından sonra suç işleyenlerin daha çabuk 
yakalanmasında etkili olacağına sanıyorum.

Önceki gün, Orhangazi ve İznik Kayma 
kamları, 3 belediye başkanı ve AKP aursa 
milletvekili İsmail Aydın’ın yaptığı bir toplantı 
vardı. Bu toplantı, 3 ilçeye ortak bir bölge 
Üniversitesi kurulmasıyla ilgiliydi.

Merak ediyorum, Gemlik Belediye Başkanı 
bu konuda ne düşünüyor.

Bizim Gemlik için yıllardır verdiğimiz 
Bağımsız Gemlik Üniversitesi fikri yerine 
Bölge Üniversitesi’ne yeşil ışık yakılmasına 
Gemlikliler olarak evet mi diyeceğiz yoksa 
Bağımsız Gemlik Üniversitesi için mi mü
cadeleye devam edeceğiz.

Türkiye Emekliler 
Derneği Gemlik 
Şubesi’nin yapılan 
Genel kurulunda 
yeni yönetim 
belirlenirken, 
eski Başkan Ömer 
Şimşek yeniden 
başkanlığa seçildi. 
Geçtiğimiz pazar 
günü Gemlik 
Belediyesi 
11 Eylül Düğün 
Saionu’nda yapılan 
genel kurula, 
Türkiye Emekliler 
Konfederasyon 
Başkanı Kazım 
Ergün, merkez 
yönetim kurulu 
üyeleri ile 41 
dernek başkanının 
katıldı, Genel 
kurula ayrıca, 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Vedat 
Büyükgözcügezli, 
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Uğur 
Sertaslan, MHP İlçe 
Başkan Yardımcısı, 
muhtarlar, sivil 
toplum kuruluşu 
temsilcileri ve 
200 ün üzerinde 
emekli katıldı.
Konfederasyon 
başkanının 
konuşmasından 
sonra söz alan 
Gemlik Şube

Başkanı Ömer 
Şimşek, emeklilerin 
sorunlarını her 
koşulda bıkmadan, 
usanmadan ödün 
vermeden genel 
merkezleriyle 
birlikte dile ge
tirdiklerini belirte 
rek, "Başarı birlikte 
ve örgütlü olmak
tan geçer. Bizi erin 
azimli ve gayretli 
çalışmalarımız 
sonucu herkes 
gücümüzün farkına 
vardı. Daha da 
güçlendiğimize 
inancım tamdır. 
Gemlik’te emeklile 
rin ve emekli sınıfı 
nın potansiyeli 
yüksektir. 16 bin 
emekliye karşın 
derneğimize üye 
4 bin 200 üyemiz 
mevcuttur.
İnşallah sayımızı 

yapacağımız çalış 
malarla artıracağız. 
Emeklilerin çok 
sorunları var.
Eylül ayı sonu 
itibarıyla açlık 
sınırı bin 523 lira, 
yoksulluk sınırı ise 
4 bin 960 liradır. 
Ülkemiz nüfusunun 
yüzde 60 üzeri 
maalesef açlık sınırı 
altında yaşamak 
tadır. Bunları aşa 
bilmek için birlikte 
hareket etmemiz 
gerekmektedir.
Bunların yanında 
2 bin sonrası 
intibakları, ilaç 
katkı payları, 
yüzdelik zamlar 
geliyor.” dedi.
Şimşek, Gemlik’e 
bugüne kadar 
TOKİ’nin gelmedi 
ğini belediyenin 
Cihatlı Mahallesin 

de yaptırdığı toplu 
konutların yüzde 
10’nu emeklilere 
tahsis edeceği 
sözünün Belediye 
başkanından 
alındığını belirterek, 
“Bize tahsis edilen 
300 daire belgeleri 
ni derneğimizden 
dolduran üyelerimiz 
arasında çekilecek 
kura ile verilecektir. 
Şimdiden hayırlı 
olsun.” dedi.
Daha sonra 
yapılan seçimlerde 
yönetim kuruluna 
Ömer Şimşek 
(Başkan) Mehmet 
Tutar, Adnan 
Ülkü, Nazmi Amiz, 
Berkay Selici 
Denetim kuru 
üyeliklerine ise; 
Nevzat Elikesik, 
Saim Küçükdere, 
Mehmet An

Türkiye Kafes Kuşları ve Kanarya Yetiştiricileri Federasyonunun 
II düzenlediği yarışmadan ödülle dPnau

Mİ tote'il Mel iıısıı 1. illi

Gemlikli kuş 
yetiştiricisi Ali 
Özkardeş Ko- 
caeli’nde yapılan 
yarışmadan 3.lük 
ile döndü.
Geçtiğimiz yıllarda 
ulusal ve uluslara 
rası kanarya yarış

malarına katılan ve 
büyük başarılar 
elde eden Ali 
Özkardeş, 
kuş yetiştiricin 
ğinden çekilece 
ğini söylemesine 
karşın, kuşlarını 
bırakamadı.

Geçtiğimiz hafta 
sonunda Ko- 
caeli’nde Türkiye 
Kafes Kuşları ve 
Kanarya 
Yetiştiricileri 
Federasyonu’nca 
düzenlenen 
yarışmaya

Türkiye’den 
5 bin 800 yarış 
maçı katıldı. 
Alie Özkardeş, 
Norwich cinsi 
kanaryası ile 
katıldığı yarışmada 
bir üçüncülük 
elde etti.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Dojo Karate 
Do Gemlik Spor 
Kulübü, spor 
cuları, 500 spor 
cunun katıldığı 
şampiyonada 
madalyaları topladı. 
Mudanya’da 
yaklaşık 500 

sporcunun katıldığı 
müsabakada, Dojo 
Karate Do Gemlik 
Spor Kulübü 
sporcuları 7 altın, 4 
gümüş, 9 adet te 
bronz madalya 
alarak, bir başarıya 
daha imza attu

Dojo Karate 
Do Gemlik Spor 
Kulübü Antrenörü 
Gökhan Özler, 
sporcularıyla 
gurur duyduğunu 
belirterek, çalışa 
nın kazandığını 
söyledi.

Özler, sporcula 
rının Gemlik’in 
adını katıldıkları 
her şampiyonada 
duyurduklarını 
belirterek, 
madalyaları 
Gemlik’e arma 
ğan etti

GEMLİK’TE TENİS CUP HEYECANI
İlçemizde ev 
sahipliğini Atamer 
Otel’in üstlendiği 
Gemlik Tenis Turnu 
vasi bu yıl 5.kez 
düzenlendi. Gemlik 
Belediyesi Tenis 
Kulübü antrenörü 
Hüseyin Kıyak’ın 
koordinatör olduğu 
turnuvaya Atamer 
Otel, Solaksubaşı, 
Efendioğlu, Baytaş 
İnşaat, SBC Platini 
Spor ve Özel 
HATEM Okulları 
sponsor oldular. 
Turnuva Gemlik,

Orhangazi ve Bur- 
sa’dan 54 sporcu
nun katılımı ile 
gerçekleşti. Final 
gününde tenis 
tutkunlarının büyük 
heyecanla izlediği 
turnuva da birinci 
grupta erkekler bir
incisi Eray Özalevli, 
Kadınlar birinci ise 
İlkem Şaşmaz oldu. 
Aynı grupta 
ikinciliği ise Ayça 
Erdoğan ve Şenol 
Levent paylaştı. 
Turnuvanın ikinci 
klasmanında ise

birinci erkeklerde 
Egemen Balkan, 
kadınlar ise Sema 
Akdoğan oldu. Aynı 
klasmanda ikinciliği 
ise Arif Demirci ve

Gülcan Ceylan 
paylaştı. Gemlik 
Tenis Akademisi 
Eğitmeni Hüseyin 
Kıyak yaptığı konuş 
mada, "Tenis sever

lerin ilgisi ve spor 
cularmızın fair-play 
ruhu ile ortaya koy 
dukları performans 
bizleri mutlu etti. 
Gemlik’te tenisin 

gelişmesi için ilerle 
yen günlerde farklı 
çalışmalarımız 
olacaktır. Destek 
olanlara teşekkür 
ediyorum.” dedi.

Adnan Uluğ, Milli Eğitim Sutie Müdürü oldu
Geçtiğimiz hafta 
İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü olan 
Burhan Inan'ın 
Sakarya'nın Arifiye 
İlçesine Milli Eğitim 
Müdürü olarak 
atanması sonrası, 
boşalan şube 
müdürlüğü görevi 
ne Cumhuriyet 
İlkokulu Müdürü 
Adnan Uluğ tayin 
edildi.
Gemlik'te 1996 
yılından beri 
öğretmenlik ve okul 
idaresinde görev 
yapan Adnan Uluğ 

vekaleten Gemlik 
İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürlüğü'ne 
atandı.
Uluğ'nun asaleten 
de bu göreve atan 
ması bekleniyor. 
İlk olarak 1996 
yılında Şehit Cemal 
İlköğretim Okulu’na 
öğretmen olarak 
atanan Adnan Uluğ, 
çok kısa bir 
öğretmenlik 
görevinden sonra 
idareciliğe başladı. 
2010 yılına kadar bu 
okulda müdür 
yardımcılığı ve 

müdürlük görevini 
yürüttü. 2010 
yılında da 
Cumhuriyet llkoku- 
lu’na müdür olarak 
atanan Uluğ, 7 yıldır 
okul müdürlüğü 
görevini başarılı bir 
şekilde devam et
tirmekteydi. Burhan 
Inan’ın Sakarya'nın 
Arifiye İlçesine Milli 
Eğitim Müdürü 
olarak atanması 
sonrası boşalan 
makama vekaleten 
atanarak İlçe Milli 
Eğitim Şube 
Müdürü oldu.

Adnan Uluğ, 
açıklamalarında şu 
ifadelere yer verdi: 
"Burhan Bey’den 
boşalan bu makama 
şimdilik bizi uygun 
görmüşler. Biz de 

burada bize verilen 
bu görevi ekip ruhu 
içerisinde en iyi 
şekilde temsil 
ederek daha ileriye 
taşımak için eli 
m izden geleni

yapacağız. Eğitim 
adına, Gemlik 
adına yapılması 
gereken her şey de 
varım bundan 
sonra da devam 
edeceğim.” 
Adnan Uluğ’un 
İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü 
olarak atanması 
sonrası Cumhu 
riyet ilkokulu 
Müdürlüğü’ne ise 
vekaleten okul 
müdür yardımcısı 
Mehmet Akdeniz 
atandı.
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iaiUMmuıiııııtHafliiıı
Cam filmin 
yasaklanmasının 
ardından trafikte 
denetimler başladı. 
Uygulama yaklaşık 
5 milyon araç 
sahibini il
gilendiriyor.
Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı 
tarafından yapılan 
düzenlemeye 
göre, artık 
araçlarda cam 
filmi yasak.
İETT otobüsleri, 
servis araçları, 
binek araçlarda 
camında film olan 
herkes söktür 
mek zorunda.

CEZASI 
427 LİRA

Polis ekipleri 
denetimlerine 
başladı. Cezası ise 
427 lira. Cam filmli 
araç kullananla 
rın sayısı 5 milyona 
yakın. Cam film

söktürmenin 
bedeli ise 150 
liradan başlıyor. 
Uygulama kendin
den film camlı 
araçlar için ge 
çerli değil. Yani 
camlarında R43 
olan araçlar 
ceza almayacak. 
CNN Türk'e 
konuşan Otomotiv 
Bakım Dernekleri 
Başkanı Serdar 
Bakırtaş, "Şu anda

tüm tonları yasak. 
Cam filmi güneş 
gözlüğü gibidir. 
Bir çok faydası 
vardır sağlığa. 
Koyu tona biz de 
karşıyız. Ama açık 
ve orta ton için 
düzenlenmesi 
gerekiyor. Bir 
an önce tekrar 
değerlendirmesi 
gerektiği 
görüşündeyiz" 
dedi.

ELEMAN
VASIFSIZ BAY-BAYAN 

ÜRETİMBE ÇALIŞACAK PERSONEL 
ALINACAKTIR.

VERONA GRANİT MERMER 
SAN.TİC.LTB.ŞTİ.

TEL = 5142021

ELEMAN
Ön muhasebede çalışacak 

bayan çalışma arkadaşları arıyoruz 
Başvuruların bizzat cv ile 
yapılması gerekmektedir 
VERONA GRANİT MERMER 

SAN.TİC.LTD.STİ.

TEL: 514 20 21

ELEKTRİKÇİ ARANIYOR 
GEMLİK'TE İKAMET EDEN 

GEMLİK’TEKİ ŞANTİYEMİZDE 
ÇALIŞACAK ELEKTRİKÇİ 

USTALARI VE YARDIMCILARI 
ARANIYOR 

DRM Elektromekanik İnş. 
Pröje'San.nTic. Ltd.'Şti. 

03124424014-05494992909

SAHİBİNDEN 
KİRALIK UMURBEY’DE 
130 TONLUK ZEYTİN 
HAVUZLU MAĞAZA

0 536 223 82 62
Gemlik Karfez
■anott

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAJtDCOeKUlIKK YOK |
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA j

©SAATTE TESLİM EDİLİR
■■ İm?1** _

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK Tel2 (0.224) 513 96 83 GEMLİK

KİlÇÜKKUMLfl 
ÖZGUZELYfiLI SİTESİNDE 

HflVUZLUEŞYnilveEŞVaSIZ 
2+1D1İSE SİNİSİNDEN SITILIN

0 535 37818 00
• Facebook s^ainiOGenıılEfcJlg^it^Saier Ajans
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140 Hin eleman aranıyor
İŞKUR aracılığıyla 
17 günde yaklaşık 
35 bin kişi iş buldu. 
Halen firmalar, 107 
bin 600 personel 
alımı için de ilan 
vermiş durumda Ka
muda da sadece 3 
kurum 31 bin 111 
personel arıyor 
İŞKUR aracılığıyla 
17 günde yaklaşık 
35 bin kişi iş buldu. 
Halen firmalar, 107 
bin 600 personel 
alımı için de ilan 
vermiş durumda. 
Kamuda da sadece 
3 kurum 31 bin 111 
personel alımı için 

başvuruları kabul 
ediyor.
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın 
başlattığı istihdam 
seferberliğiyle 2 mil 
yonu aşkın kişi iş 
sahibi olurken; hem 
özel sektör hem de 
kamu eleman 
alımlarına devam 
ediyor. Türkiye İş 
Kurumu (İŞKUR), 
17 günde yaklaşık 
35 bin kişinin iş 
sahibi olmasına 
aracılık etti. 
İŞKUR'daki açık iş 
sayısı bu sürede

142 binden 107 
bin 600'e indi. 
İşverenler, halen 
107 bin 600 eleman 
arıyor. En çok 
eleman aranan 
alanların başında 
ise beden işçiliği 
geliyor. Türkiye 
genelinde işverenler 
32 bin 326 beden 
işçisi arıyor. Fir
malar, 4 bin 354 
satış danışmanı, 2 
bin 903 garson, 2 
bin 690 makineci 
(dikiş), 2 bin 490 
güvenlik görevlisi, 
bin 459 çağrı 
merkezi müşteri 

temsilcisi alımı için 
İŞKUR'a başvurmuş 
durumda.
KAMUDA DA 
ALIM VAR 
Kamu kurumlan da 
eleman alımı için 
başvuruları kabul 
ediyor. Milli 
Savunma Bakan 
lığı 24 bin erbaş ve 
uzman erbaş, Adalet 
Bakanlığı bin 500 
hakim ve savcı 
adayı ile 2 bin 
sözleşmeli per
sonel, Ceza ve Tev 
kifevleri Genel 
Müdürlüğü 3 bin 611 
sözleşmeli personel

alımı için başvuru 
alıyor. Ayrıca Güm
rük ve Ticaret 
Bakanlığı 425 
memur alacak.
3.2 MİLYON 
KİŞİYE İŞ 
Maliye Bakanı Naci 
Ağbal, Plan ve 
Bütçe Komisy- 
onu'nda 2018 
bütçesini sundu. 
Ağbal, "Üç yıllık 

dönemde 3.2 milyon 
ek istihdam hedef 
liyoruz; böylece isti
hdam 31.4 milyona 
çıkmış olacak.
Teşviklerin bütçeye 
etkisinin bu yıl 10.8 
milyar lira olması 
bekleniyor. KDV ka
nunu yerli üretim ve 
yatırımı teşvik eden 
bir reforma tabi tu
tuluyor" dedi.

ftratıuluculuk miBulaması yürürlüne airtli
İş mahkemelerinin 
kuruluş, görev, yetki 
ve yargılama usu 
lünü düzenleyerek 
arabuluculuk 
uygulaması getiren 
"İş Mahkemeleri Ka
nunu" yayımlandı. 
Resmi Gazete'nin 
bugünkü sayısında 
yer alan yasaya 
göre, iş 
mahkemeleri, 
Hakimler ve 
Savcılar Kurulu'nun 
(HSK) olumlu 
görüşü alınarak, tek 
hakimli ve asliye 
mahkemesi dere
cesinde, Adalet 
Bakanlığı'nca gerek 
li görülen yerlerde 
kurulacak. "Dava 
şartı olarak arabulu
culuk" kurumunu da

ilk kez uygulamaya 
koyan kanuna göre, 
düzenlemede yer 
alan uyuşmazlık 
larda dava açmadan 
önce arabulucuya 
başvurulması 
zorunlu kılınıyor. 
Bu kapsamda ka
nuna veya bireysel 
ya da toplu iş 
sözleşmesine 
dayanan işçi, 

işveren alacağı, 
tazminatı ve işe iade 
talebiyle açılan 
davalarda, arabulu
cuya başvurulması 
dava şartı olarak 
aranacak. Arabulu
cuya başvurma 
zorunluluğu için 
alacak veya tazmi
nat talebinin iş 
ilişkisinden kaynak 
lanması gerekecek.

İşçi kıdem, ihbar 
gibi tazminat ve 
fazla mesai, yıllık 
izin gibi ücret; 
işveren de alacak ve 
tazminat kalemleri 
için dava açmadan 
önce arabulucuya 
başvuracak. İşçi 
veya işverenin iş 
ilişkisi kapsamında 
birbirlerine hakaret 
etmekten kay
naklanan ya da 
işçinin iş yerindeki 
işverene ait mal ve 
malzemelere zarar 
vermesinden doğan 
tazminat talepleri de 
dava açılmadan 
önce arabulucuya 
götürülecek. 
Arabulucuya başvu 
rul madan dava 
açılırsa herhangi bir 

işlem yapılmaksızın 
dava, dava şartı 
yokluğu nedeniyle 
usulden reddedile
cek. Ancak iş kazası 
veya meslek 
hastalığın dan kay
naklanan maddi, 
manevi tazminat 
davaları ve bunlarla 
ilgili rücu davaların 
da, arabuluculuk 
şartı aranmayacak. 
Arabuluculuk Daire 
Başkanlığı, sicile 
kayıtlı arabulucular
dan, arabuluculuk 
yapmak isteyenleri, 
varsa uzmanlık 
alanlarını da be
lirterek görev yap
mak istedikleri adli 
yargı ilk derece 
mahkemesi adalet 
komisyonlarına 

göre listeleyerek, 
komisyon 
başkanlıklarına 
bildirecek.
Arabulucu, 
komisyon 
başkanlıklarına 
bildirilen listeden 
belirlenecek.
Taraflar, listede yer 
alan herhangi bir 
arabulucu üzerinde 
anlaşırsa bu arabu
lucu görevlendirile
cek. Gazeteciler 
ve gemi adamla 
rı da açacakları 
bireysel veya toplu 
iş sözleşmesine 
dayanan işçi 
veya işveren 
alacağı, tazmi 
natı, işe iade 
davalarında, arabu
lucuya başvuracak.

GEREKLİ TELEFONLAR*

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

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

ULAŞIM
Pamukkala 8*12 OO 20
DENİZ UÇAÖI
P«gasıı* A km la Seyahat
METRO
Aydın Turizm
SOzar Turizm
Kanbarofllu-Esadaş

0*13 00 13
513 12 12
513 20 77 
012 1O 72

Amtur 
Kamil Koç S1 2 O1 03

HASTANELER
Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast 
Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

517 34 00
513 23 29
513 10 68
513 65 29
280 44 44

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

RESMİ DAİRELER1

Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme i 
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 Tanm Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd. 
İŞ-KUR__________

BELEDİYE
Santral
Başkanlık

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

DENİZ OTOBÜsB*
Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova 
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes.

256 77 84
544 30 60

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

Hiiısintti
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07

513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73
513 18 46
513 71 66

51345 21-23
51345 20

514 57 96
51323 25 

51345 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

VAPUR-FERİBOT

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
M İlan gaz 
Habaşgaz 
Yeni Llkltgaz 
BP Gaz 
Bütünler Llkltgaz 
Akçagaz 
Totalgaz
Akçen Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Boyza Patrol

G E M L İ K'İN İLK GÜNLÜK SİYAS İ GAZ ET ES i

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 43 SAYI: 5913 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri :
GÜLER AJANS

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI
BÖLÜK

12.00-14.00-16.15 
18.30-20.45 
İLK ÖPÜCÜK

12.00-14.10-16.30- 
18.45-20.45

BİR NEFES YETER
11.45-14.00-16.15 

-18.30-20.30
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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SEMLİK'İN İLK DÜNLÜK SİYASİ OAZETBS

1 987

Adliye Binası Altı Yeni Pazar Cad. No: 98 
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Gemlik Ticaret Borsası 1 milyon Hra İle şirkete kurucu ortak olacak.

Win lilisas Borsası ve UsaRslı Depıcıluli lınnıluvor
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Zeytin İhtisas Borsası ve 
Lisanslı Depoculuk

Ticaret Borsası Başkanı Özden Çakır 
önceki gün Ankara’dan döndü.

Çakır, Ankara’da yapılan Ürün Ihtitas 
Borsası ve Lisanslı Depoculuk konulu 
toplantı için gitmişti başkente.

Tarım ve Ticaret Bakanlıkları, çıkan 
lan bir yasa ile üretilen tarım ürünlerin 
İhtisas Borsalan yoluyla satılması ve 
ilkel olan depolama ve saklama yön
temlerine lisanslı modern depoculuğa 
adım atılması karan almıştı.

Devamı sayfa 4’de

Kurulacak olan Ürün İhtisas Borsası ve Lisanslı Depoculuk şirketi, 
20 Kasım 2017 tarihinde kuruluşunu resmileştirecek. Zeytin Üretici
leri topladığı zeytini Borsanın modern depolarında satışa hazır hale 
getirecek, istediğinde elektronik ortamda dilediğine satabilecek.
Gemlik Ticaret 
Borsası’nın kurucu 
ortağı olduğu 
Ürün ihtisas 
Borsası’nın kuruluş 
takvimi belirlendi. 
Şirketin kurucu 
ortaklan ile 
birlikte şirketin 
20 Kasım 2017 
tarihinde kuruluşu 
nun yapılmasına 
karar verildi.
Ticaret Borsası 
Başkanı özden 
Çakır, Şirkete 
1 milyon lira ser
maye ile kurucu

olarak katıldıklarını 
dile getiren Özden 
Çakır, “Türki 
ye’de bir ilk ola 
cak Ürün İhtisas 
Borsası’nın 
ülkemize ve 
bölgemize hayır 
getirmesini diliyo

rum. Borsamız 
tarafından kurula
cak şirket ile 
yakın zamanda 
bölgemize lisanslı 
depo yapılacak ve 
bölgemiz çiftçisi 
binbir emekle 
yetiştirdiği zeyti

nini bu depolara 
koyarak ürünlerini 
aynı hisse senedi 
gibi ürünlerini 
elektronik ortamda 
dilediği zaman 
değerinde sata
cak.” dedi.
Haberi sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Ticaret Borsası 1 milyon Hra İle şirkete kurucu ortak olacak.

Kurulacak olan Ürün İhtisas Borsası ve Lisânslı Depoculuk şirketi, 20 Kaşifti!2017 tarihinde kuruluşunu 
resmileştirecek. Zeytin Üreticileri topladığı zeytini Borsanın modern depolarında satışa hazır 

hale getirecek, istediğinde elektronik ortamda dilediğine satabilecek.

Gemlik Ticaret 
Borsası’nın kurucu 
ortağı olduğu 
Ürün İhtisas 
Borsası’nın kuruluş 
takvimi belirlendi. 
Ankara’da Gümrük 
ve Ticaret Bakan 
lığı tarafından 
gerçekleştirilen 
toplantıya, Gümrük 
ve Ticaret Bakanlı 
ğı Müsteşar 
Yardımcısı İsmail 
Yücel, Gemlik 
Ticaret Borsası

Yönetim Kurulu 
Başkanı Özden 
Çakır, Genel 
Sekreter Bahadır 
Selvi, TOBB Yöne
tim Kurulu Sayman 
Üyesi Faik Yavuz, 
TOBB Yönetim Ku
rulu Üyeleri, Borsa 
İstanbul A.Ş., 
Sermaye Piyasası 
Kurulu, Toprak 
Mahsûlleri Ofisi, 
Merkezi kayıt 
kuruluşu, Takas- 
bank A.Ş.,

Vakıfbank, 
Ziraat Bankası ve 
Halkbank temsil 
çileri katıldı.
Şirketin kurucu 
ortakları ile 
birlikte şirketin 
20 Kasım 2017 
tarihinde kuruluşu 
nun yapılmasına 
karar verildi.

TİCARET BORSASI 
1 MİLYON LİRA İLE 
ORTAK OLUYOR

Şirkete 1 milyon lira 
sermaye ile kurucu 
olarak katıldıklarını 
dile getiren 
Özden Çakır, 
“Türkiye’de bir 
ilk olacak Ürün 
İhtisas Borsası’nın 
ülkemize ve böl
gemize hayır 
getirmesini diliyo
rum. Borsamız 
tarafından kurula
cak şirket ile yakın 
zamanda bölgemi 
ze lisanslı depo 

yapılacak ve böl
gemiz çiftçisi 
bin bir emekle 
yetiştirdiği 
zeytinini bu depo
lara koyarak ürün
lerini aynı hisse 
senedi gibi ürün
lerini elektronik 
ortamda dilediği 
zaman değerinde 
satacak. Böylece 
ürün hem tek stan
dartta üretilecek 
hem de herhangi 
bir zarara karşı 

sigortalı olacak. 
Ayrıca depolar 
da ki ürünlerini 
banklara teminat 
olarak göstererek 
kredi kullana 
bilecek.’’ dedi.
Şirket ana sözleş 
mesi 17 Kasım 
2017 tarihinde 
Ankara’da 
imzalanacak ve 
20 Kasım 2017’de 
Ürün İhtisas 
Borsası resmen 
kurulmuş olacak.

Mehmet Yıldırım GTSO Meclisinde de anıldı

İstihdam man Ticaret «e Sanayi Odası nda ele alımlı
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Ekim 
ayı meclis toplantı 
sı yapıldı.
Meclis Başkanı 
Paşa Ağdemir'in 
başkanlığında 
toplanan meclis 
toplantısında, 
14 Ekim'de vefat 
eden Oda Başkan 
vekili Mehmet 
Yıldırım ile ilgili 
konuşmalar ve 
anma yapıldı. 
GSTO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt ve 
Meclis başkanı 
Paşa Ağdemir, 
"Mehmet Yıldırım, 
yönetim kurulun 
da her işi layıkıyla 
yapan bir değerli 
arkadaşımızdı.

Yıldırım ülkemizin 
yanı sıra dünyanın 
bir çok yerinde 
yatırımlar yapan 
bir şirketin önde 
gelen isimdi. Onun 
sürekli olarak dile 
getirdiği ülkemin 
ay yıldızlı bayrağını 
her ülkede dalga 
landırmak bizim 
için en önemli 
görevdir" dediğini 
ifade ettiler.
GTSO Meclis Baş 
kanı Paşa Ağde 
mir, 17-18 Kasım 

tarihlerinde yapı 
lacak olan ve Işkur 
Gemlik Şubesi ile 
ortaklaşa düzen
lenecek olan İŞSİZİ 
BEKLİYOR temalı 
istihdam fuarı hak 
kında bilgi verdi. 
Ağdemir, istihdam 
fuarının sadece 
Gemlik'i değil, 
Yalova, Orhangazi 
ve İznik”! de ilgilen 
dirdiğini buralar
dan da iş arayan
larla işverenin 
burada bir araya 

gelerek istihdamın 
artırılacağını ve 
GTSO'nun da bu
rada bir köprü göre 
vi göreceğini 
söyledi.
2017 Eylül dönemi 
bütçesinin de oybir 
liği ile onandığı 
meclis toplan 
tısında, bir süre 
önce oluşturulan 
ve meclis başkan 
vekili Zafer Işık, 
meclis üyeleri 
Hamza Aygün ile 
Haşan Hamaloğlu 

nun yer aldığı 
ARGE komisyonu 
nun odanın kurulu 
şunun 12O.yılı ne
deniyle çalışmalar 
yapmasına da 
karar verildi.
Meclis toplantı 
sında oda meclis 
üyesi Hamza Ay 
gün'ün bir süre 
önce başlatılan 
“İlçemizde İz Bira 
kanlar’’ programı 
kapsamında 
Gemlik'te görev 
yapanlar Gölcük

Kaymakamı 
Mustafa Altıntaş, 
Muş Başsavcısı 
Ömer Mete ve 
Edirne Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt*a yaptıkları 
ziyaret ve 
değerlendir 
meleri anlattı. 
Öte yandan Meclis 
başkanı Paşa 
Ağdemir, vefat 
eden oda yönetim 
kurulu başkanve 
kili Mehmet 
Yıldırım'ın yerine 
yönetim kuruluna 
Meclis üyesi 
Faruk Güzel'in, 
oda meclisine de 
Aydınlar Madenci- 
lik'ten bir yetkilinin 
davet edildiğini 
söyledi.
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Serbest Kürsü
Ürer KONAK (B Tarih öğretmeni

"TABİATA SAYGI, AKLIN VİCDANIDIR”
Bu sözü hiç 

duymamıştım... 
Atatürk’ün 1930’lu 
yıllarda söylediği bir 
sözmüş.

O yıllarda 
dünyamızda daha 
çevre bilinci oluşma 
mışken büyük önder 
söylemiş bu sözü.. 
“Yürüyen Köşk”ün 
bahçesinde yazılı... 
Yalova ilimizin 
sahilindeki ünlü 
köşkün 
bahçesinde...-

25 Ekim 2017... 
Çarşamba günü... 
Hava hafiften 
yağmurlu... 
ANAÇEV’in (Anadolu 
Çağdaş Eğitim Vakfı) 
düzenlediği kültür 
gezisine çıktık. 
Rotamız, Cumhuriyet 
Bayramı öncesi hem 
Ata’mızı anmak, hem 
de yakın çevremiz 
deki ondan kalan 
yerleri görmek...

Çok yakınımızda 
olmasına rağmen 
Yalova’mızdaki bu 
yerleri çoğumuz 
görmemişizdir 
sanırım... Önce yakın 
çevremizdeki güzel
likleri bilmek, 
görmek gerekli diye 
düşünmekteyim.

Neyse, sözü 
uzatmayalım.

94 gönüllüyle

hareket ettik...
Önce TERMAL’deki 

LİMAK THERMAL 
BUTİK OTEL’de 
sabah kahvaltısı 
yapacağız... Önce
den anlaştığımız bu 
güzel tesis yemyeşil 
bir doğanın 
ortasında... Cennet 
gibi, pırıl pırıl, 
tertemiz yer... 1905 
yılında annesi olan 
Tirimüjgan 
Kadınefendi’nin 
verem hastalığına 
yakalanması üzerine 
burayı Padişah II. 
Abdülhamit 
yaptırmıştır. Annesi 
bu temiz havası 
olan, ormanlık alan 
içinde, sıcak, doğal 
suyu olan bu 
bölgede dinlensin 
iyileşsin diye. Av 
köşkü olarak ta bir 
süre kullanılmıştır 
daha sonra...

OsmanlI’nın 
yıkılışından sonra bu 
köşk bakımsız 
kalmıştır bir süre... 
1930 yılında 
Atatürk’ün emriyle 
yapı elden 
geçirilmiştir... 
Atatürk burayı çok 
sevmiş, sık sık o 
yıllarda gelerek 
dinlenmiş, yabancı 
misafirlerini çoğu 
kez burada

ağırlamıştır.
1 Ağustos 1931 de 

Newyork’tan havala
narak Atlantik’i aşan 
Amerikalı pilotları bu 
otelde ağırlamıştır.

48 odalı olan bu 
köşk 1980 yılından 
itibaren 30 yıl 
boyunca terkedilmiş, 
harabeye dönmüş 
tür... 19 Ağustos 
2010 da Limak 
Şirketler Grubunca 
işletilmeye 
başlanmıştır. Büyük 
masraflar yapılarak 
aslına uygun olarak 
restore ettirilmiştir.

ilginç olan oteldeki 
48 odanın oda 
numaraları 1881 den 
başlamakta 1938 e 
kadar devam etmek
tedir. Bizlere zengin 
bir sabah kahvaltısı 
sundular. Kahvaltı 
içinde Atatürk’ün 10. 
Yiı* ıVutKu ve İzmir 
Marşı dinlenildi... 
Coşkuyla marşa 
katilindi... Yemekten 
sonra aynı bölgede 
bulunan ATATÜRK 
KÖŞKÜ’ne çıkıldı. 
Köşkün bulunduğu 
alanda 1844 çeşit 
ağaç bulunmakta... 
Her ağacın üzerinde 
plakalar bulun
makta... Bunlarda 
ağacın adı ve yaşları 
yazılı... Sonbaharın 

türlü renklerini 
barındıran orman 
örtüsü insanı din
lendiriyor... Sarı, 
yeşil, kırmızı, mor, 
kahverengi... Çeşitli 
renklerde yapraklar 
süslemekte çevreyi... 
Böyle bir doğanın 
ortasında, hafif tepe
lik bir yere kurulmuş 
Atatürk Köşkü..., 
Köşk 1929 yılında 
ünlü mimar SEDAT 
HAKKI ELDEM 
tarafından 39 günde 
inşaa edilmiş. 
Ahşap, beyaz bir 
yapı... İki katlı. 
Atatürk 27 kez bu
rada kalmış. Kaldığı 
süreler gün olarak 
311 günmüş bu 27 
yılda... 11 odalı... Alt 
katta yemek salonu, 
servis odası ve 
toplantı salonu 
olarak kullanılan yer
ler bulunmakta.
Yemek kokusundan 
hoşlanmadığı için 
yapıda mutfak yok. 
Yemekler başka 
yerde yapılıp getiri 
liyor, servis 
odasından 
dağıtılıyor. Üst katta 
yatak odaları bulun
makta.

Kızkardeşi Makbule 
Atadan’ın odası, 
manevi kızlarının 
odaları (Afet İnan, 
Sabiha Gökçen, 
Zehra Aylin) ve ayrı 
bir bölümde kendi 
odası, banyosu bu
lunmakta. Burada 
çıkan termal sıcak 
sudan yararlan
makta...

Bu köşkte tari
himizde önemli yer
leri bulunan dil ve 
tarih çalışmaları 
yapılmış.

Son olarak Yalova 
Devlet Hastanesi 
yakınındaki ünlü 
YÜRÜYEN KÖŞK’e 
gelindi. Çok ilginç 
bir öyküsü var 
buranın...

21 Ağustos 1929 da 
Ertuğrul Yatı ile İs
tanbul’dan Bursa’ya 
gelirken sahildeki 
çınar ağacını görür, 
bu ulu çınardan çok 
etkilenir. Sahile 
çıkarak çınarın göl
gesinde dinlenir, 
kahvesini içer. Bu
raya bir ev 
yapılmasını ister. 22 
günde iki katlı küçük 
ahşap bir köşk 
yapılır. 12 Eylül 1929 
da bina kullanıma 
hazır hale getirilir. 
1930 yılında 
geldiğinde 
bahçıvanın elindeki 
testereyle ağacın bir 
dalını kesmek 
istediğini öğrenir. Bu 
dal köşkün üst 
bölümüne değmekte 
ve oraya zarar ver
mektedir. Hemen 
bahçıvanı durdurur. 
Dalın kesilmesini 
önler, köşkün ileri 
taşınmasını ister. 
Köşkün temeli 
kazınır. İstanbul’dan 
tramvay rayları geti 
rilir. Bina bu raylar 
üzerine alınır. 
Çınardan 4 metre 80 
santim uzağa üç gün 
içinde taşınır. O gün
den beri adı 
“Yürüyen Köşk” 
olarak kalır... Çınar 
şu anda 400 yaşında.

İki katlı ahşap 
binanın alt katında 
küçük bir salon bu
lunmakta. Burada 
tahta masalar, ' 
hasırdan örülmüş 

sandalyeler, vitrin 
içinde kullandığı 
kahve fincanı, o 
dönemi de hediye 
edilen elektrikli 
kahve cezvesi, 
ekmek kızartma 
makinesi, ispirto 
ocağı bulunmakta.

Üst katta oturma 
odası, küçük bir 
yatak odası, annesi 
Zübeyde Hanım’ın 
elleriyle işlediği yor
gan, havlular bulun
makta. KİEV’de 
yapılan bire bir 
büyüklükte balmu- 
mumdan yapılmış 
kendi heykeli bir 
koltukta oturur 
vaziyette sergilen
mekte.

Bu köşk 1980 ne 
kadar kullanımdan 
uzak tutulmuş... 
1998 yılında o döne
min Çevre Bakanı 
İmren Aykut tarafın 
dan önemi belirtile 
rek yeniden 
açılmış... Vatan 
toprağını düşmanına 
karşı koruyan, kur
taran büyük Atatürk, 
ülkesinin doğasına, 
ağacına, yaprağına 
da sahip çıkarak bize 
örnek olmuş... 
ANAÇEV’in 
düzenlediği kültürel 
amaçlı bu gezi 
katılanlara çok güzel 
şeyler kattı. Çok şey 
öğrendik.. Din
lendik... Yaş 
ortalaması 60 ın 
üzerindeki genç ruh
lara pek çok şeyi 
yeniden hatırlattı. 
Daha dünyada 
doğayı çevreyi ko
ruma bilinci 
uyanmamıştı.

Bu bilinç Yalova da 
anıtlaşmış ilk kez.

Kuvumcuva sahte altın satmaya calısiılar
İnegöl de kuyumcu
lara sahte altın sat
maya çalışan 3'ü 
kadın, 5 kişilik 
şebeke, lüks oto
mobille kaçmak is
terken, kovalama 
çayla yakalandı. 
Kovalamaca 
sırasında şüphellie 
rin araçtan attığı 
çantadan, tamamı 
na yakını sahte, 500 
kadar altın çıktı. 
Kuyumcular 
Çarşısı'nda bugün 
bir kuyumcuya 
giren 3'ü kadın, 5 
kişi, çantalarındaki 
altınları bozdurmak 
istedi. Kuyumcu, 
altınların büyük 
bir bölümünün 

sahte olduğunu 
fark edince, dolan 
dırıcılar işyerinden 
çıkıp, 01 YL102 
plakalı lüks otomo
bile binerek kaçtı. 
Kuyumcunun ihbarı 
üzerine harekete 
geçen polis ekip
leri, şüphelilerin 
otomobilini Mimar 
Sinan Bulvan'nda 
tespit etti. Polisin 
dur ihtarına uy
mayan sürücü, 
yoluna devam etti. 
Yaşanan kovala
maca sırasında 
şüpheliler, trafik 
teki diğer sürücü 
lere zor ahlar 
yaşattı. Ahmet 
Türkel Çevre

Yolu'na giren 
şüphellier, siyah bir 
çantayı, otomo
bilden dışarı attı. 
Bir süre sonra oto
mobil, kaldırıma 
çarpınca lastiği 
patladı. Şüpheliler, 
araçtan inip bu 
kez de yaya olarak 
kaçmaya çalıştı. 
Kısa süreli 
kovalamacanın 
ardından araç 
sürücüsü 35 
yaşındaki Nurullah 
Ü., 30 yaşındaki 
Reşat I., 35 
yaşındaki Medine 
Ü., 26 yaşındaki 
Nasiha I. ve 54 
yaşındaki Fikri 
ye I. yakalanak 

gözaltına alındı. 
Polis otosuna 
bindirilen 
şüphelilerden 
Fikriye I. fenalaştı. 
Fikriye I., çağırılan 
ambulansla İne 
göl Devlet Hasta 
nesi'ne kaldırıldı. 
Hastanedeki 
müdahalesinin 
ardından Fikriye I. 
ve diğer 4 şüp 
heli, sorgulanmak 
üzere emniyete 
götürüldü. 
Şüphelilerin yola 
attığı çantada 
yapılan incele 
mede ise tamamına 
yakını sahte olan 
500'e yakın 
altın ele geçirildi.

Bursa'da 250 polisi!
hıızm operasyonıı

Bursa'da özel 
harekat polislerinin 
de destek verdiği 
asayiş uygulama 
sına İl Emniyet 
Müdürü Osman Ak 
katıldı. Ak, uygu
lama noktasında 
yaşayan roman 
vatandaşlardan 
yoğun ilgi 
görürken, bol 
bol hatıra fotoğ 
rafı çekildi.
Bursa'nın Yıldırım 
ilçesi Hacivat Ma
hallesinde Bursa il

Emniyet Müdürlü 
ğüne bağlı ekipler 
asayiş uygulaması 
gerçekleştirdi. Özel 
harekat polisleri ve 
zırhlı araçlarla 
desteklenen uygu
lamaya pek çok 
birimden 250 
polis katıldı. Daha 
çok roman 
vatandaşların 
yaşadığı bölgedeki 
uygulamada 
100'den fazla araç 
ve 200 şahıs 
sorgulandı.
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Güne Bakış
Saadet Partisi İlçe başkanı BUSKİ yöneticileri sert çıktı

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Zeytin İhtisas Borsası ve 
Lisanslı Depoculuk

Bu konuda yasa çıkmasına karşın, 
uygulamaya uzun zamandır geçîlemedi.
İhtisas Borsalar/ ve Lisanslı Depocu

luk hizmetlerinin Ticaret Borsaları 
yalnız kendileri yapabilecekleri gibi, 
TOBB ve büyük şirketler ortaklığı ile de 
yapabilecekler.
Borsalar bu hizmeti yerine getirmez 

lerse izinli özel sektör lisanslı depocu
luk yapabilecek.
Bunun ilk adımını birkaç yıl önce eski 

Borsa Başkanı İlhan Acar atmış, Orhan 
gazi civarında lisanslı depoculuğa 
uygun arazi bulmak için girişim 
başlatmıştı.
İlhan Acar rahatsızlanıp, görevi ' 

bırakınca bu iş de bir süredir yastık 
altına alınmıştı.

Öğrendiğimize göre, Ankara da geniş 
bir toplantı düzenlenmiş, toplantıya 
TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 
Faik Yavuz, TOBB Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Borsa İstanbul A.Ş., Sermaye 
Piyasası Kurulu, Toprak Mahsûlleri Ofisi, 
Merkezi kayıt kuruluşu, Takasbank A.Ş., 
Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank 
temsilcileri katıldı.
Dikkat edilirse devletin çok önemli 

lisans kuruluşları bu işin içinde.
Güçlü bir şirketin çekirdeğini oluştu 

racak kuramların yöneticileri aldıkları 
kararla 20 Kasım da kurulacak şirket ile 
bu işi başlatacaklar.

Gemlik Ticaret Borsası 1 milyon Hra 
katkı payı ile şirkete ortak olacak.

Gemlik’te ürün olarak zeytincilik olduğu 
için Gemlik zeytininin üreticiden alınıp 
satılması ve depolanması hizmetini bu 
firma yapacak.

Bunun için modern depolar kurulacak. 
Bir bakıma Marmarabirlik gibi büyük de
polarda üreticinin ürününü depolayacak
lar. Ürünler sigortalanacak. Herkesin 
ürünün değeri kadar belge verilecek. Bu 
belgeler teminat mektubu yerine geçe
bilecek.

Ürünler olgunlaştığında elektronik or
tamda satıştan yapılacak.

Özden Çakır’ın verdiği bilgiye göre, 
üretici depoya koyduğu ürün için para 
ödemeyecek.

Böylece depolamadan doğan ilkellik ve 
zeytinde bozulma olmadığı gibi, tek tip 
zeytin tuzlanacak, kalite artacak.

Zaman içinde evlerde, mağazalarda 
sağlıksız stokçuluk ortadan kalkacak. 
Depolanan ürünlerin gerçek miktarları 
ortaya çıkacak.
Borsa bu girişimin dışarıda kalırsa özel 

sektör devreye girer ve lisanslı depoları 
kurar. Özden Çakır, 1 milyon Ura ile kuru
lacak şirkete ortak olduklarını belirterek 
ilk adımı atmış kutlarız.

Saadet Partisi Gem
lik ilçe Başkanı 
Ahmet Vakkas 
Yıldız, BUSKİ’nin 
2012 yılında yapmış 
olduğu alt yapı 
çalışmalarının 
maliyetini “Harca
malara Katılma 
Payı” adı altında 
abonelerine yük
lemesine tepki gös
terdi.
Yıldız yaptığı yazılı 
açıklamada, 
“Buski’nin gönder 
miş olduğu ihbar
nameleri “2464 
sayılı belediye 
gelirleri kanununun

87-94 maddesine 
dayandırdığını 
görmekteyiz.
Yapılan ihbar
nameler her ne

kadar kanuni olsa 
da vicdanen kanun 
dışıdır. İşçiye, me 
mura, emekliye 
komik denilecek

miktarlarda zam 
yapıldığı bir dö 
nemde, Buski’nin 
bu ihbarnameleri 
halkımıza yeni bir 
darbe olmuştur. 
Kanun çıkartmak 
zor bir şey değildir, 
önemli olan çıkartı 
lan kanunun halka 
ne verdiği ya da 
halktan ne aldığıdır. 
‘Bursa’da su çeşme 
den içiliri demekle 
ve kamu spotu 
reklamı çekmekle 
bu iş olmaz. Aklını 
zı başınıza alın ve 
elinizi vatandaşın 
cebinden çıkartın”

ilin
Atatürkçü Düşünce 
Derneği eski 
başkanların 
dan Hacı Önal, (72) 
yaşamını kaybetti. 
İlçemizde uzun 
yıllar Ziraat teknis 
yenliği yapan Hacı 
Önal, ADD Gemlik 
Şube başkanlığı 
yanında; Gemlik 
Memurlar Derneği 
kurucu üyeliğinde 
de bulundu.

Üniversite Yaptırma 
ve Yaşatma 
Derneği kurucu 
üyeliği de yapan 
Hacı Önal, bir 
süredir rahatsızlık 
larından dolayı 
hastanede tedavi 
oluyordu. 
Önceki gün vefat 
eden Hacı Önal, 
Merkez Asım 
Kocabıyık 
Camiinde öğle

namazından sonra ilçe mezarlı 
kılınan cenaze ğında toprağa
namazı sonrası verildi.

"Vay Sen misin Ben 
Olan?” adlı oyun ile 
Gemlikli tiyatro 
severlerle buluş 
maya hazırlanan 
İstanbul Meydan 
Sahnesi’nde 
provalar tüm hızıyla 
devam ediyor. 
Kahkaha ve 
eğlence dolu oyun; 
bazı insanların 
karakterlerinin 
yaşam koşullarına 
göre değişmeye 
bileceğini, insanın 
yedisin de neyse 
yetmişin de de o 
olacağını iki farklı 
evlilik üzerinden 
mizahi bir dille 
anlatıyor.

Ömer Pınar’ın 
kaleme aldığı, 
yönetmenliğini ise 
Galip Erdal 
üstlendiği iki 
perdelik oyun; aynı 
kültür ve çevrede 
yetişmiş iki 
arkadaşın, koşullar 
aynı olsa bile

karakter özellikleri 
gereği farklı kimlik
lerde olabileceğini 
vurguluyor. 
Mutlulukla mutsuz 
luk, vefa ile hayır 
sizlik, dürüstlük ile 
sahtekarlık arasın 
daki ince çizgiyi 
gözler önüne seren

oyunda; Kemal 
Kuruçay, Deniz 
Oral, Tuba Erdem, 
Ece Müderrisoğlu 
ve Kemal Zeydan 
yer alıyor.
“Her rastlantı 
gerçekten tesadüf 
müdür?” sorusunu 
da izleyiciye sordu
racak olan “Vay 
Sen misin Ben 
Olan?” 3 Kasım 
cuma günü saat 
20.30' da Manastır 
Yunus Emre Kültür 
Merkezi'nde 
sahnelenecek. 
Oyun biletleri; 
Kristal Burger ve 
Doğan Optik'te 
satılıyor.
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VEFflSPOR'UH HEDEFİ SÜPER flMflTOR

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Lacivert Beyaziılar 
güçlü ve tecrübeli 
kadrosuyla gözünü 
süper amatör lige 
dikti.
Birinci Amatör 
Küme 3. Grupta 
mücadele eden 
takımlarımızdan Ve- 
faspor, ilk maçını 
berabere bitirdikten 
sonra 3 maçını da 3 
puanla kapatarak 
Süper Amatör 
Küme yolunda emin 
adımlarla yürüyor. 
Konuk ettiği Altınsa 
banspor karşısında 
ki maça hakemin 
başlama düdüğüyle 
birlikte öne geçmek 
için atak başlayan 
Vefaspor, yakaladı 
ğı gollük pozisyon 
lan değerlendire 
meyince ilk yarı 
golsüz kapandı. 
İkinci yanya 
Abdullah’ı oyuna 
alarak başlayan 
lacivert beyaziılar 
rakip kale önünde 
hava hakimiyeti 
sağlayarak gol ara

maya başladı. 
Karşılaşmanın 48. 
Dakikasında köşe 
atışından gelen 
topa kaptan Muhar
rem sert vurdu ve 
takımını 1-0 öne 
geçiren golü 
kaydetti. 
Golden sonra 
rakip kaleyi adeta 
ablukaya alan 
lacivert beyaziılar 
kale önünde son 
vuruşlarda başarılı 
olamayınca ikinci 
gol gelmedi. Vefa 
spor’un gol kaçırma 

yarışı içinde olduğu 
anlarda uzun topla 
çıkan Altınsaban 
spor takımı 83. 
Dakikada ceza 
sahasında kaleci 
Mustafa’nın topa 
müdahale ederken 
ayağının kayması 
sonucu kalesinde 
golü gördü. Oyuna 
sonradan giren 
Fatih topu boş 
kaleye yuvarlayarak 
skoru 1-1 yaptı. 
Beraberlikten 
sonra rakibi ceza 
sahasına hapseden

Vefaspor 84.
Dakikada Okan 
Aşık ceza sahasına 
girerken ikili mü
cadeleyi kazanıp 
kalecinin yanından 
takımını tekrar 
galibiyete taşıdı. 
Rakibin oyundan 
düştüğü anlarda 
85. Dakikada bu kez 
Okan Bayraktar 
güzel bir vuruşla 
Vefaspor’u 3-1 
öne geçirdi ve 
takımı rahatlattı. 
Karşılaşmanın bu 
skorla bitmesi bek

lenirken oyuna son 
dakikalarda giren 
Mutlu 90’da attığı 
golle maçın sko
runu belirledi. 4-1

SAHA: Gemlik Suni 
HAKEMLER: 
Mutluhan Çırakoğlu 
6, Hami Köstereli 6, 
Fatih Kuy 6, 
GEMLİKSPOR: 
Mustafa 5, Osman 
6, Ayçan 6, Muhar
rem 6, İsmail 6, 
Okan Aşık 6, Okan 
Bayraktar 6, Ercan 
6, Tuncay 4, (Murat

3) Yunus 5, Ali 5, 
(Mutlu 4) 
ALTINSABANSPOR 
Berkan 4, Ramazan 
2, (Alper 2) Halil 3, 
Alihan 4, Sezer 4, 
Eray 4, Emre 4, 
Erdem Çay 4, 
Erdem Ceylan 4, 
Samet 3, (Fatih 4) 
Arda 4, 
GOLLER: Dk. 48. 
Muharrem, Dk. 84. 
Okan Aşık, Dk. 85. 
Okan Bayraktar Dk. 
90. Mutlu, (Vefas
por) Dk. 83. Fatih, 
(Altınsabanspor)

GEMLİK BASKETBOL 70İHEGttl CARŞI 66
Bursa Gençler yerel 
lig müsabakasında 
Gemlik ekibi İnegöl 
Çarşıyı 70:66 
mağlup etti. 
Gemlik ilçe spor 
salonunda oynan 
müsabakanın ilk 
periyodu İnegöl ek
ibinin 14:12 üstünlü 
ğü ile bitti. 2.periy- 
otta daha istekli 
başlayan Gemlik 
Basketbol periyodu

6 sayı fark ile kaza
narak devreye 32:28 
galibiyet ile tamam 
ladı.3.Periyotta 
karşılıklı bulunan 
basketlerle başla 
yan müsabakanın 
son saniyesinde 
Gemlik ekibi buldu 
ğu sayı ile periyotu 
21:19 önde tamamla 
dı. Son çeyreğe 
53:47 yenik giren 
İnegöl Çarşı etkili 

oyununa karşılık 
veren Gemlik ekibi 
periyotu 2 sayı fark 
ile kaybetmesine 
rağmen müsabaka 
yı 4 sayı ile kazan 
mayı bildi. Gemlik 
Basketbol genç 
takımı ligde oyna 
dığı 2.ci maçını 
kazanarak puanını 3 
yükseltti. Gemlik 
Basketbol* da Berat 
Atay 35 sayı ile oy

narken Erbatur 
Kara 15 sayı ile 
oynadı.

GEMLİK

BASKETBOL:70 
İNEGÖL ÇARŞI :66 
1.Periyot :12/14 İn
egöl Çarşı 
2.Periyot : 2 0/14

Gemlik Basketbol
3.Periyot :21/19
Gemlik Basketbol
4.Periyot: 17/19
İnegöl Çarşı
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Bazı Vergi Kanunla 
rı ile Kanun ve 
KHK'larda Değişik 
lik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı'na 
göre, araçlarda 
MTV için uygu
lanacak yeniden 
değerleme oranı, 
1300 cc altı araçlar 
için yüzde 15,1300 
cc üstü araçlar için 
ise yüzde 25 ola
cak. Buna göre, 
MTV 1300 cc ve 
aşağısı araçlar için; 
fiyatı 40 bini 
aşmayanlarda 743 
lira, fiyatı 40-70 bin 
lira arası olanlarda 
817 lira, fiyatı 70 
bini aşanlarda 892 
lira olarak uygu
lanacak.
Kamuoyunda 
"torba tasan" 
olarak bilinen, Bazı 
Vergi Kanunları ile 
Kanun ve Kanun 
Hükmünde Karar
namelerde 
Değişiklik

Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı, 
TBMM Plan ve Büt 
çe Komisyonunda 
kabul edildi. Maliye 
Bakanı Naci 
Ağbal'ın sunumun
dan sonra yaklaşık 
2 hafta süren mara
tonun ardından, 
çok sayıda farklı 
düzenlemeyi içeren 
tasarı, değişiklik 
önergeleriyle kabul 
edildi. Tasarıyla Tel
graf ve Telefon Ka- 
nunu'nda değişiklik 
yapılarak; hazine 
payı, evrensel 
hizmet katkı payı ve 
Bilgi Teknolojileri 

ve İletişim Kurumu- 
nun masraflarına 
katkı payı uygu
lama sında tered
dütlere ve ihtilaflara 
neden olan konuları 
çözüme kavuştu 
racak yeni bir sis
tem kurulacak.
İmtiyaz 
sözleşmeleri 
kapsamında 
yetkilendirilen 
işletmecilerin öde
mekle yükümlü 
olduğu kurum 
masraflarına katkı 
payının matrahı, 
işletmecilerin yıllık 
net satışları olarak 
belirlenecek.

ELEMAN
VASIFSIZ BAY-BAYAN 

ÜRETİMDE ÇALIŞACAK PEBSONEL 
ALINACAKTIR.

VER0NA GRANİT MERMER 
SAN. TİC. LTB. ŞTİ.

TEL: 514 20 21

ELEMAN 
ön muhasebede çalışacak 

bayan çalışma arkadaşları arıyoruz 
Başvuruların bizzat cv ile 
yapılması gerekmektedir 
VERONA GRANİT MERMER 

SAN. TİC. LTD. STİ. 

TEL = 5142021

ELEKTBİKÇİ ABANIYOR
GEMLİK’TE İKAMET EDEN 

GEMLİK’TEKİ ŞANTİYEMİZDE 
ÇALIŞACAK ELEKTRİKÇİ 

USTALARI VE YARDIMCILARI 
ARANIYOR 

DRM Elektromekanik İnş.
Pröje'San.nTic.’Ltd.'Şti.

0 312 442 4014 ■ 0 549 499 29 09

SAHİBİNDEN 
KİRALIK UMURBEY’DE 
130 TONLUK ZEYTİN 
HAVUZLU MAĞAZA

0 536 223 82 62
Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KflŞÎ D€ BflMd YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

KÜÇÜKKUMLA
Ö2G0ZELYAU SİTESİNDE 

HAVlinUEŞHIL velŞYASIZ 
2+1 DAİRE SAHİB NDEN SAHUR

05353781800
fçebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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MltillllillllllliaillilllllİMIIt
Kapasite kullanım 
oranı ekimde yüzde 
79,7 ile 9 yılın en 
yüksek seviyesini 
gördü.
2017 yılı Ekim 
ayında imalat sanayi 
genelinde kapasite 
kullanım oranı, bir 
önceki aya göre 0,7 
puan artarak yüzde 
79,7 seviyesinde 
gerçekleşti. Böylece 
kapasite kullanım 
oranı 2008 yılı 
Ağustos ayından bu 
yana en yüksek se
viyesine çıktı.
Merkez 
Bankasından

yapılan açıklamaya 
göre, imalat sanayi 
genelinde mevsim
sel etkilerden 
arındırılmış kapasite 
kullanım oranı bir 
önceki aya göre 0,8 
puan artarak yüzde 
79,4 seviyesinde 
gerçekleşti.
2017 yılı Ekim 
ayında mal grupla 
rina göre kapasite 
kullanım oranları 
değerlendiril 
diğinde, gıda ve içe
cekler, dayanıksız 
tüketim mallan, 
yatırım mallan ve 
ara mallannda artış 

görülürken, 
dayanıklı tüketim 
mallarında azalış 
gözlendi.
Bilgi Notlan: 
- Dayanıklı tüketim 
malları kapasite 
kullanım oranı 
%81,1'den, %80,5'e 
geriledi.
- Dayanıksız tüketim 
mallan kapasite 
kullanım oranı 
%73,7'den, %75,2'ye 
çıktı.
- Tüketim malları ka
pasite kullanım 
oranı %76,1 oldu.
Bir önceki ay oran 
%75,0 seviyesinde

bulunuyordu.
- Gıda ve içecek 
sektörü kapasite 
kullanım oranı 
%72,6'dan %75,2'ye 
yükseldi.
- Ara malları kapa
site kullanım oranı 
%79,4'ten %79,8'e 
çıktı.
- Yatırım malları ka
pasite kullanım 
oranı %83,7 se
viyesinde geldi. Bir 
önceki ay oran 
%82,7 seviyesinde 
bulunuyordu.
-Ana metal 
sanayinde kapasite 
kullanımı %77,4'ten

%79,9'a yükseldi.
- Fabrikasyon metal 
ürünleri imalatı kap
asite kullanım oranı 
%73,2'den %73,1 se
viyesine geriledi. 
- Gıda ürünleri 
imalatı kapasite 
kullanımı %75,7 
olarak geldi. Bir 
önceki dönemde 
oran %73,3 se
viyesinde bulu

nuyordu.
- Tekstil ürünleri 
imalatı kapasite 
kullanımı %80,5'ten 
%80,9 seviyesine 
çıktı.
- Motorlu kara taşıtı, 
treyler(römork) ve 
yarı treyler(yarı rö
mork) imalatı KKO 
%86,2 oldu. Önceki 
dönem oran %85,6 
olmuştu.

Türkiye marka 
değerini yüzde 20 
artırarak en değerli 
ülke markalan 
arasında bu yıl 
24'üncü sıraya 
yükseldi. 
Uluslararası marka 
değerlendirme 
kuruluşu Brand Fi- 
nance tarafından 
ülkelerin marka 
değerlerinin 
belirlendiği "Nation 
Brands 2017" 
raporu yayımlandı. 
Rapora göre, 
dünyanın en değerli 
ülke markası 21 
trilyon 55 milyar 
dolarlık marka 
değeriyle ABD oldu. 
Marka değerini 
geçen seneye göre

yüzde 44 artıran 
Çin, 10 trilyon 209 
milyar dolarlık 
marka değeriyle 
listenin ikinci sıra 
sında yer alırken, bu 
ülkeyi 4 trilyon 21 
milyar dolarlık 
marka değeriyle 
Almanya takip etti. 
EN İYİ PERFOR-
MANS GÖSTEREN

ÜLKE İZLENDA 
En iyi performans 
gösteren ülke yüzde 
83'lük marka değeri 
artışıyla İzlanda 
oldu. Türkiye ise bu 
yıl 570 milyar 
dolarlık marka 
değeriyle dünyanın 
en değerli 24'üncü 
ülke markası oldu.
Geçen yıl listede

26'ncı sırada yer 
alan Türkiye, marka 
değerini yüzde 20 
artırdı. Raporda, 
Türkiye'nin marka 
laşma programı 
Turquality'den de 
bahsedildi.
Programın 500 
milyar dolarlık ihra
cat hedefine işaret 
edi len raporda, 
"Türk hükümeti, 
hedefe ulaşma 
kapsamında küresel 
rekabet kabiliyetini 
ve ihracatı artırmak 
için Ar-Ge, ino- 
vasyon, tasarım ve 
markalaşmaya 
yatırım yapıyor." 
ifadeleri kullanıldı. 
"TÜRKİYE DAHA 
DEĞERLİ BİR

MARKA OLABİLİR" 
Brand Finance 
Türkiye Direktörü 
Muhterem İlgüner, 
AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, 
çalışmada bir 
ülkenin elde ettiği 
gayri safı milli 
hasılanın tıpkı 
bir şirketin elde 
ettiği hasılat gibi 
kabul gördüğünü 
belirterek, ham 
madde, imalat 
ve hizmet sektör
lerinin ayrı ayrı 
hesaba dahil 
edildiğini söyledi. 
Çalışmanın ülke 
lerin markaiaş 
madaki farkında 
lığını artırmayı 
amaçla eliğini ifade 

eden İlgüner, ayrıca 
üretilen ürün ve 
hizmetlerle ülke 
markasına katkıda 
bulunarak ülkelerin 
refah ve itibarının 
artırılmasının da 
hedeflendiğini dile 
getirdi.
İlgüner, gayri safi 
milli hasıla içinde 
ülke markasının 
payı hesaplanırken 
söz konusu 
ülkenin toplum, 
yatırımlar, ürün ve 
hizmetler olarak 
üç ana başlık 
altında diğer ülke 
lerle karşılaştırılıp, 
derecelendirilerek 
100 üzerinden 
puanlandığını 
anlattı.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
OrmBöl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 813 13 08
Uman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 84
Gümrük Md. 524 85 86
Var. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanrn Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

Bursa 258 77 84
Mudanya $44 30 eo
Yenlkapl (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR-FERİBOT

L 
i 
K

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

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.SavcıYrd. 513 20 54
Emniyet MOd. 51310 28 OTOBÜS

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

R
Pamukkalo S1S OO 2®
DEMİZ UÇAÖI »13 ®® *13
Pagasua Atanla Seyahat A14A3A2
METRO 613 12 12
Aydın Turtam 313 20 77
SOsar Turtam 012 1O 72
Kanbaroftlu-EMday 614 46 46
Anrtur 614 47 71
Kamil Koç 012 0103

DAĞITICILAR

E 
H

GEMDAŞ 513 20 20
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 813 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yani Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz . 514 17 00

HASTANELER

B 
F

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sa9.Oca0ı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 20
Acıbadem 280 44 44

RELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 51345 20

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

L
R

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

1
Akcan Petrol oi3 İO 79
MAR-PET , s*) 3 30 33
Tuncay Otogaz ®13 1® 4®
Beyza Petrol »13 O1 03

Gemlik KHrfez
GEM.LİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİGAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 5914 
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)

mwm«
VENÜS SİNEMASI

BÖLÜK
12.00-14.00-16.15- 

18.30-20.45 
İLK ÖPÜCÜK

12.00-14.10-16.30- 
18.45-20.45 

BİR NEFES YETER 
11.45-14.00-16.15 

-18.30-20.30
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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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 
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri Cumartesi «ünü Atatürk Anıtı nda I3.oo’de başlayacak

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Cumhuriyet...
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuru

cusu Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş 
Savaşı’na başlamadan önce Ankara’da 
Büyük Millet Meclisini toplamış, işgal 
altındaki ülkeyi düşmanlardan kurtar
mak için tüm kararları bu mecliste 
aldığı kararlarla gerçekleştirmişti.

Kurtuluş Savaşı sırasında bile Meclis 
kapanmamış, Yunan Ordusu Sakarya 
ya geldiğinde bile görevini sürdür 
müştü. Devamı sayfa 6’da

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 94. yıldönümü 
yarın tüm yurtta ve dış temsilciliklerimizde 
törenlerle kutlanacak. Saltanata ve hilafete son 
verilerek, halkın kendi seçtiği kişilerle devleti 
yönetme biçimi olan Cumhuriyet, 94 yıldır 
ülkemizde büyük törenlerle kutlanıyor. Bugün 
saat 13.oo de Atatürk Anıtı’na çelenk konarak, 
saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesiy 
le başlayan törenlere pazar günü devam edile
cek. Pazar günü kutlamalar İskele Meydam’nda 
saat 10.30 da başlayacak. Haberi sayfa 2’de

İçişleri Bakanlığı Belenine 
için Antet"vantımıpr

İçişleri Bakanlığı tarafından belediye baş 
kanlan ve belediyeler konusunda yurt çapında 
başlatılan anket çalışmaları nedeniyle ilçe 
mizde önceki gün anketörler vatandaşlara 
sorular yöneltti. Haberi sayfa 6’da

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri Cumartesi alini! Atatürk Anıtı nda 13.oo’ıle başlayacak

tllOia M»IİIİİIIİİMİİ m w
Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 
94. yıldönümü 
yarın tüm yurtta ve 
dış temsilcilikle 
rimiz ile yavru 
vatan Kuzey 
Kıbrıs’ta törenlerle 
kutlanacak. 
İlçemizdeki tören
lere Cumartesi 
günü saat 13.oo de 
Atatürk Anıtına 
çelenk sunumu ile 
başlanacak. 
Pazar günü saat 
10.oo-10.20 
arasında Kay
makam Gürbüz 
Karakuş, makamın 
da tebrikleri 
kabul edecek. 
Daha sonra İskele 
Meydam’nda saat 
10.30 da kutlama 
programı düzen
lenecek.

CUMHURİYET 
HAFTASI 
KUTLAMALARI

Cumhuriyetimizin 
94. yıldönümü 
kutlamaları 
kapsamında 
16 Ekim 2017 
günü Gemlik İmam 
Hatip Anadolu 
Lisesi’nde Yıldızlar

Kız Voleybol 
karşılaşmaları 
yapıldı.
18 Ekim 2017 günü 
ise Cumhuriyet 
İlkokulunda 
satranç turnuvası 
düzenlendi.
19 Ekim 2017 
günü Ali Kütük 
llkokulu’nda masa 
tenisi, 25 Ekim

2017 günü Cum 
huriyet Koşusu 
düzenlendi. 
Bugün ise Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
Konferans Sa- 
lonu’nda Prof. Dr. 
Mehmet Çelik 
tarafından “Cum 
huriyet “ konulu 
konferans verile
cek.

28 Ekim Cumar 
tesi günü Gemlik 
Belediyesi Sanat 
ve Kültür Derneği 
Klasik Türk Sanat 
Müziği korosu 
Şef Erdinç Çelikkol 
yönetiminde uşşak 
makamında eser
lerle ve kahraman 
lık türkülerinden 
oluşan konser 
verecek.

ALANDA 
KUTLAMA 
Pazar günü Cum 
huriyetin 94. yılı 
kutlamaları İskele 
Meydam’nda saat 
10.30 da başla 
yacak.
Kaymakam 
Gürbüz Karakuş, 
Garnizon 
Komutanı ve 
Belediye Başkanı 
halkın ve 

öğrencilerin 
bayramlarını 
kutlayacak. 
Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşımızın 
söylenmesinden 
sonra Kaymakam 
Karakuş günün 
önemini belirten 
bir konuşma 
yapacak. Şiirlerin 
okunması ardından 
ödül alanlara 
armağanları 
dağıtılacak. Folklor 
gösterileri ardın 
dan geçit töreni 
düzenlenecek.
Gece saat 20.30 da 
havaii fişek 
gösterileri ve 
saat 20.oo de 
Yerleşkedeki 
Asım Kocabıyık 
Kültür Merke 
zi’nde Aşıklar 
Şöleni düzen
lenecek.

Kooperatifin üretici ortaklan. 2 milyon 966 bin kilo rekolte beyannamesi verdi

Marmarahirlik zeylin alımlarına haşlaılı
Kooperatifi 2017- 
2018 dönemi zeytin 
alıntılarına başladı 
Marmarabirlik
Genel Müdürlü 
ğünün 25 Ekim 
2017 tarihinden 
itibaren kooperatif 
merkezinde 
atımların başlatıl 
ması yönünde 
kararını koopera 
tiflere bildirmesin
den sonra, Koope 
ratif Yönetim 
Kurulu, belirlenen 
tarihte Gemlik 
merkez depolarda 
merkez alımı ile 
kampanyanın 
açılmasına 
karar verdi.
72 nolu Marmarabir
lik Gemlik Zeytin 
Tarım Satış Koope 
ratif yönetim kurulu 
Başkanı İbrahim 
Demir bu konuda 
şöyle konuştu; 
“Bilindiği üzere 

bölgemiz ortakları 
üç dört yıldır olum
suz iklim koşulları 
yüzünden zeytin 
rekoltesinde 
düşüşler ve olum
suzluklar yaşamak 
ta idi. Bizler üreti 
timizin mağdur iye 
tinin önüne bir 
nebze de geçebil 
mek ve olgunlaşmış 
durumda olan zey 
tinlerin hasat edile 
rek atımlarının 
yapılması yönünde 
karar aldık.
Ancak; Anasözleş 
me gereği koope 
ratifimiz ürün alım 
döneminde belir
lenen kriterlere 
göre alım yapma 
zorunluğu bu 
Ummamaktadır. 
Bu kriterler ise 
şunlardır: 
Yağlık teslimatların 
da rekolte beyan 
miktarı içinde 
sayılacak,

Rekolte beyanında 
bulunmayan 
ortaklardan hiçbir 
surette zeytin 
alınamayacak." 
Marmarabirlik’in 
ürün atımları ile 
ilgili barem fiyatla 
rını da bu yıl erken 
açıklandığını be
lirten Başkan 
Demir, Köy alım 
merkezlerini de 
en kısa sürede 
açacaklarını ve 
köylerde üretim 
yapan ortakların da 

mağduriyetlerinin 
bir an önce 
giderileceğini 
söyledi.
Çiğ Zeytin nakliye 
ihalesinin 17 Ekim 
2017 Salı günü saat 
11.00’da yapıldığını 
hatırlatan Başkan 
Demir, "Nakliye 
ihalemiz sonuç 
tandı, muhabir 
atamalarımız 
yapıldı. Dolayısıyla 
bu yöndeki işlemler 
erken bittiğinden 
köy atımlarını 

muhabir ve 
köylerde ikamet 
eden ortakların 
taleplerine göre bu 
günden itibaren 
açabilecek" dedi. 
2017/2018 iş yılı 
rekolte beyanna 
meleri hakkında da 
konuşan Başkan 
Demir, “Bu sezon 
ortakların vermiş 
olduğu rekolte 
beyannameleri, 
yaklaşık olarak 
2.966.000 Kg. 
rekolte beyanı 
alındı, Rekolteler 
geçtiğimiz iş 
yılına göre düşük 
kaldı. Ancak, 
gerçekçi rekolte 
beyanı olduğunu 
Birliğimizin 
fiyatları erken 
açıklaması ve 
fiyatların olumlu 
karşılanmasıyla 
yazılan rekoltenin 
de kooperatifimize 
teslim edileceğini 

tahmin ediyoruz." 
şeklinde konuştu. 
Demir, sezon 
başında çiçeklen 
me döneminde 
bol yağışların 
yağması ama 
yaz döneminde 
bölgemize 
yağmurun 
neredeyse hiç 
yağmaması sebe
biyle bu yıl böyle 
bir durumun söz 
konusu olduğunu 
düşündüklerini be
lirtirken, ortakların 
kooperatiflerine 
güvenmelerini ve 
sahip çıkmalarını 
istediklerini, 
ortakların 
mağduriyetleri 
konusunda da 
her tüllü imkan 
dahilinde özverili 
davrandıklarını üst * 
birlik ile beraber 
ellerinden gelen 
çabayla çalışacak 
larını söyledi



28 Ekim 2017 Cumartesi

OEMLİK'IN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

CUMHURİYETİMİZİN 
94.YILI KUTLU OLSUN!

YAŞAMIN İÇİNDE1



GemlikKarfez
fllMLİK'İN İLK OONLÜK llYA8İ GAZETESİ

28 Ekim 2017 Cumartesi

CuMİıutyıiMiin 94. nıÛlİniİMİi kutlu olsun
ATASOY UNLU MAMULLER

Nurettin Hocaoğlu

YÜRÜYECEĞİZ...

ATAffl! /
CUH1HURİYETİH Z 
ısiĞinonn yürüyoruz .

Türk Milletinin istidadı ve kesin kararı 
medeniyet yolunda, durmadan, yılmadan, ilerlemektir.

İstiklal Cad. Bora Sok. No : 5/A 
Tel : O 224 513 96 83 GEMLİK
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CUMHURİYETİMİZ 94 YAŞINDA 
TÜM ULUSUMUZA KUTLU OLSUN....
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Cumhuriyet...
1920 den 30 Ağustos 1922 tarihine kadar 

geçen süreçte düşman denize dökülene 
dek, ülkenin bağımsızlığı için mücadele 
verilmiş ve benzeri görülmeyen bir 
kurtuluş destanı yazılmıştır.

30 Ağustos 1922 den sonra OsmanlI 
İmparatorluğu tarihten silinmiş, yerine 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruldu.
Mustafa Kemal’in cumhuriyet düşüncesi 

kafasında çok önceden vardı.
Mecliste OsmanlI’nın devamını isteyenler 

olduğu gibi, saltanatın ve hilafetin 
sürmesini isteyen vekillerde vardı.

Bunu bilen Atatürk, kafasındaki 
Cumhuriyet düşüncesini açıklamanın 
7amanı geldiği kararını verdi ve Çankaya 
Köşkünde bir gece, İsmet İnönü, Kazım 
Karabekir, Fethi Bey ile bir toplantı yapa 
rak "Yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz” di 
yerek, ertesi gün toplanacak mecliste bu 
kararını açıkladı.

Halkın egemenliği kendisinin kullanması 
olan Cumhuriyet Rejimi, birileri tarafından 
hoş karşılanmayacaktı.
Bunlar arasında silah arkadaşları da 

vardı.
Mustafa Kemal ile İsmet İnönü, 

anayasada değişiklik içeren bir kanun tek
lifi hazırladılar.

Bu teklif, "Türkiye Devleti’nin yönetim 
şekli cumhuriyettir.” şeklinde olacaktı.

Mecliste Cumhuriyet teklifi ayakta 
alkışlarla karşılandı. Meclis, Mustafa Ke
mal’i ilk cumhurbaşkanı seçti.

Saltanat yıkılmış, Hilafet ise işlevsiz hale 
gelmişti.

Egemenlik TBMM aracılığıyla kayıtsız 
koşulsuz ulusun eline geçmiş, yönetme 
hakkı padişahtan halkın seçtiği kişilerle 
Man/rmaya ’Daş'ıamı^ı.

Cumhuriyet büyük zorluklarla kuruldu.
Mustafa Kemal’in elinde büyüyen 

Cumhuriyetimiz, devrimlerle yeni bir 
Türkiye yarattı.
Mustafa Kemal, Cumhuriyeti gençliğe 

emanet etti.
Cumhuriyetin en büyük özelliği, laik ve 

demokratik oluşudur.
Bugün Türkiye Cumhuriyeti her zaman 

kinden daha vahim sıkıntılar içindedir.
Mevcut yönetimi, kendi anlayışıyla laikliği 

yorumlayarak, Cumhuriyetin temellerini 
sarsacak girişimler içindedir.

Dumnuhyetiıfıizüzehndekı tehlike bitmiş 
değildir.

Türk gençliği her zamandan daha uyanık 
olup, Atatürk devrimlerinin ve cum 
nürıyetın savunucusu blmaK zorundadır.

Cumhuriyeti bize armağan edenleri 
saygıyla anıyorum.

Cumhuriyetimizin 94. yıldönümünü 
yürekten ktMuyorum.

I

Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan’ın 
5 belediye 
başkanının 
görevlerinden 
istifa etmesi 
istemesiyle 
başlayan AKP 
il ve ilçe örgütleri 
ile Belediye 
başkanlarına 
yönelik istifa 
yoluyla görevden 
almalar devam 
ederken, ilçemizde 
üniversite 
gençlerinden 
oluşan bir grup,

Gemlik Belediyesi 
hakkında
Anket yaptı.
Önceki gün, Kor
don da ve ilçenin 
değişik noktaların

da gezen genç 
anketörler, 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz hakkında ve 
Belediye hizmetleri

hakkında 
vatandaşlara 
sorular sordular. 
Anket konusunda 
anketörlere “kimin 
adına anket yapıyor 
sunuz?" sorusuna 
ise İçişleri 
Bakanlığı adına 
yanıtı alındı.
içişleri Bakanlığı 
mn yurdun değişik 
yerlerinde yerlerin 
deki belediye 
başkanları ve 
belediyelerdeki 
durum tesbiti için 
anket düzenlediği 
öğrenildi.

Meıaıolıj'icılıısaitiıtnttaMiıiHllMiiBi!
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü, hava 
sıcaklıklarının 
pazar gününden 
itibaren batı kesim
lerden başlayarak 
hissedilir derecede 
azalacağını 
açıkladı. Bursa'da 
ise sıcaklıklar 
6-7 derece kadar 
düşecek ve hafta 
sonu sağanak 
yağışlı geçecek... 
Meteorolojiden 
yapılan açıklamada, 
"Yapılan son

sonra Balkanlar 
üzerinden gelen 
soğuk ve yağışlı 
havanın etkisine 
gireceği, sıcaklıkla

değerlendirmelere 
göre; ülkemizin batı 
kesimlerinin 
cumartesi günü 
akşam saatlerinden

nn pazar günü 
yağışla birlikte iç 
ve batı kesimlerde 
hissedilir derecede 
azalarak mevsim 
normallerinin altına 
ineceği tahmin 
ediliyor.
Bursa'da 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayra 
mı'nı yağmurlu 
havada geçirecek. 
Gün boyu aralık 
larla yağış bek
lenirken sıcaklıklar 
15 derece civarı 
olacak

Ankara Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Erkan İbiş, "Deniz 
Baykal iyi yolda 
sabır gerekiyor. 
Yavaş yavaş ko
madan çıkıyor, 
bilinci açılıyor" 
dedi.
Prof. Dr. İbiş: 
"Yaşamsal bulgu 
lan iyi. Solunumu 
kendine ait. Her-

hangi bir cihaz desteği yok. Deniz

Bey yavaş yavaş 
komadan çıkıyor. 
Beyin ödemi çözül 
dükçe beyin topar 
lanıyor. Bilinç de 
buna bağlı olarak 
yavaş yavaş açılı 
yor. Zaman zaman 
gözlerini açıyor, 
söyleneni anlıyor. 
Basit sözel komut 
lan yerine getiri 
yor." diye konuştu.

KAŞ€D€ B€KL€M€K VOK 
kaliteli kaşeler uygun fiyatlarla 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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M.uaşmda...

KAO&uh.,,
DEMOKRAT PARTİ BURSA İL BAŞKANLIĞI

Ali BİLİZ
DEMOKRAT PARTİ BURSA İL BAŞKANI
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Cumhuriyet Bayramımız 
Kutlu Olsun,..

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 
GEMLİK İLÇE RAŞKANLIĞI

Yönetim Kurulu adına İlçe Başkanı
Mehmet Emin Özcanbaz

ELEKTRİKÇİ nRHNIYOB
GEMLİK’TE İKAMET EDEN 

GEMLİK’TEKİ ŞANTİYEMİZDE 
ÇALIŞACAK ELEKTRİKÇİ 

USTALARI VE YARDIMCILARI 
ARANIYOR 

DRM Elektromekanik İnş.
Proje'San.nTic.Lta.^tî.

03124424014 - 0549 49929 09

KAŞEM BEKLEMEK TOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA İ

0SAATTE TESLİM EDİLİR "JîJ * 4$*
GÜLER AJANS İstiklal Cadde^ Bora Sokak No :5/A
MATBAACILIK • YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK Tel i (0.224) 513 96 83 GEMLİK

ELEMAN
VASIFSIZ BAY-BAYAN 

ÜRETİMDE ÇALIŞACAK PEBSONEL 
ALINACAKTIR. 

VERONA GRANİT MERMER 
SAN.TİC.LTB.ŞTİ.

TEL: 514 20 21
ELEMAN

On muhasebede çalışacak 
bayan çalışma arkadaşları arıyoruz 

uaşvurbıarın bizzat cOTie 
yapılması gerekmektedir 
VERONA GRANİT MERMER 

SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
TEL: 314 20 21

KÜÇÜK KUMLA 
ÜZGUZELYALI SİTESİNDE 

HAVUZLU EŞYALI ve EŞYASIZ 
2+1 DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK
0535 37818 OO
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Serbest Kürsü
Örer KONAK (El Tarih Öğretmeni

CUMHURİYETE NASIL ULAŞTIK?
Cumhuriyetin 

değerini, anlamını 
daha iyi anlamak 
için şöyle kısaca bir 
geçmişe göz at
makta yarar var 
sanırım. Bu günlere 
nasıl gelindi? Hangi 
zorluklar aşıldı?

Dört yıl süren I. 
Dünya Savaşı 
bitmişti (1914-1918) 
Bu halkın evlatları 
Çanakkale’de, 
Sarıkamış’da, 
Irak’ta, Filistin’de, 
Arap çöllerinde 
şehit düşmüş, 
kanlarıyla o toprak 
lan sulamıştı... 
Analar evlatlarını, 
kadınlarımız 
eşlerini, yavuklu 
larını yitirmiş, aç ve 
perişan kalmıştı.

10 Ağustos 1920 
de Sevr Antlaşması 
imzalanarak bize 
Anadolu’nun 
ortasında bir toprak 
parçası 
bırakılmıştı... Her 
tarafı düşmanla

çevrilmiş bir toprak 
parçası...

Amaç: Ortada 
bırakılan ulusumu 
zu ortadan kaldır 
mak, tarihten 
silmektir...

19 Mayıs 1919 da 
Kurtuluş 
Savaşı’mızı 
başlatırken M. 
Kemal sözlerine 
şöyle başlamıştır:

- Vaziyet ve man
zara-! umumiye... 
Yenik düşmüş, or
dusu dağıtılmış, 
şartları çok ağır bir 
antlaşma 
imzalanmış... Millet 
yoksul ve yorgun 
bir durumda...”

OsmanlI 
300.000.000 
(Üçyüzmilyon) İn
giliz lirası dış borç 
bırakmış... Yarı 
sömürge duru
munda bir millet. 
Ülke ekonomisinin 
% 60 ından fazlasını 
ellerinde tutan 
azınlıklar ve 

kapitülasyonlarla 
haklar verilmiş 
yabancı uluslar... 
Nüfusunun % 80 
nin den fazlası 
kırsal alanda 
yaşayan köylüleri 
miz. Hayvan 
varlığının büyük 
bölümünü Balkan 
ve I. Dünya 
Savaşlarında 
yitirmiş bir halk. 
Değerli madenleri 
miz (krom-kömür- 
bakır - simli kurşun- 
boraks- demir.. vb) 
yabancıların 
elinde...

iğneden ipliğe, 
şekerden ilaca, 
hemen herşeyini 
dışardan alan bir 
ekonomi... Demir 
yollarının tamamı 
yabancı şirketlerin 
eiînde... Ancak föG 
lokomotif 
çalıştırabilmekteyiz. 
Yakıt önemli bir 
sorun. Kömür bul
mak söz konusu 
değil. Var olan tren

lerimiz odunla 
işletilmekte...

Yollar perişan.
Eldekiler yeterli 

değil... Bir örnek 
verelim yollarımızla 
ilgili: Erzurum- 
Trabzon arasında 
3-5 m. genişlikte 
yolda ulaşım deve 
lerle sağlanmakta. 
Bu yolu develer 
ancak 12-15 günde 
geçebilmekte.

Donanmaya el 
konulmuş, Haliç’te 
paslanmış, 
çürümüş vaziyette...

Eğitim durumu
muz çok kötü. 
Halkımızın ancak % 
10 nu okur-yazar. 
Azınlık okulları ve 
yabancı eğitim 
kurumlan (A.B.D. - 
İngiliz - Fransız- 
Alman- Rum - Er
meni...) yurdun dört 
tarafına dağılmış, 
kültür emperyaliz 
minin öncülüğünü 
yapmaktalar.

Doktor, sağlık 
elemanlarımızın 
sayısı yok denecek 
kadar az... (1000 
kişi kadar) 
Eczacılarımızın 
sayısı 120 
(yüzyirmi)

Daha ne söylemek 
gerek...

Ahval ve şerait 
bu... İşte bu 
koşullarda 

başlatılan bir 
Kurtuluş Savaşı.... 
Mustafa Kemal’e 
inanmış bir avuç 
insan... Yeniden ku
rulmaya çalışılan 
bir ordu...
Yabancıların ve 
padişahın 
kışkırtmalarıyla 
çıkarılan iç ayaklan
malar (Anzavur- 
Kuva-i inzibatiye- 
Konya Delibaş- 
AfyonÇopur Musa- 
Bolu, Düzce, Hen
dek, Yozgat, 
BoğazI lyan ve 
Çerkeş Ethem) 
Kuva-i Milliye ve 
yeni ordumuzla 
bunların 
bastırılması

Bir taraftan Yunan 
ilerlemesi... Onlara 
karşı verilen, yeni 
ordunun kazandığı 
zaferler (1. İnönü - 
2. İnönü - Sakarya 
Savaşları)

Doğu’da Kazım 
Karabekir Paşa’nın 
Ermeni ve Gür
cü’lere karşı 
kazandığı zaferler.

Güney ve 
Güneydoğu’da 
Kuva-i Milliye’nin 
başarıları (Ântep- 
Urfa-Adana-Maraş 
Savunmaları) 
Fransızların çekil 
melerinin 
sağlanması.

Ve... 30 Ağustos

1922.. Dumlupınar... 
Yunan ordusuna 
vurulan kesin- 
darbe... Büyük 
Atatürk’ün emri;
“Ordular! İlk 
hedefiniz Akde 
niz’dir. İleri!

9 Eylül 1922... 
İzmir’in kurtuluşu... 
Düşmanın yurttan 
kovulması... Bunlar 
bu kadar kısaca 
anlatılacak savaşlar 
değil ama...

Burada ancak bu 
kadar yazabilmek- 
teyiz, unutmamak 
için...

.... Ve nihayet 29 
Ekim 1923.

Yeni, yepyeni 
Cumhuriyetimiz. 
“Egemenlik kayıtsız 
şartsız milletindir” 
ve “Yurtta barış, 
dünyada barış” 
temelleri üzerinde 
yükselmeye 
başlayan, çağdaş 
uygarlığı amaçlayan 
Türkiye 
Cumhuriyeti.

94. yılını kutlaya 
cağımız bayramı 
mızı ve Cumhuri 
yetimizi Türk 
gençliğine emanet 
eden Büyük Önder 
Atatürk, arkadaşla 
rı, şehitlerimiz! 
Cumhuriyetimiz 
ilelebet senin 
ışığınla sonsuza 
dek yaşayacaktır.

Gemlik Atatepe Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Kariyer planlama günlerinin konuğu Mali Müşavir İbrahim Tokgöz oldu

Wz; “Basarının sırrı mesleğinizi çok sevmekten geçer
Gemlik Atatepe 
Mesleki Teknik 
Anadolu Lisesi, 
Kariyer planlama 
Meslek Tanıtımı gün 
lerinde, ilçemizde 
Mali Müşavirlik 
mesleğini uzun 
yıllardır başarı ile 
sürdüren İbrahim 
Tokgöz'ü konuk etti. 
Okulun muhasebe 
öğretmenlerinden 
bölüm şefi Nevin 
Kara tarafından, 
öğrencilerin meslek 
leri daha iyi tanıya 
rak geleceklerini 
planlayabilmeleri 
için geleneksel 
Kariyer Günlerini 
düzenledi. Açılış 
konuşması muhase 
be öğretmeni Nevin 
Kara tarafından 
yapıldı ve söz Mali 
Müşavir İbrahim 
Tokgöz’e verildi. 
Önce kendisini ve

sonra mesleğini 
tanıtan Tokgöz, 
öğrencilerin çok 
dikkatli ve ilgiyle 
dinlemeleri 
karşısında çok 
memnun olduğunu 
dile getirerek 
teşekkür etti. Ken
disinin de bu okul
dan üçüncü yıl 
mezunu olduğunu 
ve bundan dolayı 
çok mutlu olduğunu 
dile getirdi. 30 yılı 
aşkın bir süredir 
mesleğin içerisinde 
olduğunu ve mesle 
ğine karşı olan sev 

gi ve özverisinin hiç 
azalmadan devam 
ettiğini başarısın 
daki sırrın mesle 
ğini çok sevmesin
den kaynaklandığını 
anlatan Tokgöz, 
öğrencilere en 
büyük tavsiyesinin 
ileride yapacakları 
işlerini mutlaka 
sevmeleri 
gerektiğini ifade 
etti. Eğer ileride 
sevdiğiniz bir mesle 
ği hobi edinirseniz 
ömür boyu çalış 
mak zorunda 
kalmazsınız diyerek 

öğrencilere meslek 
seçiminde nelere 
dikkat etmesi 
gerektiğini anlattı. 
Meslek tanıtımına, 
okulun muhasebe 
finansman alanı 
bilgisayarlı 
muhasebe dalı 
11.sınıf öğrencileri 
katıldı. Ayrıca okul 
müdürü Serkan 
Demirkol, muhase 
be öğretmenleri 
Nevin Kara, Pelin 
Kolay, Murat Bibi, 
Nursel Özkara'nın 
da ilgiyle dinlediği 
sunum öğrenciler 

tarafından büyük 
alkış aldı. Karşılıklı 
soru cevap şeklinde 
devam eden sunum 
öğrencilerin bir 
hayli ilginç sorula 
rıyla devam eder 
ken, bazı öğrenci 
lerin mali müşavir 
İbrahim Tokgöz 'ün 
basketbol sevgi 
sini de bilmeleri 
sebebiyle gelen 
sorulardan bir kaçı 
da basketbol ile 
olması, konferan 
sın daha da sıcak 
ve ilgili olmasını 
sağladı.

Son olarak 
gençlere tav 
siyesi, mutlaka 
bir spor dalıyla 
uğraşmaları, bir 
enstrümanı çalma 
lan ve sevdiği 
iş ile uğraşmaları 
gerektiğini 
anlatan Tokgöz 
gençlerin 
fotoğraf çektirme 
isteklerine de 
olumlu karşılık 
vererek toplantı 
son buldu. 
Okul idaresi 
tarafın dan çok 
faydalı geçtiği 
belirtilen meslek 
tanıtımının en 
kısa sürede diğer 
sınıflar içinde 
tekrarlanacağı ve 
bu konuda mali 
müşavir İbrahim 
Tokgöz'den destek 
sözü alındığı 
bildirildi
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Bursa için ürküten deprem gercegi
Boğaziçi Üniver
sitesi Kandilli 
Rasathanesi ve De
prem Araştırma En
stitüsü Müdürü 
Prof. Dr.
Özener:"Bilim 
adamlarının 99 dep 
remlerinden sonra 
hemfikir olduğu 
konu, bir sonraki 
depremin daha 
batıda, Marmara 
denizinin içinde, 
şiddetinin 7'nin 
üstünde olacağı ve 
İstanbul başta ol 
mak üzere Tekirdağ, 
Yalova, Bursa il
lerini de etkileye 
ceği yönünde. 
Boğaziçi Üniver
sitesi Kandilli 
Rasathanesi ve De
prem Araştırma En
stitüsü Müdürü 
Prof. Dr. Haluk 
Özener, "Bilim 
adamlarının 99 de
premlerinden sonra 
Hemfikir olduğu 
konu, bir sonraki 
depremin daha 

batıda, Marmara 
denizinin içinde, 
şiddetinin 7'nin 
üstünde olacağı ve 
İstanbul başta 
olmak üzere 
Tekirdağ, Yalova, 
Bursa illerini de 
etkileyeceği 
yönünde. Bunu 
söylerken insanları 
paniğe sevk etmek 
için konuşmuyoruz. 
Bu bilimsel bir 
gerçek." dedi. 
Afyon Kocatepe.. 
Üniversitesi (AKÜ) 
Jeoloji Mühendisliği 
ile Deprem Uygu
lama ve Araştırma 
Merkezinin ev 
sahipliğinde, kent
teki bir termal 
otelde Aktif Tek
tonik Araştırma 
Grubu 21. Çalıştayı 
(ATAG21) 
gerçekleştirildi. 
Çahştay açılışında 
konuşan Afyonka 
rahisar Valisi 
Mustafa Tutulmaz, 
Türkiye'nin deprem

ve afetlere maruz 
kalma yönünden 
hassas bir bölgede 
olduğunu söyledi. 
Bu hassaslığın her 
geçen gün farklı bir 
yönüyle görüldü 
ğünü belirten Tutul
maz, "Bugünlerde 
sellerle boğuşuyo 
ruz. Bir bakıyoruz 
başka bir gün kurak 
lık, afet olarak 
karşımıza çıkıyor 
ama bunların içinde 
en zarar vereni 
depremler. Deprem
ler kendiliğinden 
öldürücü değil ama 
tedbirlerin alınma 

ması öldürücü hale 
getiriyor." dedi. 
AKÜ Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa Solak 
da çahştayda 
Türkiye'nin deprem 
selliği konusunda 
uzman bilim insan 
lan ile öğrencilerin 
katılacağı sunumlar 
yapılacağını aktardı. 
Solak, iki gün 
devam edecek 
sunumların ardın 
dan arazi çalışma 
lan ile çalıştayın 
tamamlanacağını 
bildirdi.
- "Depremin ne 
zaman olacağını 

bugünkü teknoloji 
ile bilemiyoruz" 
Çahştaya katılan 
Boğaziçi Üniver
sitesi Kandilli 
Rasathanesi ve De
prem Araştırma En
stitüsü Müdürü 
Prof. Dr. Haluk 
Özener, verilen 
arada yaptığı 
açıklamada, 1999 
yılında yaşanan de
premlerin 
Türkiye'de deprem 
bilinci konusunda 
bir milat olarak 
kabul edilmesi 
gerektiğini ifade 
etti. Türkiye'de 
1939'da ki Erzincan 
depremiyle 
başlayan deprem 
silsilesinin Batı'ya 
doğru göç ettiğini 
dile getiren Özener, 
şunları söyledi: 
"Ancak 99 deprem
leri ile depremlerin 
büyük şehirlere 
yaklaşması, nüfus 
yoğunluğu olan, 
ekonominin kalbi 

şehirlerde 
yaşanması, 
insanların depreme 
olan algısını açtı. 
Bilim adamlarının 
99 depremlerinden 
sonra hemfikir 
olduğu konu, bir 
sonraki depremin 
daha batıda, Mar
mara denizinin 
içinde, şiddetinin 
7'nin üstünde 
olacağı ve İstanbul 
başta olmak üzere 
Tekirdağ, Yalova, 
Bursa illerini de 
etkileyeceği 
yönünde. Bunu 
söylerken insanları 
paniğe sevk etmek 
için konuşmuyoruz. 
Bu bilimsel bir 
gerçek. Ancak bu 
depremin ne zaman 
olacağını bugünkü 
teknoloji ile maale
sef bilemiyoruz." 
Özener, 1999'dan 
sonra deprem 
konusunda bir algı 
açılması olduğunu 
vurguladı.

Ekim
CUMHURİYET BAYRAMI

KUTLU OLSUN

“Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslarıyla, Türk milletini emin ve 
sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve 
ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayatın 
müjdecisi olmuştur,”

Yönetim Kurulu adına Başkan İsmail BEKİ 
Hamidiye Mah. 2. Kordon Boyu Alemdar Apt. ALtı No: 1616600 GEMLİK Tel: (0.224) 513 2018 Fax: (0.224) 514 5010

.1972

GEMLİK ESNAF SANATKARLAR ODASI
H) . ât THE GEMLİK VARIOUS CRAFTSMEN AND TRADESMEN
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Yeni Sınau Sisiemi anlatıldı
Yüksek öğretim 
Kurumu (YÖK)’ün 
üniversiteye giriş 
sınavlarında sistem 
değişikliğine gitmesi 
Gemlik Celâl Bayar 
Anadolu Lisesi 
yönetimini de 
harekete geçirdi. 
Bu kapsamda okul, 
bu yıl sınava girecek 
öğrencilerini 
bilgilendirmek için 
toplantı yaptı.
Yapılan bu toplan 
tıda öğrencilere yeni 
sınav sistemi anlatıl 
dı, merak edilen 
konular açıklığa 
kavuşturuldu. 
Toplantıda konuşan 
12. sınıflardan 
sorumlu Müdür 
Yardımcısı Serdar 
Aktay, yeni sınav 
sistemiyle okulun 
son gününe kadar 
müfredatın takip 
edilmesi gerektiğini 

ifade ederek 
“YGS ve LYS’nin 
yerine gelecek yeni 
sınav sisteminin 
ayrıntıları belli oldu. 
Üniversiteye girişte 
getirilen yeni sis
temde sınavın adı 
‘Yükseköğretim 
Kurumlan Sınavı’ 
oldu. Bu sınav iki 
oturumda yapılacak. 
İlk oturumda temel 
yeterlilik testi ola
cak. Muhakeme, 
akıl yürütme odaklı 
sözel ve sayısal 
becerileriniz test 
edilecek. Bu otu
rumda 40 Türkçe, 
40 matematik sorusu 
sorulacak. Bütün 
adayların birinci 
oturuma girmesi 
zorunlu. İkinci otu
rumda edebiyat- 
coğrafya, sosyal 
bilimler, matematik 
ve fen bilimleri

olmak üzere 4 test 
olacak.
İsteyen istediği testi 
çözebilecek.
Yerleştirmelerde 
sözel, sayısal, eşit 
ağırlık ve dil puanı 
esas alınacak.
Temel yeterlilik tes
tinin ağırlığı %40, 
ikinci oturumun 

ağırlığı % 60 olacak. 
Ortaöğretim başarı 
puanının hesaplan 
masında bir değişik 
lik olmayacak." dedi. 
Aktay, ‘‘Özetleyeni 
sistemimiz daha 
yalın, sade, anlaşıla 
bilir ve kolay 
yönetilebilirdir.
Türk yükseköğretimi 

için çok önemli bir 
eşiği atlıyoruz. Bu, 
temel yeterlilik 
puanının ve temel 
yeterlilik sınavının 
oluşturulmasıdır. 
Sevgili öğrenciler; 
o yüzden çok 
çalışmanız lazım. 
Biz, yılların dene 
yimi ile her türlü 

değişikliğe en 
doğru ve en hızlı 
çözümleri üreterek 
sizlerin başansı 
için sizin yanınızda 
olmaya devam 
edeceğiz. Derslerini 
ze çok çalışın. Kim 
se için değil, ken 
diniz için başarılı 
olun.” dedi

(IIİIIUlHIMlO'aInKİSISİİlCIlISIMllI
Çınar İlk ve Or
taokulu Şehitler 
Köşesi ve yenilenen 
Atatürk Büstünün 
açılışı yapıldı.
Şehit ailelerinin de 
katıldığı programda; 
Saygı duruşu İstiklal 
Marşı’nın okunma 
sının ardından okul 
müdürü İlkay Erdem 
bir açılış konuşması 
yaptı. Bu köşenin 
yapılmasında bir 
şehit annesi olan 
Ayten Pınar’ın ricada 
bulunması olduğunu 
anlatarak, ilçe 
Müftüsü Mehmet 
Reşat Şavlı’nın bu 
konuda destek 
verdiğini söyledi. 
Erdem; eğitim ku
rumu olarak

öğrencilerimizin 
milli, manevi duygu 
lannı geliştirmenin, 
beslemenin başlıca 
görevleri olduğunu 
belirterek, özellikle 
Doğu görevi 
yapanların bildiği 
zor koşulların 
yaşandığını, bu 
insanların yurtları 
uğruna şehit 
olmalarının boşuna 
olmadığını belirt
mekten onur ve 
huzur duyduklarını 
söyledi.
Böyle bir açılışın 29 
Ekim Cumhuriyet 
Bayramı Haftası 
etkinliklerine denk 
gelmesinin sadece 
niyetlerinin temiz 
olmasından

kaynaklandığını da 
ifade etti.
Daha sonra söz alan 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran konuşma 
sında, Şehitlik mer
tebesinin dini
mizdeki önemine

değindi.
İlçe Müftüsü Dr. 
Mehmet Reşat Şavlı 
şehitlik makamı 
hakkında bilgi verdi. 
Gemlik’te yeni 
görev yapmaya 
başladığını; ama 
şehitleri anma

konusunda daha 
hassas olduklarını 
gözlemlediğini be
lirtti. Hele bu ko
nunun ilkokullar 
düzeyinde bile 
işleniyor olması 
kendisini daha çok 
mutlu ettiğini, 
şehitlik kavramının 
sadece bizim dini
mize ait bir kavram 
olduğunu, manevi 
duyguların gelişmesi 
açısından bu 
konuların önemli 
olduğunu söyledi. 
Gemlik Kaymakamı 
Gürbüz Karakuş ise 
panoyu gördüğünde 
duygulandığını, bizi 
biz yapan değerlerin 
Çanakkale şehitlerin 
den, 15 Temmuz’ a 

kadar bizim değerle 
rimizi oluşturdu 
ğunu, dış 
mihrakların bu 
bağları çözmek için 
hala uğraş verdiğini 
belirtti.
Böyle bir etkinliği 
organize ettikleri için 
emeği geçenlere 
teşekkür etti.
Ardından Yeni Camii 
imamı Cavit Şencan 
Kur’an tilavetinde 
bulundu.
Daha sonra 
okulumuzun yenile
nen Atatürk Büstü 
ve Şehitler Pa 
nosunun açılışı 
yapıldı, velilerin 
hazırlamış oldukları 
ikram ile program 
sona erdi.
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CML MIUMCÜS BİSMUIM St CTI
Celâl Bayar Ana 
dolu Lisesinde 
Okul Meclis Başkan 
lık seçimleri yapıldı. 
Gerçek seçimleri 
aratmayacak heye
cana sahne olan 
seçim kampanyası 
döneminde adaylar 
başkan olmaları 
halinde okulda yap
mak istedikleri pro
jeleri yaptıkları 
konuşma ve 
afişlerle anlattılar. 
Bir hafta süren 
propaganda döne
minde Celâl Bayar 
Anadolu Lisesi 
Okul Meclis Baş 
kanlığına aday olan 
Feyza Nisan 
Kağnıcı, Umut 
Gencer, Berk Aydın 
ve Sena Aykut 
bütün öğrencilere 
yönelik farklı gün
lerde birer konuş 
ma yaptılar. Adaylar 
hafta boyunca 
yapmış oldukları 
afiş ve sınıf ziyaret
leriyle de başkan 
olmaları halinde 
yapacakları 
çalışmaları an

latarak oy topla
maya çalıştılar. 
Gerçeğini aratma 
yacak düzen ve 
tertipte yapılan 
oylama öğle 
saatlerine kadar 
sürdü. Sandık ku
rulu başkanlığını 
Tarih Öğretmeni 
Yusuf Mazlum ya
parken sandık 
üyeleri öğrenci 
lerden oluştu. 
Yapılan oylama 
sonucunda 670 
öğrenciden 
273’ünün oyunu 
olan Umut Gencer. 
Celâl Bayar 
Anadolu Lisesi

2017-2018 eğitim- 
öğretim yılı Ökul 
Meclis Başkanı 
seçildi.
Okul Müdürü Kamil 
Beki de Okul Mec 
lis Başkanı seçilen 
öğrenciyi tebrik 
ederek, "Hem 
başkana hem de 
sınıf temsilcilerine 
görevlerinde 
başarılar diliyorum. 
Okul öğrenci meçi i 
simizin okul yöne
timine değerli kat 
kıları olacağına 
inanıyorum. Seçim
leri büyük bir ol
gunluk ve demok 
ratik kurallar

çerçevesinde 
gerçekleştiren 
öğrencilerimize ve 
seçim sürecini 
başarıyla yürüten 
öğretmenlerimize 
teşekkür ederim. ” 
diye konuştu.

Öğretmenin 
performansına 

"Hot" ılönemi başlıyor!
Milli Eğitim Bakan 
lığı'nın (MEB) 
geçen haziran 
ayında yayımlanan 
Öğretmen Strateji 
Belgesi'nde de yer 
alan, öğrenci, veli, 
meslektaş, yö
neticinin öğretme 
ne not vermesin
den oluşacak per
formans sistemi, 
12 ilde pilot olarak 
uygulanmaya 
başlıyor.
MEB, 12 ilin 
valiliğine gönder 
diği yazıda pilot 
uygulamanın 
Ankara, Antalya, 
Balıkesir, Erzurum, 
Eskişehir, İstan
bul, İzmir, Kay
seri, Malatya, 
Mardin, Samsun 
ve Trabzon'da 
yaşama geçece 
ğini duyurdu. 
Öğretmenler için 
performans 
değerlendirme 

sisteminin 
oluşturulması 
ve 4 yılda bir 
"yeterlilikler" 
sınavına alınma 
sının öngörül 
düğü belgeye 
göre, 2 uygulama 
da 2018 sonuna 
kadar hayata geçe
cek. İşte bunlar
dan öğret mene 
performans 
sistemi hayata 
geçiyor.
Ökul müdürü, 
meslektaş, 
öğrenci ve veli 
öğretmene "not" 
verecek. Bu 
sonuçlar da 
öğretmenin 
kariyer basamak 
larında, terfi, 
hizmet puanının 
hesaplanma 
sında, yurtdışı 
görevlendirme 
gibi alanlarda 
kriter olarak 
kullanılacak.

“Ey yükselen 
yeni nesil! 
İstikbal sîzsiniz. 
Cumhuriyeti biz 
kurduk, onu 
yüceltecek ve 
yaşatacak 
sîzsiniz."

CUMHURİYET BAYRAMINIZ
KUTLU OLSUN

MİMARLAR ODASI
GEMLİK TEMSİLCİLİĞİ 

YÖNETİM KURULU ADINA 
BAŞKAN İLYAS YÜCE

Gürle İş Merkezi Kat: 2 No: 76 GEMLİK 
Tel: 0 224 513 38 05

CUMHURİYETİMİZİN 
KURULUŞUNUN 94. YILDÖNÜMÜ 

KUTLU OLSUN

GEMLİK TİCARET BORSASİ
Dr. Ziya Kaya Mah. Cumhuriyet Cad. No: 2 

Gemlik/BURSA
Tel: 0 224 513 46 00 - 0 224 513 43 73

Fax: 0 224 514 08 82
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S.S. 73 NOLU GÜZEL GEMLİK 
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YÜNETİM KUBULU
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Ktoıeratff »e birlitlere TunıtaMU yılı acMı
Marmarabirlik'in kooperatif ve birliklerin Turquality kapsamına alınmasına 

yönelik girişimleri sonuç verdi. Resmi Gazete'de dün yayımlanan tebliğ değişikliği ile 
kooperatif ve birliklere de Turquality yolu açıldı.

Sektörün ihracat 
şampiyonu Mar- 
marabirlik, Türk 
markalarının 
yurtdışında 
desteklenmesi 
amacıyla yürütülen 
Turquality Destek 
Programına koope 
ratif ve birliklerin de 
dahil edilmesi için 
verdiği mücadele
den olumlu sonuç 
aldı. Para-Kredi ve 
Koordinasyon 
Kurulunca hazırla 
nan "Türk Ürün
lerinin Yurtdışında 
Markalaşması, 
Türk Malı imajının 
Yerleştirilmesi ve 
Turquality®'nin 
Desteklenmesi 
Hakkında Tebliğ'de 
Değişiklik Yapılma 
sına Dair Tebliğ" 
dün Resmi Gaze 
te'de yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. 
Tebliğin 3'üncü 
maddesinde 
değişiklik yapılarak, 
Turquality'den 
faydalanacak 

şirketlere, 4572 
sayılı Tarım Satış 
Kooperatif ve Birlik
leri Hakkında 
Kanun hükümleri 
çerçevesinde ticari 
ve/veya sınai 
faaliyette bulunan 
kooperatif ve birlik
leri" de dahil edildi.

HEDEFİMİZ DÜNYA 
MARKASI OLMAK

Marmarabirlik Yöne 
tim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, "Sek
törün önce kurulu 
şu olarak bu kararı 
32 bin üretici 
ortağımız adına 
sevinçle karşıladık. 
Zeytin ve zeytinyağı 
sektöründe 5 kez 
ihracat şampiyonu 
olan Marmarabir- 
lik'i, Turquality 
desteği ile birlikte 
dünya markası 
haline getirmeyi 
hedeflemekteyiz. 
Biz bugüne değil, 
geleceğe yatırım 
yapıyoruz. Yapacak

çok işimiz var, 
ortaklarımız her 
şeyin en güzelini 
hak ediyor. Yapılan 
değişiklikle tüm ko- 
operatıfve ûı'rı'ıkıer- 
imizin de ülkemize 
katma değer 
sağlayacak çalış 
malar yapacağına 
inanıyoruz" dedi.

Başkan Asa, 
Turquality'nin 
dünyanın devlet 
destekli ilk ve tek 
markalaşma progra 
mı oı'o'uğuna işaret 
ederek, "Bu değişik 
liğin yapılmasında 
desteklerini esirge
meyen Başbakan 
Yardımcımız Sayın

Hakan Çavuşoğlu 
başta olmak 
üzere, Ekonomi 
Bakanlığımız, 
Maliye Bakanlığımız 
ve ilgili diğer 
Bakanlıklarımıza 
şükranlarımızı 
sunuyoruz. Sek
törümüz ve tüm 
Marmarabirlik 
camiası için hayırlı 
olsun" diye 
konuştu.

MARMARABİR
LİK'İN GÜCÜNE 
GÜÇ KATACAK

Marmarabirlik'in Ar- 
Ge çalışmaları ve 
hedef pazarlara 
yönelik yeni ürün
leri ile ihracat 
yaptığı ülke sayısını 
7 yılda 18'den 54'e 
çıkardığını anlatan 
Asa, şöyle 
devam etti: 
"Marmarabirlik, 
ürünlerini 
yurtdışında başta 
Avrupa ülkeleri 
olmak üzere 54 ülk

eye doğrudan 
satmaktadır.
32 bin ortağın güç 
birliği ile dünya 
standartlarında 
üretim yapan 
Birliğimiz, Ar-Ge 
faaliyetleri, ino 
vatif ve yenilikçi 
yaklaşımlarıyla 
marka değerini 
her geçen gün 
artırmaktadır. 
Ancak bütün 
bunlara rağmen 
Marmarabirlik, 
Turquality'den 
faydalanamamak 
taydı. Bugün 
itibariyle altyapımız 
hazır, gerekli resmi 
işlemleri de en 
kısa sürede yerine 
getireceğiz.
Alınacak destek 
kapsamında, bütün 
dünya Marmara 
birlik'i konuşacak, 
yurtdışında' 
yapılacak reklam ve 
tanıtım faaliyetleri, 
Marmarabirlik 
markasının gücüne 
güç katacaktır."

Iluflat'a çıkacaklar dikkat!
Kış ve doğa 

turizminin önemli 
merkezlerinden biri 
olan Uludağ'a 
teleferik hattı ile 
çıkacaklara uyarı 
yapıldı

140 kabin ile saatte 
bin 500 yolcu 
taşıma kapasiteli, 9 
kilometre ile 
dünyanın en uzun- 
teleferik hattı olan 
Bursa Teleferik, kış 

sezonuna 
hazırlanırken 
önümüzdeki 
hafta bakıma 
alınacağı bildirildi. 
Bursa Teleferik 
A.Ş'den yapılan

açıklamada, 
"Tesisimiz kışlık 
bakım nedeni ile 30 
Ekim- 3 Kasım 
tarihleri arasında 
kapalı olacaktır" 
denildi.

Deprem sigortası 
yaptırmayana ceza geliver
Kısaca DASK 
olarak bilinen 
zorunlu deprem 
sigortası yaptıran 
ların yüzde 46'da 
kalması, yenilenme 
oranının ise sadece 

yüzde 2 seviyelerin 
de gerçekleşmesi 
üzerine, ekonomi 
yönetimi harekete 
geçti.
Konuyla ilgili 2 yeni 
alternatif üzerinde 

çalışan yetkililer, 
bunlardan birini 
hayata geçirilmeyi 
planlıyor. Bunlar
dan ilki olarak, 
sigorta acentesine 
giderek 3 ay

içerisinde 'zorunlu 
deprem sigortasını 
yaptırmayanın elek
trik, su ve doğalgaz 
gibi aboneliklerinin 
iptal edilmesi' düşü 
nülüyor. Bir başka

yöntem olarak da 
tıpkı zorunlu Birey
sel Emeklilik Sis-

temi'nde olduğu 
gibi 'otomatik sis
tem' düşünülüyor.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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WHMmalBBllllnMiıtlw
Engelli ya da çok 
yaşlı olduğu için 
bakıma muhtaç 
kişilere bakanlara 
ödenen evde bakım 
aylığında ocak 
ayından itibaren 100 
lira zam geliyor. 
Evde bakım aylığı 
alınabilmesi için 
yüzde 50 ve üz
erinde engelli olmak 
ve raporda 'ağır en
gelli1 bölümüne 
'evet* yazılmış 

olması da şart. 
Maaş yaşlıya değil 
bakana veriliyor. 
Evde bakım parası 
alabilmek için 'Aile 
ye Sosyal Politikalar 
İl Müdürlüğü'ne 
veya varsa ilçe 
müdürlüklerine 
başvurulması 
gerekiyor.
YAŞLININ 
KENDİSİNE DE
MAAŞ 
BAĞLANIYOR

Bakım maaşının 
yanında yaşlının 
kendisine de maaş 
bağlanıyor. Bu maaş 
da üç ayda bir 
alınıyor. Bunun 
içinde bazı şartlar 
yerine getirilmeli. 
Posta'nın haberine 
göre, yaşlılığı ne
deniyle herhangi bir 
işte çalışamayan ve 
geliri de olmayan
lara bağlanan bu 
maaşın adı 65 yaş 

aylığı. Buna '2022 
aylığı' da deniyor. 
Başvuru esnasında 
çok fazla belge 
ihtiyacı yok. 
Bürokratik en 
geller az. Amaç 
vatandaşın derdine 
çare olmak.
NASIL BAŞVURU 
YAPILIR?
Yaşlılık aylığını 
almak isteyenler 
bulundukları ilçenin 
kaymakam! ı klan na

ve vakıflara 
başvuruda bulun
abilecek. Başvuru 
esnasında çok fazla 
belge ihtiyacı yok. 
Bürokratik 
engeller az. Amaç 
vatandaşın derdine 

çare olmak. 
Bu aylık da Ocak 
itibarıyla zam- 
lanacak. 2018'in 
tamamında 100 lira 
artacak olan aylığın 
830 liraya çıkacağı 
hesaplanıyor.

lillirim yapmayanlara 20 tin Ti ceza gelinir
Torba Yasa'yla 
birlikte Elektronik 
Ticaret Bilgi Sistemi 
hayata geçecek. Bu 
sistemde ticaret 
yapanlara ilişkin 
bilgiler olacak. 
Sisteme bildirimde 
bulunmayanlara 20 
bin liraya kadar 
ceza verilecek. 
Bankaların da 
içinde yer aldığı 
gerçek ve tüzel 
kişilerin tüketiciler
den istedikleri onay
lara ayar geliyor. 
Buna göre, Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı 
'Elektronik Ticaret 
Bilgi Sistemi' adıyla 
yeni bir sistemi hay
ata geçirecek. Bu 
sistemde ticaret ya
panlara ilişkin alan 
adı, sahipleri, 
satıştan gibi bilgiler 
yer alacak. Bilgi ver
meyenlere 20 bin li
raya kadar para

cezası verilebilecek. 
DAHA İYİ TAKİP 
EDİLECEK 
Bakanlık ayrıca 
ticari SMS'ler için 
'Onay Yönetim Sis
temi' kurmayı 
planlıyor. Bu sis
temle de, 
vatandaşların ticari 
iletilerle ilgili verdiği 
onaylar belirli bir 
sistem içerisinde 
depolanarak, kayıt 
altına alınacak. 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı elektronik 
ticaretin daha iyi 

izlenebilmesi için 
harekete geçti. 
Bakanlık önceki gün 
Plan ve Bütçe 
Komisyonu'ndan 
geçen Torba 
Yasa'yla 2 yeni sis
temi devreye al
maya hazırlanıyor. 
KAYITLI HALE 
GELECEK 
Buna göre, Bakanlık 
önümüzdeki 
dönemde 'Elek
tronik Ticaret Bilgi 
Sistemi' adıyla yeni 
bir sistemi hayata 
geçirecek.

Bu sisteme gerçek 
ve tüzel tacirler, 
kamu nitelikli 
meslek kuruluşları 
ve ilgili kamu 
kuruluşları kaydola
cak. Sisteme 
bildirimde bulun
mayanlara 5 bin ila 
20 bin lira arasında 
para cezası verile
cek. Bu sistemle, e- 
ticaretteki bütün 
aktörlerin bir bilgi 
siste 
minde, belirli 
bilgilerle kayıtlı 
hale gelmesini 
sağlanacak. Alan 
adı, o alan adının 
sahip olduğu 
şirketin bilgileri, o 
alan üzerinden 
hangi ürünlerin 
satıldığı, hizmet 
sağlayıcılar, aracı 
hizmet sağlayıcılar, 
kargo şirketleri, 
lojistik şirketler, 

ödeme şirketleri

ve bankaların yani 
elektronik ticarete 
ilişkin bütün aktör
lerin bilgileri bu sis
temde yer alacak

.ONAY SİSTEMİ 
KURULUYOR 
Yapılacak bir diğer 
düzenleme ise ticari 
iletilerle ilgili ola
cak. Bu konuda bir 
'Onay Yönetim Sis
temi' kurulması 
planlanıyor. Söz 
konusu sistemle, 
vatandaşların 
ticari iletilerle ilgili 
verdiği onaylar be
lirli bir sistem 
içerisinde depola
narak, kayıt altına 
alınacak. Bu 
veriler, gerektiğin 
de, uyuşmazlık 
halinde sistem üz
erinden görebilecek 
ve izlenebilecek. 
Gerçek ve tüzel 
kişiler, 

vatandaşlardan, 
tüketicilerden 
aldıkları onayları bu 
sisteme bildirecek. 
345 BİN SMS 
ŞİKAYETİ 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı İsmail 
Yücel konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada, 
"Bugün itibarıyla, 
Elektronik Ticaret 
Kanunu 
uygulamasıyla ilgili 
Bakanlığa iletilen 
345 bin şikayet var. 
Bunun yüzde 95'i 
SMS'lerle ilgili yani 
ticari iletilerle 
ilgili. Biz bunun 
la ilgili yaklaşık 
11 milyon 600 bin 
idari para cezası 
uygulamışız. 
Ama bunun gözeti
minde, denetiminde 
Bakanlık olarak 
sıkıntılar yaşıyoruz" 
dedi.

G 
E

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 15®
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 51312 06

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğLMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
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 S4
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR-FERİBOT
KAYMAKAMUK

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

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

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

ULAŞIM

R
Pamukkale »12 OO 26
DENİZ UÇAĞI 613 99 13
Pegaaus Akml* Seyahat 814 33 32
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 313 20 77
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Kamil Koç 312 0133

DAĞITICILAR

E 
H
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BP Gaz 514 59 81
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i Akcan Petrol 1O TO
MAR-PET a13 ao 33
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Bayata Petrol 913 01 03
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CUMHURİYETİN 94. YILDÖNÜMÜ NEDENİYLE TÜM YURTTA TÖRENLER DÜZENLENDİ

Cumhuriyel Bayramı coşkuyla kutlandı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Sümsüğün biri...
Sümsüğün biri paçavrasında güya 

beni eleştirecek ya.
Tutmuş bir öykü yazmış.
Maçası sıkmadığı için adımı açıkça 

yazmayarak öyküsünde anlattığı beni 
“Dümbükzade Kadir Efendi” olarak 
tanıtmış.

Dümbük, kadın satıcısı demektir.
Onlara “besleme basın, besleme 

gazeteci” diyorum. Beslendikleri yerler 
belli. Bana verdikleri yanıtlar ise 
ahlaksızca, adice, şerefsizce.. 4’de

Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 94. 
yıldönümü tüm yurttu 
coşkuyla kutlandı. 
Dün, Atatürk Anıtı’nda 
yapılan törende, anıta 
çelenk sunuldu, saygı 
duruşunda bulunuldu. 
Havanın yağışlı olması 
nedeniyle törenlere 
Kapalı Spor Salonu’nda 
devam edildi.

Burada yapılan tören 
de, günün anlam ve

önemini belirten 
konuşmayı Kaymakam

Gürbüz Karakuş yaptı. 
Daha sonra halk 
oyunları ve göste 
riler sergilendi. 
Cumhuriyet Bayramı 
nedeniyle düzenle 
nen çeşitli yarışma 
larda dereceye giren 
lere ödülleri verilmesi 
nin ardından 94. 
yıldönümü törenleri 
sona erdi. Sayfa 2’de

^sahibinden.comj.

541 545 99 56
SLAN CAD. NO: 76

86 - 0533 746 06 46
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CUMHURİYETİN 94. YILDÖNÜMÜ NEDENİYLE TÜM YURTTA TÖRENLER DÜZENLENDİ

Camhııriyeı Bayramı coşkuyla kutlandı

Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 
94.yıldönümü 
tüm yurtta olduğu 
gibi ilçemizde de 
görkemli törenlerle 
kutlandı.
Cumartesi günü saat 
13.oo de Atatürk 
Anıtına çelenk 
sunumuyla başlayan 
Cumhuriyetimizin 
94. yıldönümü tören
lerine, Kaymakam 
Gürbüz Karakuş, 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Garni
zon Komutanı Kıd. 
Alb. Ramazan Eke- 
men, İlçe Jandarma 
Komutanı Barış 
Bozkurt, İlçe Em
niyet Müdürü Ab- 
dulkadir Yüce, siyasi 
parti temsilcileri sivil 
toplum kuruluşları 
yöneticileri çok 
sayıda vatandaş ve 
öğrenciler katıldı.

ÇELENK SUNULDU 
Kaymakam Gürbüz 
Karakuş, Garnizon 
Komutanı Kıd. Alb. 
Ramazan Ekemen, 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Ata 
türk anıtı önüne 
çelenk sunarak, 
saygı duruşunda 
bulundular. Ardın 
dan programa katı 
lanlar saygı duruşun 
da bulundular, 
istiklal Marşı’nın 
söylenmesiyle 
kutlamaların resmi 
bölümü tamamlandı. 
Daha sonra, CHP 
ilçe Yönetimi kala 
balık bir grupla alter
natif kutlama yaptı. 
Saat 20.oo de ise 
Gemlik Belediyesi 
Kültür Sanat Derneği 
Şefi Erdinç Çelikkol 
yönetiminde, Asım 
Kocabıyık Kültür 
Merkezinde Cumhu

riyet konseri verdi.

KUTLAMALARA 
YAĞMUR 
ENGELİ 
Cumhuriyetin 94. yıl 
kutlama törenleri 
dün saat 10.30 da 
İskele Meydanında 
gerçekleştirilecekti. 
Ancak, sağanak 
yağışlar nedeniyle 
törenler Kapalı Spor 
Salonu’nda yapıldı. 
Burada düzenlenen 
programa Kay
makam Gürbüz 
Karakuş, Garnizon 
Komutanı Kıd. Alb. 
Ramazan Ekemen, 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, İlçe 
Jandarma Komutanı 
Barış Bozkurt, İlçe 
Emniyet Müdürü Ab- 
dulkadir Yüce, ilçe 
Müftüsü Dr. Mehmet 
Reşat Şavlı, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran, 
siyasi parti temsilci
leri ve vatandaşlar 
ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam, Garni
zon Komutanı ve 
Belediye Başkanve 
kili halkın ve öğren 
çilerin bayramlarını 
kutladı. Daha sonra 
saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı 
okundu.

KAYMAKAM 
KARAKUŞ 
CUMHURİYETİ 
ANLATTI 
Ardından günün 
anlam ve önemini 
belirten konuşma 
Kaymakam Gürbüz 
Karakuş tarafından 
yapıldı. Karakuş, 
Cumhuriyetinin 
kuruluşuna gelinen 
yoldaki yaşananları 
anlattı. Yalnız 
Çanakkale’de 400 
bin insanın yaşamını 
yitirdiğini söyleyen 
Karakuş, Kurtuluş 
Savaşının milleti 
mize büyük bir çile, 
varların yok, yokların 
varolduğu bir kavga 
olduğunu belirterek,

Cumhuriyete ulaşma 
mn kolay olmadığını 
söyleyen Karakuş, 
Atatürk’ün, kongre 
ler sonucu 23 Nisan 
1920 tarihinde kurdu 
ğu Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin 
Kurtuluş Savaşı’nın 
hareketini yönettiği 
ni ve ülkenin bağım 
sızlığa giden yolda 
Kurtuluş Savaşı’nı 
Atatürk önderliğinde 
ülkenin bağımsızlık 
mücadelesini 
kazandığını belirtti. 
Meclisin yönettiği 
Sakarya, İnönü, 
Dumlupınar savaş 
larını kazandığını 
TBMM’sinin saltanatı 
kaldırmasından 
sonra Ankara’nın 
başkent yapıldığını, 
29 Ekim 1923 günü 
ise bu meclis kara 
rıyla Cumhuriyet ilan 
edildiğini söyledi. 
Gençlerin ve çocukla 
rın bu günlere kolay 
gelinmediğini bilin
mesini isteyen Kay

makam Karakuş, 
Cumhuriyetin sahi 
binin milletin kendisi 
olduğunu da belirte 
rek, şöyle devam 
etti: "Cumhuriyet 
şüphesiz ki Türk mil
letinin tarih sahne 
sinde yeniden bir 
hamle yapmasıdır. 
Sayfa açmasıdır.
Yeni bir uyanış, yeni 
bir birlik ve Türk mil
letinin yeniden sağla 
nişidir. Cumhuriyet 
eşitliktir.
Bu ülkenin yurttaş 
larını ve vatandaşla 
nnı çok daha değerli 
görmesidir. Cumhuri 
yet farklılıkları 
birlikteliğe dönüştü 
rerek güçlü bir tablo 
oluşturmak demek
tir. Cumhuriyet bu 
ülke insanlarının 
layık olduğu saygıya 
ulaşması demektir. 
Cumhuriyetin ilk 
sahibi Türk milletinin 
ta kendisidir. Cum 
huriyet farklılıkları 
birlikte dönüştüre 

rek hiçbir kurumun, 
hiç bir sınıfın hiç bir 
imtiyazın sahip olaca 
ğı bir rejim değildir. 
Cumhuriyet, milletin 
ortak değeri ortak 
paydasıdır. Bugün 
sahip olduğumuz 
Cumhuriyetimiz bu 
ülkedeki insanımız 
doğusuyla, ba 
tısıyla, kuzeyiyle 
güneyiyle, yediden 
yetmişe yaşlısıyla, 
genciyle bu tikenin 
her yurttaşını kuçak 
layan bu ülkeye 
ihanet etmedikçe 
devletine, milletine 
ihanet etmedikçe her 
yurttaşını kucakla
mayan her 
yurttaşına önem ve 
değer veren bir 
felsefeye sahiptir." 
Türkiye’nin bugün 
bölgesel ve küresel- 
bir güç ve aktör 
olduğunu söyleyen 
Karakuş, Türkiye 
devletinin oyun 
kuran, oyunları 
bozanların başına 
o oyunları geçiren 
devlet olduğunu 
söyledi.
Bayram programın 
da İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafın 
dan düzenlenen 
yarışmalarda 
dereceye giren 
öğrenciler eserlerini 
okudular ve daha 
sonra çeşitli branş 
larda dereceye 
giren öğrencilere 
ödülleri, protokol 
üyeleri tarafından 
verildi.
Kutlamalar okulları 
nın hazırlamış olduk 
lan halk oyunları 
gösterileri vatan 
daşlar tarafından 
ilgiyle izlendikten 
sonra sona erdi. 
Gece ise Aşıklar 
Konseri verildi.
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Gürhan ÇETİNKAYA
gurhancetinkaya@gmail.com

CHP’den alternatif kutlama
Cumhuriyetimiz kutlu olsun...

Kurtuluş Savaşı Mustafa Kemal Atatürk 
ve silah arkadaşları tarafından kazanıldı 
bir kere..

Bağımsızlık elde edildi bir kere...
Cumhuriyet 29 Ekim 1923 günü saat 

20.30'da gerçekleşen meclis toplantısına 
katılan 158 üyenin tamamının oyuyla 
kabul edildi bir kere...

Kanun-i Esasi'nin ilk maddesine;
"Türkiye Cumhuriyet usulü ile idare olu 

nur bir halk devletidir." diye yazıldı bir 
kere..

Ümmetten ulus devlete geçildi bir kere 
Revizyonistlere, gericilere, yobazlara, 

kindarlara, karşı devrimcilere karşın 
yaşayacak.

Çünkü atılan temeller sağlam. 
Gerçekleşen devrimler öz.. 
Elbetteki
Cumhuriyete saldıracaklar.
Elbetteki aydınlığa düşman olacaklar. 
Elbetteki saltanata özlem duyacaklar. 
Elbetteki şeyhlere, şıhlara, cemaatlere 

yaslanmak isteyecekler.
Ancak
Türk'ün dokularına işlemiş olan 

"bağımsızlık"karakterini 
değiştiremeyecekler.

Türk Halkı'nın içine sindirdiği laik 
yapıyı dönüştüremeyecekler.

Türk'ün düşüncelerini aydınlatan 
özgürlük ışığını söndüremeyecekler.

O karakter...
Gün gelir devran döner etken madde 

lerie uyuşturulmuş yapıyı terkeder ve 
harekete geçer

Dün..
Gemlik'te Atatürk Anıtı'nın önünde 

Cumhuriyet’in 94’üncü yıl dönümünü 
kutlamak üzere yan yana, omuz omuza 
bir araya gelenler bir kez daha göster
diler ki...

I'urif Nfiıı&tı' MuStâra'nemâTA tâ'turK'un 
emanet ettiği Cumhuriyetine sahip 
çıkıyor.

Demokrasiye sahip çıkıyor. 
Laikliğe sahip çıkıyor. 
Hukukun üstünlüğüne sahip çıkıyor. 
Ne diyor Pablo Neruda Buğdayın

Türküsü'nde;
"Halkım ben, parmakla sayılmayan 
Sesimde pırıl pırıl bir güç var 
Karanlıkta boy atmaya
Sessizliği aşmaya yarayan 
ölü, yiğit, gölge ve buz, ne varsa 
Tohuma dururlar yeniden 
Ve halk, toprağa gömülü 
Tohuma durur bir yerde 
Buğday nasıl filizini sürer de 
Çıkarsa toprağın üstüne 
Güzelim kırmızı elleriyle 
Sessizliği burgu gibi deler de 
Biz halkız yeniden doğarız 

ölümlerde..."
Hilafet kolay mı yıkıldı?
Halkın egemenliği kolay mı elde edildi? 
Kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyet 

kolay mı kuruldu?
Devrimler kolay mı gerçekleştirildi de 

nereden yönlendirildiği bilinmeyen bir 
adamın hırsına kurban edilecek?

Dış güçlerin emellerine İçerdeki 
payandaların çıkarlarına alet olacak?

Asla unutulmamalıdır ki;
Bağımsızlığa,demokrasiye,yurttaşlığa 

giden yollarda;
Kan var. Gözyaşı var. İnanç var. İnat 

var. Akıl var. Duygular var. Devrimler 
var. Onun İçin kimse boşuna heveslen
mesin.

Cumhuriyeti biz kurduk, biz 
yaşatacağız.

Cumhuriyetimizin 
94.yıldönümü törenleri 
kutlanırken, Cumhuri 
yet Halk Partisi ilçe 
yönetim Kurulu bu 
yılki alternatif kutlama 
sim daha kalabalık bir 
katılım ile yaptı. 
Cumartesi günü saat 
13.oo de Atatürk Anıtı 
önünde yapılan resmi 
kutlamadan sonra, 
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Uğur Sertas 
lan Atatürk Anıtına çe
lenk koyarak saygı 
duruşunda bulundu. 
Bu yıl ki Cumhuriyet 
Bayramı törenlerinin 
yüzlerce CHP’li katıldı. 
Yönetim kurulu üyesi 
Nil Avcı yaptığı konuş 
mada, ülkenin son 
yıllarda yaşadığı 
süreçte Cumhuriyetin 
ve parlamenter sis
temin öneminin daha 
iyi anlaşıldığına dikkat 
çekerek; “Bizlerbu 
uğurda canımız 
pahasına mücadeleye 
devam edecek, 
demokrasiyi, adaleti, 
insan hak ve özgürlük
lerini, barışı, kardeşliği 
ve hoşgörüyü, bilimi 
ve sanatı ülkemizde 
yeniden hakim kılana 
kadar da durma 
yacağız" dedi. 
Saygı duruşunda bu
lundu, İstiklal Marşı 
birlikte söylendi. 
Daha sonra CHP İlçe 
Başkanı Mehmet Ser- 
taslan, yaptığı 
konuşma ile AKP 
hükümetinin kurulu 
şundan bugüne kadar 
bayram kutlamalarında 
Cumhurbaşkanı ve 
başbakanların bayram 
törenlerini erteleme 
lerini uzun bir liste 
halinde okudu. 
Sertaslan şunları 
söyledi: "Cumhuriyetin 
hangi koşullarda kurul 
duğunu gayet iyi bil 
diklerini ifade ederek; 
“Biz o günün koşulla 
rının bugünün koşulla 
rından daha zor 
olduğunu da biliyoruz. 
Şundan emin olunuz ki 
sîzler burada olduğu 
nuz sürece, sîzler gibi 
buraya gelemeyen 
Cumhuriyete sevdalı, 
Mustafa Kemal Atatürk 
sevgisini yüreğinde 
taşıyan dostlarımız 
olduğu sürece 
Cumhuriyetimizin 
hiçbir zaman sırtı yere 
gelmeyecektir. 
Cumhuriyetle sorunu 
olanlar bilsin ki bir gün 
onlar yok olup gide
cekler ama cumhuriyet 
İlelebet yaşayacaktır” 
Açıklama, şöyle devam

larıyla birlikte olmak
tan gurur duyuyorum. 
Ulu önderimiz Mustafa 
Kemal Atatürk’ün 
"Türk Milletinin karak
terine ve adetlerine en 
uygun olan idare, 
Cumhuriyet idaresidir" 
diyerek ilan ettiği Cum 
huriyet, bizim en değer 
li mirasımız ve aynı za
manda geleceğimizdir. 
29 Ekim 1923’te Cum 
huriyet’in ilanı ile 
ülkemiz, Atatürk'ün 
hedef olarak gösterdiği 
laik, demokratik, sos 
yal bir hukuk devleti 
olma hedefinde ilerle 
miş, çağdaş bir ülke 
olma yolunda bir takım 
duraklamalar yaşattı 
rılmasına rağmen 
2002 yılı gelene kadar 
önem li bir mesafe kat 
etmiştir”
2002 yılından itibaren, 
medeni bir ülke olma 
yolunda atılan 
adımlardan çok daha 
hızlı bir şekilde geriye 
gidildiğini belirten Ser
taslan, "Cumhuriyet 
devrimleriyle elde 
edilen kazananlarımı 
zın tek tek yok edildiği 
karşı devrim süreciyle 
birlikte, demokrasinin, 
adaletin, bilim ve eğiti 
min, sporun ve hatta 
sanatın yok edildiği bir 
sürece girilmiştir. 
Anadolu insanının 
kardeşlik felsefesi yer
ine, insanları düşman 
taştırma yoluna gidil 
miş, en değerli varlığı 
mız olan demokratik 
Cumhuriyetimiz, 
özgürlüğümüz, bağım 
sizliğimiz gasp edilmiş 
tir. Ulusal bağımsızlık 
zaferimizin ardından 
Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk önderliğindeki 
ekip tarafından tek 
adamlı saray yönetimi 
yerine bugün 94. Yılını 
kutladığımız Cumhuri 
yet ilan edildi. Cumhu 
riyetle ve devrimleriyle 
sorunlu olanların 

yıllardır süren uğraşla 
rina rağmen devraldığı 
mız mirası çocuklarımı 
za, onlarda çocukları 
na devredecekler.
Karşı devrim cephesi 
amacına ulaşamaya 
çaktır.” dedi.
HER ŞEYE DÜŞMAN 
BİR ANLAYIŞ 
"15 yıldır iyi, doğru ve 
güzel olan her şeye 
düşman bir anlayışla 
yönetiliyoruz” diyen 
Sertaslan, AKP’nin 
toplumun tamamının 
onayını hiçbir zaman 
alamadığına dikkat 
çekerek; "AKP zih
niyeti, şaibeli seçimler 
ile halktan aldığı yetki 
ile halkına düşmanlık 
yapmaktadır.
Demokrasi sayesinde 
oturdukları makamları 
muhaliflerini sustur
mak, yok etmek için 
kullanmış, medyayı 
baskı altına almış, 
demokrasi ve adaleti 
yok etmiştir. 15 Tem
muz darbe girişimi 
fırsata çevrilerek OHAL 
ilan edilmiş, Türkiye 
Cumhuriyeti darbe 
girişiminin ardından 1 
buçuk yıl geçmesine 
rağmen hala OHAL ile 
yönetilen beşinci sınıf 
bir ülkeye dönmüştür. 
Daha düne kadar bir
likte olduklarını gi
zlemedikleri cemaat 
yani FETÖ terör örgütü 
ile devleti ne hale ge
tirdiklerini, neyi amaçla 
dıklarını bu gün net bir 
şekilde görebiliyoruz. 
FETÖ’nün hainliğinden 
en ufak bir ders 
almadılar. Ülkemizde 
cirit atan onlarca ce
maat yapılanması ile 
kol kola demokrasiyi, 
insan haklarını katlet
meye devam ediyorlar. 
Orduyu ve polis teşkila 
tını kendi orduları ve 
polisleri haline ge
tirdiler. Adalet sistemi 
ni tahrip edip, yargı 
sistemini ele geçirerek 

kendilerine bağlı bir 
yargı sistemi yarattılar. 
Tüm bunların sonu
cunda da kendilerine 
muhalif olan, biat et
meyen ne kadar bilim 
adamı, akademisyen, 
yargıç, savcı, gazeteci, 
öğretmen, kamu 
çalışanı, işçi varsa bu 
şiddetten, zulümden 
nasibini aldı, almaya 
da devam ediyor. Bu 
baskı sadece sosyal 
yaşam ve hürriyetler 
anlamında değil aynı 
zamanda ekonomik bir 
şiddet olarak da 
sürüyor. Baskıcı ve 
otoriter karakterlerini 
her alanda ve her ke 
simde ortaya koymak
tan çekinmeyen bu 
anlayış; işçiye, 
köylüye, memura yani 
asıl emekçiye 
yapmadığını, yandaş 
işadamlarına, müteah
hitlere yani zengine 
yapmıştır. Köylünün 
traktörüne koyacağı 
benzine zam yapıp, 
zenginin milyon 
dolarlık yatına ucuza 
satmış, vergisini 
kısmıştır. Kendi 
kendine yetebilen 
nadir ülkelerden olan 
Türkiye’yi, saman ithal 
eden, et ithal eden bir 
ülkeye çevirmiştir. 
Memura yüzde 3 zam 
yaparak adeta dalga 
geçmiş, işçi grev 
yapmasın diye 
OH AL’i uzatmış, ama 
zengini, rantçıyı, 
işadamını daima 
korumuştur. Halka 
küfür etmekten zerre 
kadar utanmayan bir 
işadamına Artvin’i, 
Katarlılara Karad
eniz’in güzelim 
yaylalarını peşkeş 
çekmiştir” değerlendir 
meşinde bulundu.
Alternatif törene 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik Şubesi 
ve Vatan Partisi de 
anıta çelenk sundu.

mailto:gurhancetinkaya@gmail.com
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Güne Bakış

Sümsüğün biri..
Ben diyorum ki, senin eşin ve baban 

Belediye tarafından binlerce işsiz iş bek
lerken belediyede işe başlatıldı.

Önce buna yanıt ver.
Bu nedenle, Belediyede olup bitenleri bir 

kez olsun eleştirmiyor, hep pohpohluyor- 
sun.

Asrın yolsuzluğu dendiğinde günlerce 
masal yazanlar, Belediye ile ilgili bu 
dönemde ortaya çıkan yolsuzlukta sus pus 
oluyorlar.
Arasanıza arkasında kimler var bu yolsuz 

luğun. İçerde size haber verecek kuşlarınız 
yok mu?

Yok arayamazlar çünkü işin içinde 
fikirdaşlarından birinin adı dolaşıyor.

Hangi müteahhitler veya hangi yapı dene
tim kurumlan karışmış bu yolsuzluğa?

Bunu savcılık soruşturmasında 
göreceğiz.

Tutmuş yalan ve dolanla, bilmediğin, 
yaşamadığın benim ve ailemin özeline 
giriyorsun.

Utanmadan, adice, uyduruk, ahlaksızca, 
kulaktan dolma yalanlar yazıyorsun.

Şerefi olan bir insan, başka birinin öze
line girmez. Hele hiç tanımadığı görmediği 
kişiler konusunda yazılar yazmaz.

Önce bir aynaya bak, senin de başından 
geçenler var.

Yaşadıkların var, çocuğun var...
Gazeteciliği ayaklar altına alanlar Gem

lik’te bu mesleği maalesef sürdürüyorlar...
Bu gibiler dün de vardı, bu günde varlar, 

yarında böyleleri olacak.
Benim ve eşimin belediyeden geçinme 

olduğumu yazıyorsun.
Bir tek kanıt gösterin, bir tek mahkeme 

karan ortaya koy göreyim.
F.M. Güler döneminde 5 veya 6 iş 

yapmışız belediyeye. Onların faturalarını 
bu iddiaları ortaya attığınızda köşemde 
yayınladım. 0 dönemde kimler iş yapmış, 
ne kadar yapmış sor, öğren.

Ama utanması olmayanlar, ahlaktan yok
sunlar, onursuzların işi, ‘Çamur at izi kal 
sın’ örneğinde olduğu gibi toplumda şahsı 
miza karşı algı uyandırmaya çalışmak, 
kötülemek.

Tutmaz bu.
Siz gelirken, biz bu yolları çoktan aştık.
Gemlik’te 45 yıldır Körfez Gazetesi’nin 

başındayım. Mücadelem hep kötüden, 
yanlıştan yana oldu. İhaneti gördük, saldın 
lara uğradık, şehitler veraiK.

Gazetemiz sayfaları bizim için onur 
kaynağıdır, Gemlik’in 45 yıllık arşividir.

Sizin gibi olanlar dün de vardı, bu günde 
varlar. Sizin gibiler Gemlik’in çöplüklerin 
de yok olup gittiler.

Bugün adları bile hatırlanmıyor.
Sana şu kadarını söylüyorum.
Ya adam gibi gazeteciliğini yap, ya sesini 

kıs. ' • *
Bundan sonra sizin yazdıklarınıza yanıt 

vermeyeceğim. .
Sizin seviyenize inmeyi kendime 

yakıştırmıyorum.
Siz, kendi çöplüğünüzde boğuşup durun.
0 çöplükçe boğulup yok olup, gide

ceksiniz. ■
Sümsük, sümsük ortalıkta dolaşacak 

siniz.

Cumhuriyetimizin 
94.yıldönümü 
töreni Kurşunlu 
Mahallesi’nde de 
kutlandı.
Beldelerde ulusal 
bayramların 
kutlanmasının 
kaldırılmasından 
sonra, Kurşunlu 
Mahallesi’nde bir 
grup vatandaş 
Cumhuriyetimizin 
94. yıldönümü 
için yaptırdıkları 
çelengi dün 
Atatürk Anıtına 
koyarak saygı 
duruşunda 
bulundular.
Vatandaşlar, 
ulusal bayramların

küçük yerlerde 
kaldırılmasının 
doğru bulmadık 
larını belirterek, 
bunun milli duy 
guları körelteceğini 
belirterek,

biraraya gelip 
Atatürk Anıtında 
buluştular.
Yaptırdıkları 
çelengi anıta 
bırarak saygı 
duruşunda

buldular.
Başta Mustafa 
Kemal Atatürk ve 
bize Cumhuri 
yeti armağan 
edenleri saygıyla 
andılar.

Sıra 
No

Mahalle-KOy Mevkii Cinsi Ada Parsel y.İİW.IS-m2 İmar Durumu Haz>is. Tatlın- Bedeli Geçici 
TL Teminatı

İhale Tarihi Saati

1 Osmaniye Mah. Kireç 
ocaöı

Çaiıkk 407 10 635,00 Konct+Tarım Tam 80.000,00 20.000,00 31.102011 14:00

2 Ku'şuılu Mah. Kanarya Zeytini 
ik

1900 6.925,00 Konut- 
.Park.Yeji 
Aian.Ycı

Tan* 1.757.000,00 439.250,00 31.102011 15:00

Gemlik Mal 
Müdürlüğü, 
Hâzineye ait iki 
araziyi bugün açık 
teklif usulü ile 
satışa çıkardı.
Bugün Mal Müdür 
lüğü makam oda 
sında yapılacak 
olan birinci satış 
saat 14.oö da 
başlayacak.
Bu satışta Os
maniye Mahallesi y 
Kireçocağı l 
-------------- \ y

mevkiinde 407 
ada, 10 parselde 
bulunan 835 
metrekare konut 
alanı ve tarım 
arazisi.
Bu arazinin 
muammen satış 
bedeli 80 bin lira, 
geçici teminatı 
ise 20 bin lira

KURŞUNLUDA 
ZEYTİNLİK

İkinci satış ise saat 
15.oo de başla 
yacak. Bu satış 
ta Kurşunlu 
Mahallesi Kanarya 
mevkiinde bulunan 
6 bin 625 metrekare 
zeytinlik konut, 
park alanı, yeşil . 
alan ve yom 
milyon 750 bin lira 
muammeri bedelle 
satılacak.] ihaleye \ 
girmek isteyenler 
arsanın belgeleri

ihalesaatine kadar 
Mal Müdürlüğüne 
getirmeleri 
gerekecek.
İhaleye girmek 
isteyenlen 439 bin 
250 lira taminat 
yatırmaları 
gerekiyor.
Teminatlar nakit 
veya banka 
teminat mektubu 
şeklinde 
olabilecek.

\
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Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür Derneği Türk Sanat Müziği Korosu, Cumhuriyet Konseri düzenlendi

Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği Türk Sanat 
Müziği Korosu, 
Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 
94. yıldönümü 
nedeniyle, 
konser verdi 
Şef Erdinç Çelikkol 
yönetiminde, 
Uludağ Üniversite 
si Asım Kocabıyık 
Kültür Merkezi’nde 
Cumartesi günü 
verilen konser saat 
20.00 de başladı. 
Cumhuriyet konseri 
uşşak eserler 
ile Rumeli ve 
kahramanlık türkü
lerinden oluştu, 
başladı.
İki bölümden 
oluşan Konserin 
birinci bölümünde 
uşşak makamında 
eserler, ikinci 
bölümünde ise 
Rumeli kahramanlık 
türkülerine yer 
verildi. 
Kemani Tatyos 
Efendi’nin peşrevi 
ile başlayan ilk 
bölümde koro 
‘Benzemez Kimse 
sana, tavrına 
hayran olayım” 
adlı eseri 
seslendirdi.
Daha sonra Sabriye 
Kocabaş, “Cana

rakibi handan 
edersin”, Fatma 
Çamlıca, “Ne yeşili, 
ne siyahı, gözümde 
hep gözleri var”, 
Duygu Şükran 
Kulak, “Bir gönül 
hikayesi anlatırdı 
gözlerin”, Bahadır 
Şanlı, “Menekşe 
gözler hülyalı”, 
Fikri Danış, 
“Mehtaplı ge 
çeler de hep seni 
andım”, Kamuran 
Kaya, “Sana gönül 

borcum var”, 
Mehmet Taşkeser 
“Canımın yoldaşı 
ol, gönlüme bin 
neşe bırak”, 
Hayriye Demir, 
“Gün gelir de 
beni unutursun 
demiştim”, Ayşe 
Leman Soyer, 
“Bu akşam gün 
batar ken gel” 
adlı eserleri 
seslendirdiler. 
Koro, birbirine 
bağlı uşşak

makamındaki 
eserlerle birinci 
bölümün bitiminde 
üç eser seslendirdi.

RUMELİ VE 
KAHRAMANLIK 
TÜRKÜLERİ 
SÖYLENDİ

İkinci bölümde, 
Rumeli ve 
Kahramanlık türkü
lerine yer verildi. 
Koro tarafından 
“Çanakkale içinde 

aynalı çarşı”, 
“Havada bulut yok 
bu ne dumandır”, 
“Bülbülüm altın 
kafeste”, “Sarı Zey
bek şu dağlara 
yaslanır”, “İzmir’in 
kavakları, dökülür 
yaprakları”, 
“Harmandalı efem 
bakıyor, bileğinden 
kanlar akıyor”, 
“Alişimin kaşları 
kare”, “Köşküm var 
deryaya karşı”, 
“Kırmızı gülün ali 

var”, “Pencerenin 
perdesini, aç bana 
göster yüzünü”, 
“Fincanı taştan 
oyarlar”, 
“Mayadağ’dan 
kalkan kazlar”, 
“Hoş gelişler ola 
Mustafa Kemal 
Paşa”, “Çıktık açık 
alınla on yılda her 
savaştan, on yılda 
onbeş milyon genç 
yarattık her yaştan” 
adlı eserleri 
seslendirdiler.

Fındıcak Mahallesi temizlendi

Gemlik Belediyesi 
Temizlik İşleri 
Müdürlüğü ekipleri, 
kentin genel 
temizliği ile ilgili

yürüttüğü temizlik 
çalışmalarının yanı 
sıra mahalle statü 
süne dönüşen 
köylerde de sonba

har temizliğine 
başladı. Planlanmış 
günlük rutin temiz
lik çalışmalarını 
aksatmadan 
sürdüren belediye 
temizlik ekipleri, 
son olarak ilçe 
merkezine 19 km 
uzaklıktaki Findi 
cak mahallesinde, 
kapsamlı bir temiz 
lik gerçekleştirdi. 
Temizlik İşleri 
Müdürlüğü ekipleri, 
Fındıcak Ma
hallesinde sokak 

ve caddelerin yanı 
sıra camii, okul, 
park, bahçelerde 
de temizlik çalış 
malarıyaptı. 
Ağaçlardan dökü 
len yaprakları ve 
yol kenarlarındaki 
otları da temizleyen 
ekipler, köy içinde 
bulunan tarihi 
hamamı yıka 
yarak, temizlik 
çalışmalarını 
tamamladı.
Titizlikle yürü 
tülen temizliktik

çalışma larının 
ardından duyduğu 
memnu niyeti dile 
getiren Fındıcak 
köyü Muhtarı Ali

Yurt, Temizlik 
İşleri Müdürü 
Ahmet Dedetürk ve 
ekibine teşekkür 
etti.

Faceboök sayfamız; Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Yıltfız/ Cmnfıuriyet, haltın sesine kulak vermektir''
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Başkanı 
Ahmet Vakkas 
Yıldız, Cumhuriyet 
Bayramı ile ilgili bir 
mesaj yayınladı. 
"94. yıldönümünü 
kutladığımız Cum 
huriyet, aziz mil
letimizin canları 
pahasına ortaya 
koydukları büyük 
fedakarlıklar net
icesinde kuruldu. 
Ancak bugünkü 
siyasi anlayış, 
ecdadın ortaya 
koyduğu o asil 
duruştan çok ama 
çok uzaktır" diyen 
Yıldız, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 
"Ülke olarak birlik 

ve beraberliğe en 
fazla ihtiyaç 
duyduğumuz bir 
süreçten geçiyoruz. 
İçeride terör belası 
her gün yüreğimizi 
yakmaktayken 
İslam coğrafyası 
kurtlar sofrasında 
pay edilmeye 
çalışılıyor. Ateş 
kapımıza dayandı. 
Ne var ki iktidar ve 
muhalefet, bu 
devasa sorunları 
çözmek bir yana, 
oturup konuşmayı 
bile beceremiyor. 
Bayramları dahi 
gerginlik ve 
kutuplaşma nedeni 
haline getirip, krize 
dönüştürebiliyorlar.

İşsizliğin olmadığı, 
insanların barış ve 
kardeşlik içinde 
yaşadığı, müreffeh 
bir Türkiye'yi kurma 
konusunda başarılı 
olamıyorlar; çünkü 
batı yanlısı çizgileri 

buna engel oluyor. 
Bugün Türkiye 
Cumhuriyetinin 
teminatı olan genç
lerimiz işsizlikle 
boğuşuyor, üni 
versiteden mezun 
oluyor fakat inşaat 

ta işçi, kafeteryada 
garson oluyor. 
Cumhuriyet'e sahip 
çıkmak; gençlere 
yeni iş sahaları kur
makla olur. Yoksul 
luğu bitirmekle olur. 
Terörü çözmekle, 
akan kanı durdur
makla olur. Çünkü 
cumhuriyet halkın 
sesine kulak ver
mek, milletin talep
lerini yerine getir 
mektir" Yıldız, “Her 
şeye rağmen 
karamsar değiliz. 
Bu yüce millet en 
zor zamanlarda bile 
tarih yazmış, olmaz 
den ileni başar 
mıştır. Hiçbir 
zaman güce 

boyun eğmemiştir. 
Esaret ve dayatma 
yı reddetmiştir. 
Bu ülkeyi canlan 
pahasına bizlere 
emanet eden tüm 
şehitleri bir kez 
daha rahmet ve 
şükranla anıyorum. 
Onların Milli Mü
cadelede ortaya 
koydukları azim 
ve cesaret her 
zaman yolumuzu 
aydınlat maya 
devam edecek, 
Yeniden Büyük 
Türkiye'yi kurma 
konusundaki karar 
/ılığımızın en büyük 
gücü olacaktır.” 
diyerek sözlerini 
noktaladı.

Blok mermer ihracatına 'Barsa' dopingi
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO), TÜYAP 
Bursa Fuarcılık AŞ 
ve Maden Mermer 
Üretici ve Sanayici 
İş Adamları Derneği 
(MADSİAD) 
işbirliğiyle düzen 
lenen 'Bursa 
Uluslararası Blok 
Mermer Fuan'ndaki 
15 milyon dolarlık 
blok mermerlerin 
tamamına yakını 
satıldı. 
50 bin ton 
ağırlığındaki 2 bine 
yakın mermerin 
sergilendiği fuarı 
ise 4 günde 40'tan 
fazla ülkeden 21 
bine yakın iş 
profesyoneli 
ziyaret etti. 
Bursa'nın en önemli 
en yoğun katılımlı 
fuarlarından birisi 
olan Bursa 
Uluslararası Blok 
Mermer Fuarı sona 
erdi. 3 yıl önce mer

mer sektörünün 
talepleri doğrultu 
sunda hayata geçen 
fuar, sektörün 
ihracatına büyük 
güç katarken, başta 
Bursa olmak üzere 
maden sektörünün 
dış ticaretine ve 
kent ekonomisine 
ivme kazandırdı.

15 MİLYON 
DOLARLIK SATIŞ 
BTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
İbrahim Burkay, bu 
yıl 3.'sü düzenlenen 
Bursa Uluslararası 
Blok Mermer 
Fuarı'nın sektöre 
büyük hareketlilik 
kazandırdığını 
söyledi. Fuarın Çin, 
Hindistan, İspanya, 
Almanya, Mısır 
başta olmak üzere 
4O'ı aşkın ülkeden 
çok sayıda yabancı 
alım heyetini 
ağırladığını ifade 
eden Burkay,

"Ülkemiz dünya 
doğal taş rezervinin 
yüzde 40'ına sahip. 
Bursa'mız da 
ülkemizin en önemli 
blok mermer üreti
cisi şehirlerden biri
sidir. Sektörümüzün 
talepleri 
doğrultusunda 3 
yıldır verimli bir 
fuara imza atıyoruz. 
Önemli alım heyet
lerini ağırladığımız 
fuarda bu yıl 15 mi
lyon dolara yakın 
değere sahip 2 bine 

yakın blok mermer 
sergilendi. Sergile
nen blok mermer
lerin tamamına 
yakını ise fuarda 
satıldı" dedi.

İHRACATA FUAR 
DOPİNGİ

Sektörün 
yılsonunda 2 
milyar dolara yakın 
ihracat yapmayı 
hedeflediğini kay 
deden Burkay, 
"Blok mermerin dış 

ticaret hacmi her 
sene büyüyor. 
Hedeflere ulaşma 
noktasında fuar 
organizasyonlarının 
büyük önemi var. 
Dünyanın dört bir 
yanından Bursa'ya 
gelen iş insanları 
hem 500'den fazla 
renk ve desende 
sergilenen mermer
leri yerinde görüyor 
hem de üretilen 
tesisleri inceleme 
fırsatı yakalıyor. Bu
rada ortaya çıkan 
işbirliklerinin bun
dan sonra da daha 
da güçlenerek 
devam edeceğine 
inanıyorum. 3 yıl 
gibi kısa sürede 
rekor büyümeye 
imza atan fuarın 
sektörümüz ve ken
timiz için hayırlı 
olmasını diliyor, 
fuara katılan tüm 
firmalarımıza 
teşekkür ediyorum" 
ifadelerini kullandı.

Fuarda 215 firma 60 
bin metrekarelik 7 
ayn salon ve açık 
sergileme alanında 
blok mermerlerini 
sergiledi. Fas'tan 
da katılımın 
olduğu fuarda 
15 milyon dolar 
değerindeki 2 
bine yakın blok 
mermerin 
tamamına yakını 
satıldı. Fuar 
Çin ve Hindistan 
başta olmak 
üzere 40'tan fazla 
ülkeden gelen alım 
heyetleri ve yur- 
tiçinden 43 
şehirden gelen 20 
bin 898 profesyonel 
tarafından ziyaret 
edilirken 24 - 27 
Ekim 2018 tarihleri 
arasında 4. kez 
sektörü bir araya 
getirecek fuara, 
sektör temsil 
çileri şimdiden ön 
rezervasyonlarını 
yaptırdı.

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

Seyfettin ŞEKERSÖZ

İstediği oyunu sa
haya yansılamayan 
kırmızı beyazlılar, 
şampiyonluktaki 
rakiplerinden olan 
Hürspor’a sahasında 
2-0 yenilerek kan 
kaybetti.
Birinci Amatör Küme 
5. Grupta üç maçta 7 
puan toplayarak 
şampiyonluk pota 
sına giren Gemlik- 
spor dün oynadığı 
karşılaşmada aldığı 
bu skorla hedefin 
den uzaklaştı.
Karşılaşmaya konuk 
ekip Hürspor daha 
iyi başladı. 11. 
Dakikada göbekten 
ceza sahasına giren 
Doğan kalecinin 
sağından topu file

lerle buluşturarak 
Hürspor’u 1-0 öne 
geçiren golü kay
detti. Golün hemen 
ardından rakip ka 
leye yüklenen Gem
likspor kontratağın 
da Furkan’ın şutu 
kalecide kaldı. 
Beraberlik için gol 
arayan Gemlik- 

spor’un bu çabası 
beraberliği getirme 
yince ilk yarı 1-0 
Hürspor’un gali
biyetiyle kapandı. 
İkinci yarıya mutlak 
beraberlik için çıkan 
Gemlikspor karşısın 
da konuk Hür
spor’un uzun paslar 
la farkı açma çabala 

rı sürerken 52. Daki 
kada Furkan’ın 
yakaladığı 
pozisyonda kaleci 
gole izin vermedi. 
Karşılaşmanın 65. 
Dakikasında Hür- 
spor’lu Doğan’ın 
Ömer tarafından 
düşürülmesinde 
orta hakem penaltı 

noktasını gösterdi. 
Atışı kullanan İlker 
kalecinin solundan 
topu ağlara gönder
erek skoru 2-0 yaptı 
ve Hürspor’u 
rahatlattı. Kalan 
dakikalarda başka 
gol olmayınca karşı 
laşma Gemlik- 
spor’un 2-0

mağlubiyetiyle bitti. 
SAHA: Gemlik Suni
HAKEMLER:
Vedat Çelik 6, 
Berkay Eren Efe 6, 
Yusuf Karaç 6,

GEMLİKSPOR: 
Alhousseyni 3, 
Emrah 3, Sedat 3, 
(Yiğithan 2) Ömer 2, 
Aykut 3, Muhammed 
4, Mert 4, İsmet 5, 
Yusuf 4, Furkan 3, 
Abdurrahim 3,

HÜRSPOR: Ra
mazan 4, Uğur 4, 
İlker 4, Samet 4, 
Haşan 5, Tuncay 4, 
Aykut 5, Doğan 5, 
Fatih 5, Kubilay 4, 
Mutlu 3, (Fikret 2) 
GOLLER: Dk. 11. 
Doğan, Dk. 65. İlker 
(Pen.) (Hürspor)

Uludağ Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi 
öğrencilerine 
Gemlik Yerleşke 
sinde emekli 
hemşire Çiğdem 
Yamen tarafından 
ilk yardım eğitimi 
verildi. Yoğun 
katılımla gerçekle 
şen eğitimin so
nunda öğrenciler 
den alınan talepler 
doğrultusunda 
kurumumuz 
tarafında açılacak 
olan diksiyon, iş ve 
sosyal hayatta 
iletişim kurslarının 
da açılacağı bilgisi 
verildi, öğrenciler 
böyle hizmetlerin 

verilmesi sebebiyle 
memnuniyetlerini 
dile getirdiler.
Uludağ Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi 
öğrencilerine ilk 
yardım eğitimi 
verildi.
Uludağ Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi 
öğrencilerine 
Gemlik 
Yerleşkesinde 
emekli hemşire 
Çiğdem Yamen 
tarafından ilk yardım 
eğitimi verildi. 
Eğitimin sonunda 
öğrencilerden 
alınan talepler 
doğrultusunda kuru
mumuz tarafından

açılacak olan dik
siyon, iş ve sosyal 
hayatta iletişim

kurslarının da 
açılacağı bilgisi 
verildi.

öğrenciler böyle memnuni
hizmetlerin yetlerini
verilmesi sebebiyle dile getirdiler.
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Roda Anadolu 
imam Hatip Lisesi 
öğrencileri ve öğret 
menleri sosyal- 
kültürel faaliyetler 
kapsamında 
Eskişehir’e git- 
tiler.Gezi Rehber 
öğretmeni Ayhan 
Hasdemir, “Gezinin 
asıl amacı, eğitimi 
okul dışına taşıya 
rak öğrencilerin bu 
süreci aktif bir 
şekilde etkileşimler 
de bulunarak 
keşfetmelerini ve 
öğrenmelerini 
sağlamak.’’ dedi. 
Açıklama şöyle 
devam etti: Gezinin 
ilk durağı Anadolu 
Üniversitesi oldu. 
Üniversite dendi mi 
oldukça büyük 
kampüsüyle 
öğrencileri cezbe
den okul, beğeniyle 
gezildi. Ardından 
Eskişehir’in ilk 
yerleşimi olan, eski 
bir o kadar da ren

kli Odun Pazarı Ev
leri ve sokakları 
gezildi. Bunu Bal
mumu Müzesi, 
Kurşunlu Külliyesi, 
Lületaşı Müzesi ve 
Atlıhan El Sanatları 
Çarşısı takip etti. 
Balmumu Müze- 
si’nde edebiyat, 
sanat, politika, spor 
gibi alanlardan 
birçok ünlü ismin 
heykeli vardı. 
Lületaşı Müzesinde 
ise, adından da 
anlaşıldığı gibi 
Lületaşından yapı 
lan pipo, tespih ve 
takılar vardı. Kur 
şunlu Külliyesinde 
ise camın nasıl 

işlenip muhteşem 
dekoratif objelere 
dönüştüğü 
seyredildi. Athhan 
El sanatları 
Çarşısında alışveriş 
yapıldı ve Kent 
Park, Sazova Bilim 
Kültür ve Sanat 
Parkı gezildi.
Sazova Parkı içinde 
yer alan Masal 
Şatosu ve Korsan 
Gemisine 
öğrencilerimizin 
ilgisi yoğundu, 
öğrenciler, yoğun 
geçen günün 
ardından 
unutamayacakları 
anılarla evlerine 
döndü.

ELEMAN
VASIFSIZ BAY-BAYAN 

ÜRETİMDE ÇALIŞACAK PEBSONEL 
ALINACAKTIR. 

VERONA GRANİT MERMER 
SAN.TİC.LTB.ŞTİ.

TEL: 514 20 21

ELEMAN
Ön muhasebede çalışacak 

bayan çalışma arkadaşları arıyoruz 
Başvuruların bizzat cv ile 
yapılması gerekmektedir 
VERONA GRANİT MERMER 

SAN.TİC.LTD.STİ.

TEL: 514 20 21

ELEKTBİKÇİ ABANIYOR
GEMLİK’TE İKAMET EDEN 

GEMLİK’TEKİ ŞANTİYEMİZDE 
ÇALIŞACAK ELEKTRİKÇİ 

USTALARI VE YARDIMCILARI 
ARANIYOR 

DRM Elektromekanik İnş. 
Proje'San .HTic.' Ltd.'Şti. 

03124424014 - 0549499 29 09

SAHİBİNDEN 
KİRALIK UMURBEY’DE 
130 TONLUK ZEYTİN 
HAVUZLU MAĞAZA

0 530 223 82 62
Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAŞ€D€ B€KUM€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Ç SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

KÜÇÜKKUMLA 
ÖZGUZELYALI SİTESİNDE 

HAVUZLU EŞYALI VD EŞYASIZ 
2+1 DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK

05353781800
Facebook sayfamız s Gemlik Körfez - Güler Ajans



30 Ekim 2017 Pazartesi Gemlik Körfez Sayfa 9

Ev alıp salacaklar dikfcat!
Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent 
Tüfenkci: "İkinci el 
konut satışlarına 
ilişkin piyasada 
düzensizlik ve 
başıboşluk var. 
Komisyon oranları 
belirlenecek ve 
herkesin farklı 
komisyonla iş 
yapması önlenecek. 
Her önüne gelenin 
emlak dükkanı 
açması ve konut 
ticareti yapmasının 
önüne geçilecek, 
böylece suistimaller 
önlenecek" açıkla 
masında bulundu. 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent 
Tüfenkci, ikinci el 
konut satışına 
ilişkin piyasada 

düzensizlik ve 
başıboşluk olduğu 
nu belirterek, 
"Komisyon oranları 
belirlenecek ve 
herkesin farklı 
komisyonla iş 
yapması ön
lenecek." dedi. 
Tüfenkci, yaptığı 
açıklamada, ikinci el 
otomotiv piyasası 
nın ardından, ikinci 
el konut piyasasını 
da düzenleyecek
lerini söyledi. 
İkinci el otomotiv 
piyasasının düzen
lenmesine ilişkin 
yönetmelik 
taslağının Başbakan 
lığa gönderildiğini 
ve yayımlanmasını 
beklediklerini ifade 
eden Tüfenkci, bu 

düzenlemenin, sek
törle istişare edile 
rek hayata geçirile 
ceğini bildirdi. 
Tüfenkci, ikinci el 
konut satışlarına 
ilişkin piyasada da 
düzensizlik ve başı 
boşluk olduğuna 
işaret ederek, "Bu 
noktada bir düzen
leme gerekiyor. İk
inci el konut 
satışları, ülke ticaret 
ve ekonomi sinde 
önemli bir meblağ 
teşkil ediyor. Tüketi
ciler ya da konut 
satın alanların 
mağduriyetini önle
mek istiyoruz.
Her önüne gelenin 
emlak dükkanı 
açması ve konut 
ticareti yapmasının 

önüne geçilecek, 
böylece suistimaller 
önlenecek." diye 
konuştu.
EMLAKÇIYA 
SERTİFİKA ŞARTI 
İkinci el konut 
ticareti yapacak 
kişilerde aranacak 
şartların ve nitelik
lerin belirlene 
ceğini vurgulayan 
Tüfenkci, bu işi ya
panlara sertifika 
verileceğini 
dile getirdi. 
Tüfenkci, ikinci el 
taşınmaz ticaretinde 
uyulacak ilke ve 
kuralların ortaya 
konacağını be
lirterek, şöyle 
devam etti: 
"Emlakçılarla 
müşteriler arasında

düzenlenecek belge 
ve sözleşme tipleri 
belirlenecek. Böyle
likle komisyon 
oranları belirlenecek 
ve herkesin farklı 
komisyonla iş 
yapması önlenecek. 
Emlak ticareti ya
panlar geniş bir kes
imi oluşturuyor. Bu 
insanların oda veya 
birlik oluşturularak 
disipline edilmesi 
noktasındaki 
çalışmalar son 
aşamasına geldi. 
Yönetmeliği kısa

sürede kamuoyu
nun görüşüne 
açacağız." dedi. 
Tüfenkci, 
Taşınmaz Ticareti 
Hakkında Yönet
melik Taslağı ile 
uygulamada pek 
çok sıkıntıya yol 
açan taşınmaz 
ticaretine yönelik 
aracılık ve 
danışmanlık 
faaliyetlerinin 
çerçevesinin 
çizilmesinin 
hedeflendiğini 
söyledi

Pasaport ve ehliyet alacalılar dikkat!
Emniyet Genel 
Müdürlüğünün, 
Nüfus ye Vatan 
daşlık İşleri Genel 
Müdürlüğüne 
devredileceği duyu
rulan pasaport ve 
sürücü belgesi 
işlemlerini 2 Ocak 
2018'e kadar yürüt
meye devam etme
sine dair Bakanlar 
Kurulu karan 
Resmi Gazete'de 
yer aldı.
Emniyet Genel 
Müdürlüğü, Nüfus 
ve Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğüne 
devredileceği

açıklanan pasaport 
ve sürücü belgesi 
işlemlerini 2 Ocak 
2018'e kadar

yürütmeye 
devam edecek. 
Emniyet Genel 
Müdürlüğünce

yürütülen pasaport 
ve sürücü belgesi 
hizmetlerine ilişkin 
iş ve işlemlerin

Nüfus ve 
Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğüne 
devredilmesine dair 
sürenin uzatılması 
hakkındaki Bakanlar 
Kurulu kararı 
Resmi Gazete'nin 
dünkü sayısında 
yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. 
Buna göre, söz 
konusu devir 
işlemine ilişkin 
süre 2 Ocak 2018'e 
kadar uzatıldı 
Resmi Gazete'de 
29 Ekim 2016'da 
yayımlanan 676 
sayılı Kanun Hük

münde Kararname 
(KHK) ile 3152 sayılı 
kanuna eklenen 
geçici maddede, 
Emniyet Genel 
Müdürlüğünce 
yürütülen 
pasaport ve sürücü 
belgesi hizmet 
lerine ilişkin iş ve 
işlemlerin bir yıl 
içinde Nüfus ve 
Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğüne 
devredileceği, bu 
sürenin 
uzatılmasında 
Bakanlar Kurulunun 
yetkili olduğu 
belirtilmişti.

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

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

Bursa ise 77 84
Mudanya 344 30 eo
Yenlkapı (212) 51e 12 12
Yalova (22e) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94I T ■

VAPUR-FERİBOT
KAYMAKAMUK Yalova (226) 814 10 20

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

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcıhğı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emnlyst Müd. 513 10 28

H
OTOBÜS

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

ULAŞIM

R
Pamukkale 818 OO 26
DENİZ UÇAĞI S18M18
P«0«*us Akınla Seyahat 814 83 82
METRO »13 12 12
Aydın Turizm 313 20 77
80zer Turizm 812 1O 72
KanbaroOlu-Caada* 814 48 48
Anrtur 014 47 71
Kamil Koç 812 O1 83

DAĞITICILAR

E 
H

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 813 88 43
Milangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz S13 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 814 17 00

HASTANELER

B 
F

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast 513 23 29
Mer.8ağ.Ocağı 513 10 59
Tomokay Tomografi 513 55 29
Acıbadem 280 44 44

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 51345 20

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 5132325
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 51345 21-111
Su Arıza Yalnız 185

t
R

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 813 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Msnsstır Taksi 517 33 94•

Akcan Petrol s<|3 1O 7O
MAR-PET 0İ3 3Q 33
Tuncay Otogaz s-13 18 4ö
Beyza Petrol 813 O1 03

Gemlik Körfez
SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5916 

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 

MaVhaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
IsZ Cad? Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(DinibayramGûnlerivePazargûnleriyayınlanmaz) _

lElllllllfflilM
VENÜS SİNEMASI 

BÖLÜK 
12.00-14.00-16.15- 

18.30-20.45 
İLK ÖPÜCÜK 

12.00-14.10-16.30- 
18.45-20.45

BİR NEFES YETER 
11.45-14.00-16.15 

-18.30-20.30 
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikKHrfezl
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BEMLİK'İN İLK GDHLOK SİYASİ OAZETEIİ

YİĞİT İNŞAAT
YAPI MALZEMGLGRİ LTD. ŞTİ.

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

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

♦♦♦♦♦♦♦

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

www.yigitinsaatgemlik.com

http://www.yigitinsaatgemlik.com
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[kavlak]
11 w DOĞANIN HÂZİNESİ İL J '

ZEYTİN 
KASALARINIZ 
ANINDA SİZE 

TESLİM!
1MARMARA'NIN EN BÜYÜK ZEYTİNYAĞI FABRİKASI

£ GÜNLÜK 300 TON BASKI SIRASI BEKLEMEK YOK 
■ vjMzrnl.ısumumaıta YENİ FABRİKAMIZYALOVA YOLUNDA HİZMETİNİZDE!

^05306606880

GemlikKsrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

|Kuruluş:1973|

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

Haımaraiüılikfiemlilıaiytiiiııiliatarılasaiacalı
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri quler@hotmail.com

Cumhuriyet Bayramı ardından
Cumhuriyet Bayramı’nın 94. yıldönümü 

etkinlikleri bu yıl geçmiş yıllara göre biraz 
daha hareketli geçti.

Yağmur engeline takılan etkinlikler, 
zorunlu olarak Kapalı Spor Salonu’na 
alındı.

Cumartesi günü Atatürk Anıtı önünde 
yapılan törenin resmi bölümü tamamlan 
diktan sonra CHPTılerin düzenlediği alter
natif kutlama her zamankinden daha 
kalabalıktı, daha coşkuluydu. Sayfa 4’de

Dünyanın önde gelen sofralık zeytin üreticilerinden olan ve 54'e ülkeye ihracaat 
gerçekleştiren Marmarabirlik, Katarlılara da Gemlik zeytinini tattıracak.

Dünyanın önde gelen sofralık zeytin üretici
lerinden olan ve 54'e ülkeye ihracat gerçek 
leştiren Marmarabirlik, Katarlılara da Gemlik 
zeytinini tattıracak. Katar'a, Gemlik tipi zeytin 
numunelerinin gönderildiğini dile getiren Mar
marabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet 
Asa, "Zeytinimizin lezzeti konusunda olumlu 
bir geri dönüş oldu. Yaptığımız ziyaretler neti 
cesinde bununla ilgili çalışmalar tamamlandı. 
Yıl sonuna kadar Gemlik zeytini Katar sofrala 
nnda yer alacak." dedi. Haberi sayfa 2’de

4 firmanın kanlılığı ihalede, en düşük fiyatı 968 bin lira ile Alpan İnşaat verdi 

Belediyenin beklenen ihalesi yapıldı 
Gemlik İlçe Mahallelerinin Cadde ve Sokaklarında bulunan beton parke, tre- 
tuvar, yol ve çevre düzenlemesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 
19’uncu maddesine göre açık ihale usulü, ihale edildi. Haberi sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:quler@hotmail.com
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Mafmarahirlik Gemlik zeminini Katafda satacal
Dünyanın önde gelen sofralık zeytin üreticilerinden olan ve 54'e ülkeye 

ihracaat gerçekleştiren Marmarabirlik, Katarlılara da Gemlik zeytinini tattıracak.
Dünyanın önde 
gelen sofralık 
zeytin üreticilerinden 
olan ve 54'e 
ülkeye ihracat 
gerçekleştiren 
Marmarabirlik, 
Katarlılara da Gemlik 
zeytinini tattıracak. 
Sofralık zeytin ve 
zeytinyağının önemli 
üreticilerinden olan, 
son yıllarda ihracat 
yaptığı ülke sayısını 
artıran Marmara 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifleri Birliği 
(Marmarabirlik), 
"Gemlik" tipi zey
tinin Katar'a ihraç 
çalışmaların da 
sona geldi.
Birliğin Yönetim 
Kurulu Başkanı Hi- 
damet Asa, yaptığı 
açıklamada, Mar- 
marabirlik'in sektöre 
öncülük eden bir

konumda olduğunu 
vurguladı.
Geçen yıl sofralık 
zeytin tebliğinde 
tanedeki tuz oranının 
yüzde 7'lere çekil 
mesiyle ilgili bir 
düzenleme yapıldı 
ğını anımsatan Asa, 
"Aslında bunu Mar
marabirlik 2 yıl 
önce yapmıştı.
Şu an yüzde 2 tuz 
oranı bulunan 'diyet' 
diyebileceğimiz 
ürünlerimiz de bu
lunuyor. Bu ürünleri 
dünyanın dört bir 
yanma gönderir 
hale geldik." dedi. 
Asa, "Gemlik tipi" 
sofralık zeytinin 
dünyanın en kaliteli 
sofralık zeytinleri 
arasında yer aldığını, 
54 ülkeye ihracat 
yaptıklarını ifade 
ederek, şöyle

konuştu:
"İhracat yaptığımız 
ülkeler arasında 
Katar yoktu. Son 
dönemlerde devlet 
büyüklerimizle 
yaptığımız görüşme 
ler neticesinde
Katar’a girme 
yolunda bir ilerleme 
katettik. Katar'daki 

yerel ve ulusal 
zincir mağazalarla 
görüşmelerimiz 
oldu. Sevkıyatla 
nmız kısa sürede 
gerçekleşecek. 
Marmarabirlik artık 
siyah sofralık zeytin 
türevleri adıyla 
anılan bir marka 
olmaktan çıkmıştır.

Zeytin türevlerinin 
her çeşidi bulunan 
bir marka haline 
gelmiştir. İnşallah 
Marmarabirlik'in 
ihracat yaptığı ülke 
sayısı her geçen yıl 
artacak dolayısıyla 
ihracat miktarı da 
katlanarak devam 
edecektir."

NUMUNELER 
GİTTİ LEZZETİ 
BEĞENİLDİ

Katar'a, Gemlik 
tipi zeytin nu
munelerinin 
gönderildiğini dile 
getiren Asa, 
"Zeytinimizin lezzeti 
konusunda olumlu 
bir geri dönüş oldu. 
Yaptığımız ziyaretler 
neticesinde bununla 
ilgili çalışmalar 
tamamlandı. Yıl 
sonuna kadar 
Gemlik zeytini 
Katar sofralarında 
yer alacak." dedi. 
Asa, birlik 
bünyesinde 
oluşturacakları 
laboratuvarla zeytin 
sektörüne uzun 
vadeli kazanımlar 
sağlayacaklarını 
sözlerine ekledi.

Gemlik İlçe 
Mahallelerinin Cadde 
ve Sokaklarında 
bulunan beton 
parke, tretuvar, yol 
ve çevre düzen
lemesi yapım işi 
4734 sayılı Kamu 
İhale Kanunu’nun 
19’uncu maddesine 

göre açık ihale 
usulü, ihale edildi. 
Gemlik Belediyesi 
ihale salonunda 
gerçekleştirilen, 
9 firmanın doküman 
aldığı ihaleye, 
4 firma katılarak 
teklif verdi.
Temizlik İşleri

Müdürü Ahmet 
Dedetürk, Mali 
Hizmetler Müdürü 
Emine Aksel Tümer, 
İnşaat Teknikerleri 
Ali Çakır, Belgin 
Gölcük ve Fatih 
KöSe’den oluşan 
ihale komisyonunu 
verilen teklif 

zarflarını basın 
mensupları ve 
firma yetkilileri 
önünde açtılar. 
İhaleye katılan 
firmalar ve verdikleri 
teklifler ise şu 
şekilde:
I.Alpan İnşaat 
3.968.000 TL

2. Nas İnşaat 
6.988.250 TL 
3.Ram inşaat 
6.796.000 TL 
4.Deveciler İnşaat 
5.047.250 TL 
Verilen tekliflerin 
açıklanması 
ardından tekliflerin 
incelenmesi için 

ihalenin birinci 
oturumunu sona 
erdiren Komisyon 
Başkanı Ahmet 
Dedetürk, evrakların 
kısa sürede ince
lenerek, sonucun 
kamuoyuna 
bildirileceğini 
söyledi.

BEKO 220 TR MARKA AS0000203942 
RUHSAT NOLU YAZAR KASAMIZIN RUHSATINI 

KAYBETTİK. HÜKÜMSÜZDÜR. 
GÖKHAN YILMAZ

fi Gemlik Gümrük Müdürlüğünden onaylı 17160400EX094724
■■■ MAI II 4A 4A OA47 T^rlkli .UNOLU 10.10.2017 Tarihli Beyannameye ait 

H0067521 tepe numaralı EUR-1 DOLAŞIM BELGESİ ni 
KAYBETMİŞ BULUNMAKTAYIZ HÜKÜMSÜZDÜR.

M MKS DEVO KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.
 MARMARA KURUMLAR V.D. 6220364472
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Bursa polisi, vvhatsapp 
hattına gelen ihbarlarla 
uyuşturucu satıcılarına 
darbe vurmaya devam 
ediyor.
Bursa'dan İstanbul'a 
giden bir araçta 
uyuşturucu olduğu 
ihbarını alan ekipler, 
içerisinde N.T ve 
BTnin bulunduğu 16 
plakalı aracı otobanın 
kuzey gişelerinde dur
durarak arama yaptı. 
Araçta yapılan ara
mada 510 gram esrar 
ve 99 ecstasy hap 
ele geçirildi.
Ekiplerin Osmanga 
zi'nin Tuna Mahalle- 
si'nde yaptığı bir diğer 
operasyonda ise, 
kullanmak için 
uyuşturucu satın 
almak ve bulundurmak 
suçundan Y.K ve T.G

D bi ÜN ntoislım * Mtinül
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, parke taşı 
yüklü TIR'da 11 bin 
500 paket kaçak 
sigara ele geçirildi. 
Edinilen bilgiye göre; 
Gaziantep'ten İnegöl'e 
parke taşı getiren 
TIR'da kaçak sigara 
sevkıyatı yapılacağı 
ihbarını alan KOM 
ekipleri teyakkuza 
geçti. Bursa-Ankara 
kara yolu üzerinde

isimli şahıslar 
yakalandı. Şahısların 
üzerinde kannabinoid 
ele geçirildi.
Uyuşturucu sattıkları 
tespit edilen L.D, S.A. 
ve E.T. de yakalandı. 
Bu şahısların 
ikametinde yapılan 

aramada 60 gram 
metamfetamin, 35 
gram esrar, 36 adet 
ecstasy hap, bir miktar 
kannabinoid ve 2 adet 
ruhsatsız tabanca ele 
geçirildi.
Toplam 7 şahıstan 2'si 
hakkında kullanmak 

için uyuşturucu 
madde bulundurmak 
suçundan adli 
işlem yapılırken, 
L.D, S.A. ve E.T. 
ise uyuşturucu 
ticareti yapmak 
suçundan adliyeye 
sevk edildi.

TIR'ı beklemeye 
başlayan ekipler, 
Hüseyin N. idaresin
deki aracı durdurdu. 
TIR'ın dorsesinde 
arama yapan ekipler, 
parke taşlarının 
arasında toplam 
11 bin 500 adet 
kaçak sigara ele 
geçirdi. TIR şoförü 
gözaltına alınırken, 
kaçak sigaralara el 
konuldu.

Ehliyetsiz siiriiciiniin 
kellandığı 

otomobil deyrildi
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde ehliyetsiz 
sürücünün kullandığı 
otomobilin inşaat 
halindeki alt geçide 
devrilmesi sonucu 4 
kişi yaralandı. 
Bursa-Ankara kara 
yolunda 17 yaşındaki 
SaitY'nin (17) 
kullandığı 16 PF 784 
plakalı otomobil, 
Mesudiye Mahallesi 
mevkisinde inşaat 
halindeki alt 
geçide devrildi. 
Kazada ehliyetsiz 

ftlkollii Gençler 
Otomobille ftlt Geçit 

İnşaatına Uçtu

sürücü ile aynı araçta 
bulunan 17 yaşındaki 
arkadaşları Hüseyin 
A, Serkan B. ve 
Hüseyin I. yaralandı. 
İtfaiye ekiplerinin 
yardımıyla otomo
bilden çıkarılan 
yaralılar, 112 Acil 
Servis ekiplerin 
ce İnegöl Devlet 
Hastanesine 
kaldırıldı.
Yaralıların hayati 
tehlikesinin 
bulunmadığı 
öğrenildi.

Barsa'ıla sahte altın BBerasmınu!
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde kuyumcuları 
dolaşarak piyasaya 
sahte altın sürmeye 
çalışırken kovalamaca 
sonucu yakalanan 5 
kişilik sahte altın 
şebekesinden 3 kişi 
tutuklandı.
önceki gün İnegöl 
Kuyumcular 
Çarşısı'ndaki bir 
kuyumcuya giren 
3'ü kadın 5 kişi, 
çantalarındaki sahte 
altınları bozdurmak 
istedi. Kuyumcu, 
altınların sahte 
olduğunu söyleyince 
5 kişi kuyumcudan 
çıkarak hızla uzaklaştı. 
Durumlarından 
şüphelenen kuyumcu, 
şahısların 01 YL102 
plakalı araca binip 
uzaklaştıklarını 
görünce 155'1 aradı.

İhbar üzerine harekete 
geçen ekipler aracın 
peşine düştü.
Polisin dur ihtarına 
uymayan araç kaç
maya başladı. Polisten 
kaçamayacaklarını an

layan araçtakiler siyah 
bir çantayı camdan yol 
kenarına atarak kaç
maya devam ederken 
kaldırıma çarptı.
Lastiği patlayan araç
takiler yaya olarak kaç

maya çalışırken, 
ekipler tarafından 
kıskıvrak yakalandı. 
Yakalanan araç 
sürücüsü 35 yaşındaki 
Nurullah Ü. ile araçta 
bulunan 30 yaşındaki 
Reşat I., 35 yaşındaki 
Medine Ü., 26 
yaşındaki Nasiha I. ve 
54 yaşındaki Fikriye I. 
gözaltına alınırken, 
yola atılan çantada 
büyük bir kısmı sahte 
olan 380 adet küçük 
altın ele geçirildi. 
Emniyetteki işlemleri 
tamamlanan 3 ü kadın 
5 kişi, adliyeye sevk 
edildi, şahıslardan 
Nurullah Ü., Medine Ü. 
ve Reşat I. tutukla
narak cezaevine 
gönderilirken, F.l. ve 
N.l. adli kontrol 
şartıyla serbest 
kaldı.

BURSA'nın İnegöl 
ilçesinde 17 yaşındaki 
alkollü sürücü yöneti
mindeki otomobil 
alt geçit inşaatına 
uçtu, biri ağır 
4 kişi yaralandı. 
Kaza, Bursa Ankara 
Karayolu üzerinde 
23.00 saatlerinde 
meydana geldi. İddi
aya göre, 17 
yaşındaki Sait Y., 3 
arkadaşını da araca 
alarak şehir turu at
maya başladı. Daha 
sonra alkol alan 
gençler, İnegöl'den 
Ankara istikametine 
16 PF 784 plakalı oto
mobili ile karayoluna 
çıktı. Sait Y. yöneti
mindeki otomobil 
seyir halindeyken bir 
anda kontrolden çıktı. 
Sürücünün direk
siyon hakimiyetini 
tekrar sağlayamadığı 
otomobil, Mesu 
diye alt geçidi 
çalışmalarının olduğu 
uyarı levhalarını da 
yerinden sökerek 

hızla devam etti. 
Yaklaşık 60 metre 
inşaat alanında il
erleyen otomobil, 5 
metre yükseklikten 
alt geçit inşaat 
temeline düştü. 
Kaza sonucunda oto
mobilde bulunan 17 
yaşlarındaki Hüseyin 
A., Serkan B. ve 
Hüseyin I. yaralandı. 
3 genç kendi 
imkanları ile araçtan 
çıkarken, Sait Y. 
sürücü koltuğuna 
sıkıştı. Genç, kaza 
yerine çağrılan İnegöl 
itfaiye Arama Kur
tarma ekiplerince 
sıkıştığı araçtan 
çıkarıldı. Çevredeki 
vatandaşlarında 
elbirliği ile inşaat 
alanından yola 
taşınan sürücü ile 
arkadaşları, 112 Acil 
Servis ekiplerince 
İnegöl Devlet Has
tanesine götürülerek 
tedavi altına alındılar. 
Polis, kazayla ilgisi 
soruşturma başlattı.
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Güne Bakış
Sınav Koleji, Bursa Çimento, Mavitec fabrikalarının önünden geçen 

Cihatlı Mahallesi yolu bakımsızlıktan çamur içinde. Yol her gün daha da bozuluyor.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Okul yolu çamur dolu
Cumhuriyet Bayramı ardından...

CHP’lilerin anma toplantısında kadınların 
çokluğu dikkat çekiyordu.

Çelenk sunma ve saygı duruşu ile İstiklal 
Marşı’nın okunmasından sonra konuşan 
CHP İlçe Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, 
AKP nin iktidara geldiğinden sonra ulusal 
bayramlardan liderlerin nasıl kaçtığını, 
bayramların nasıl eften püften nedenlerle 
kutlamaların yapılmadığını uzun uzun 
anlattı.

Sonuçta Atatürk Anıtına çelenk sunmak 
bile izne tabii oldu.

CHP alternatif kutlamalarını bu kapsamda 
gerçekleştiriyor.

Mehmet Sertaslan, Cumhuriyet bayra 
mındaki ilgiyi görünce mutlu oldu.

Pazar günkü yapılacak olan törenler 
yağmur nedeniyle Kapalı Spor Salonu’na 
alınınca, bir kargaşa yaşandı.

Okullardan çağrılan öğrenci sayısı çok 
olunca zorunlu olarak tribünlere yerleştiril 
diler.
İyi de oldu.
Ama akşama Kaymakamlıktaki kutlama 

larda yaşanmış.
Kaymakamımız saatlerin değişikliğinden 

dolayı geçikince, kutlamalara katılanlar 
Kaymakamın makamına gelmesini bekle 
mişler.

Bu durum Kapalı Spor Salonu’ndaki 
programında gecikmelere neden oldu.
Kapalı Spor Salonu’nda coşku vardı, heye

can vardı.
Okulların folklor ekipleri görülmeye 

değerdi. Bilhassa Celal Bayar Anadolu Lise 
si folklörcülerin giysilerine hayran kaldım. 
Keleş ve Bursa yöresi oyunları ile öğrenci 
ler güzel bir performans sergilediler.

Türk folklörünün kostüm güzelliğini bir nu
mara ile yansıttılar.

Diğer okullar da farklı ve modern stil 
kostümler oyunlarını oynadılar... Atatürk 
tişörtlü öğrenciler vardı salonda. Bu çocuk
lar oldukça Türkiye Cumhuriyetinde kimse 
Cumhuriyeti laik ve demokratik yapısından 
geri götüremez.

Salona gelen veliler çocuklarını izlemek 
için gelmişler. Yine de geçmiş bayramlara 
göre Cumhuriyetimiz 94.yıldönümü törenleri 
içimizi ısıttı, umutlarımızı yeşertti.

Yazmadan edemeyeceğim.
Cumhuriyet bayramı nedeniyle yine cadde 

ve sokaklardaki bilbaodlara konan 29 Ekim 
duyuruları dikkat çekiciydi.

Nedense belediyemizin başı Atatürk ile bir 
türlü kaynaşmadı. Bir tek kutlamada 
panosunda Atatürk fotoğrafı yoktu.

Caddelerde Atatürk’ün Cumhuriyet ile ilgili 
sözü ve posteri asılmamıştı.

Atatürksüz Cumhuriyet olur mu?
Nedir bu Atatürk düşmanlığı. Siz istese 

nizde istemeseniz de Atatürk unuttura 
mazsınız. Halkımız Atasına sevgisi 29 Ekim 
günü Ankara da Anıtkabirde, illerde ilçeler 
de hatta köylerde bile sel oldu aktı. Siz ise 
OsmanlI kafalı gerici konuşmacıları çağır 
diniz yine salonlara.

İlçemizin ilk özel 
okulu Aykent’i 
satın alan Sınav 
Koleji’nin 
bulunduğu 
yerleşkeye giden 
yol çamur deryası. 
2017-2018 eğitime 
öğretim yılının 
başlamasıyla 
ilçemizde bu yıl 
rekor öğrenci 
kaydeden Sınav 
Gemlik ilk ve or
taokulu ile Bursa 
Çimento, Mavitec 
fabrikalarının 
bulunduğu Cihatlı 
Mahallesi’ne giden 
yol ilgisizlik ve 
bakımsızlıktan 
çamur içinde.
Okul yolunun 
çamur içinde 
olması servis 
araçlarının ve 
bu yöne giden 
tüm araçların 
çamurlanmasına 
neden oluyor. 
Mavitec Fabrikası 
önünde bulunan 
köprüden, Cihatlı 
Mahallesi

yokuşuna kadar 
100 metrelik yol 
nedense yıllardır 
bakımsız bir 
durumda ilgi 
bekliyor.
Çocuklarını

okula gönderen 
veliler, araçlarıyla 
okulu ziyaretle 
rinde zor durum
larla karşılaştık 
larını bu yola 
Büyükşehir Beledi

yesi’nin neden 
bugüne kadar el 
atmadıklarından 
yakınılıyor. 
Görevden alınan 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Sınav okulunun 
açılmasından 
sonra, bir gece 
vakti okul yolunda 
inceleme yapmış 
ancak, aradan 
2 ay geçmesine 
karşın, yol yağışlar 
nedeniyle ve 
geçen ağır vasıta 
araçları nedeniyle 
daha da bozuldu.

HEM öğretmen «e usta 
öğretici uyum kursu yapıldı
23-27 Ekim tarihleri 
arasında düzenle
nen HEM öğretmen 
ve usta öğretici 
oryantasyon kursu 
Halk Eğitimi 
Merkezi 
Müdürlüğü’nce 
Ayşe Ziver Karataş 
İlkokulu konferans 
salonunda yapıldı. 
Osmangazi HEM 
Müdürü Ertekin 
Sevinç tarafından 
verilen eğitimde 
Halk Eğitim 
Merkezlerinde 
Öğretmen ve 
usta öğreticilik 
yaparken dikkat

edilmesi gereken 
konular, yetişkinler 
eğitiminin amaçları

plan, program 
ve kurslar 
ayrıntılı

bir şekilde 
kursiyerlere 
anlatıldı.

KAYIP GEMLİK NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALDIĞIM NÜFUS CÜZDANIMI 
20 EKİM 2017 TARİHİNDE KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR. 

DERYA BOZKUŞ

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gem lii Bt lediüt si'ıden üniversi w talısma saloıu
Gemlik Belediyesi, 
Üniversite’ye de 
yatırım yapacak. 
Uludağ Üniversitesi 
Asım Kocabıyık 
Yerleşkesi’nde 
yurtlarda kalan ve 
yerleşke içerisinde 
öğrenciler için 
çalışma binası 
yapacak.
Yerleşkenin 
kurulmasından 
itibaren küçük bir 
salonda ders çalış 
mak zorunda kalan 
öğrenciler, Gemlik 
Belediyesinin 
sorumluluk 
almasıyla, büyük 
salona kavuşacak. 
Sunğipek döne
minde kullanılan 
yurtların karşısında 
bulunan binayı 
restore edecek olan 
Gemlik Belediyesi, 
çalışma salonu ile 
tüm öğrencilerin bu

anlamdaki ihtiyaç 
larını karşılamayı 
hedefliyor.
Konu ile alakalı 
açıklama yapan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
“Öğrencilerimiz 
çok dar salonda 
çalışmak zorunda 
kalıyorlardı.

Ülkemizin geleceği, 
üretken zekâdan 
geçmektedir.
Bunun da yolu 
eğitim imkânlarını 
yükseltmekten 
geçer. Gözümüzün 
önündeki soruna 
da ülkemiz ve 
geleceğimiz adına 
çözüm bulmamız

gerekiyordu.
Uludağ Üniversitesi 
Asım Kocabıyık 
Yerleşkesinde 
Sunğipek döne
minden kalma 
sağlam binada 
yapacağımız 
çalışma sonrası, 
çağın gereklerini 
karşılayacak 

çalışma salonunu 
oluşturacağız. 
Ülkemizin geleceği, 
bizlerin güvence 
sindedir.
Hem öğrencilerimiz 
daha rahat çalışma 
imkânı bulacak, 
hem de Bağımsız 
Üniversite adına bir 
adım daha atılmış 
olacak. Bilindiği 
gibi Merkezi Gemlik 
asım Kocabıyık 
Yerleşkesi olmak 
üzere Bölge Üniver
sitesi için birlikte 
hareket etme kararı 
aldık. Bu karar ile 
birlikte somut 
adımları da atmaya 
başladık. Beş Bin 
Mevcuda ulaşarak 
bu hamleyi üç ilçe 
olarak başarmayı 
arzuluyoruz. Gemlik 
belediyesi tarafın 
dan yapılacak olan 
çalışma salonu, 

hem bugün öğren 
çilerimizin önemli 
bir sorununu or
tadan kaldıracak, 
hem de Bağımsız 
Üniversitedeki 
mevcuda da hizmet 
verecektir” dedi. 
Yılmaz sözlerinin 
sonunda ise, 
Gemlik Asım 
Kocabıyık 
Yerleşkesine, 
Gemlik Belediyesi 
tarafından yatırım 
ların aralıksız 
olarak devam 
ettirileceğinin altını 
çizerek, Gemlik 
Belediye Meclisine 
de sunarak farklı 
yatırımları da 
Üniversiteye 
kazandıracaklarını 
vurguladı.
Belediye Başkanı 
detayları ileriki gün
lerde kamuoyuyla 
paylaşacak.

Basketbol sahaları yenilendi
Gemliklilerin daha 
modern ve estetik 
ortamlarda spor 
yapmalarını sağla 
mak için çahşmala 
nna aralıksız devam 
eden Gemlik 
Belediyesi, spor 
sever çocuk ve 
gençlerin buluşma 
noktası olan bas 
ketbol sahalarında 
yenilemeçalışmalan 
gerçekleştirdi. 
Gemlik Belediyesi 
Park ve Bahçeler 
Müdürülüğü ekiple 
rince gerçekleş 
tirilen revize 
çalışmaları kapsa 
mında 4 farklı ma
hallede 7 basketbol 
sahasının, zemin 
betonları, saha çizgi
leri ve potalarıda ye

nilenerek, çevre 
düzenlemeçalışmala 
rı tamamlandı.
Revize çalışmala 
rımn tamamlan 
masının ardından 
açıklama yapan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz 
"Halkımızın huzur 

içinde vakit geçire
bilmesi ve rahatça 
spor yapabilmesi 
için bir yandan yeni 
alanlar açarken, 
diğer taraftan da 
mevcut alanlarımızı 
tek tek yeniliyoruz, 
özellikle sporsever 
çocuklarımızın en 
çok vakit geçirdiği

yerlerden olan bas
ketbol sahalarımızı, 
onlara layık olacak 
şekilde bakımlı ve 
modern hale getiri 
yoruz." diye

konuştu.
özellikle çocuk ve 
gençlerin spor 
yaptığı sahalar, 
yenileme 
çalışmalarının

ardından, hem 
daha güvenli 
hem de daha 
modern bir 
görünüme 
kavuştu.

KAŞCDC 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
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Hateiîî de 29 Ekim Kutlaması
Cumhuriyetimizin 
94. yılında ilçemiz 
de bu sene Anado 
lu ve Fen Lisesi 
olarak faaliyet 
gösteren Özel 
Hatem Okullarında 
29 Ekim coşku ile 
kutlandı. Türk Dili 
ve Edebiyatı öğret 
meni Halil İşlek’in 
organize ettiği pro
gramda öğrencile 
rin de katılımıyla 
tören bayram 
havasında geçti. 
Anadolu Lisesi 12. 
Sınıf öğrencisi Esra 
Elmas’ın Atatürk 
sunumuyla başla 
yan program; 
Anadolu Lisesi 12. 
Sınıf öğrencisi 
İbrahim Gülşen’in 
Yemen Türküsü, 
Sarı Gelin ve 
Çanakkale Türkü 
sünü seslendirirken 
duygulu anlar 
gözlerden kaçmadı. 
Programın ikinci 
bölümünde Anado 
lu Lisesi 12. Sınıf

öğrencisi Mertcan 
Gençoğlu’nun 
kendi kaleme aldığı 
şiir ve Anadolu 
Lisesi 12. Sınıf 
öğrencisi Furkan 
Yaşar Karaslan’ın 
seslendirdiği Vatan 
için Ölmek şiiri 
uzun süre ayakta 
alkışlandı.
Kurtuluş Savaşı 
Gazisi Rasim 
Çelik’in torunu 
Fen Lisesi 9. Sınıf 
öğrencisi Mus 
tafa Alper Çelik 
büyük babasının 
anılarını paylaştı. 
Ardından ‘"İstiklal 
Madalyasını gös 
tererek Cumhuriyet 
için şehit olan 
Mehmetçiklerimizi 

rahmetle 
anıyoruz.” dedi. 
Programın son 
bölümünde ise 
oluşturulan orato
ryo ile öğretmen ve 
öğrenciler 10. Yıl 
Marşı ve İzmir 
Marşını coşku 
ile seslendirdi.
Özel HATEM 
Okulları Gemlik 
Anadolu ve Fen 
Lisesi Müdürü 
Cihan Biten ise, 
"Cumhuriyetimizin 
94. Yılını büyük 
bir coşku ile kut 
luyoruz. Böylesine 
güzel programı 
hazırlayan öğrenci 
ve öğretmenlerime 
teşekkür ederim.” 
dedi.

ELEMAN
VASIFSIZ BAY-BAYAN 

ÜRETİMBE ÇALIŞACAK PEBSONEL 
ALINACAKTIR. 

VERONA GRANİT MERMER 
SAN. TİC. LTB. ŞTİ. 

TEL: 514 20 21

ELEMAN 
ön muhasebede çalışacak 

bayan çalışma arkadaşları arıyoruz 
Başvuruların bizzat cv İle 
yapılması gerekmektedir 
VERONA GRANİT MERMER 

SAN. TİC. ITO. STİ.

TEL: 514 20 21

ElEKTRİKÇİ ARANIYOR 
GEMLİK’TE İKAMET EDEN 

GEMLİK’TEKİ ŞANTİYEMİZDE 
ÇALIŞACAK ELEKTRİKÇİ 

USTALARI VE YARDIMCILARI 
ARANIYOR 

DRM Elektromekanik İnş.
Pröje'San.nric.Ltd. "Şti.

03124424014-05494992909

SAHİBİNDEN 
KİRALIK UMURBEY’DE 
130 TONLUK ZEYTİN 
HAVUZLU MAĞAZA

0 536 223 82 62
Gemlik Kjfez ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KRŞ€D€ B€KL€NI€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel: |(l.224|513 96 83 GEMLİK

küçük kûmu
MEIYMI SİTESİNDE 

HAVUZLUEŞYALIveEŞYASIZ 
2+1DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK 

05353781800
Güler Ajans



31 Ekim 2017 Salı Gemlik KMrfez Sayfa 7
nZSZSMHI

Tahıl ne memıe uteliminıle artış bekleniyor
Türkiye'de üretim 
miktarının bu yıl 
geçen yıla göre 
tahıllar ve diğer 
bitkisel ürünlerde 
yüzde 3,2, sebzeler 
de yüzde 1,9, 
meyvelerde yüzde 
10,7 artış göstere 
ceği tahmin edildi. 
Türkiye İstatistik 
Kurumunun (TÜİK) 
bu yıla ilişkin 
"bitkisel üretim 2. 
tahmini"ne göre, 
bitkisel üretimde 
geçen yıla göre artış 
olacak.
Üretim miktarlarının 
bu yıl tahıllar ve 
diğer bitkisel ürün
lerde yüzde 3,2 
artışla yaklaşık 67,4 
milyon tona, sebzel
erde yüzde 1,9

artışla 30,9 milyon 
tona ve meyvelerde 
yüzde 10,7 artışla 21 
milyon tona 
ulaşacağı tahmin 
ediliyor.
Tahıl ürünleri üretim 
miktarlarının bu yıl 
2016'ya göre yüzde 
3,3 artarak 36,4 mi
lyon ton, buğday 
üretiminin yüzde 4,9 
artarak 21,6 milyon 
ton, arpa üretiminin 
yüzde 9 artışla 7,3 
milyon ton, çavdar ) 
üretiminin yüzde 6,7 
artışla 320 bin ton, 
yulaf üretiminin 
yüzde 11,1 artışla 
250 bin ton olması 
bekleniyor.
Yemeklik baklanın 
yüzde 8,1 artışla 7 
bin ton, kırmızı

mercimeğin yüzde 
15,9 artışla 400 bin 
ton, yumru bitkiler
den patatesin ise 
yüzde 1,1 artışla 4,8 
milyon ton olması 
bekleniyor.
Yağlı tohumlardan 
soya üretiminin 
yüzde 15,2 gerile 
yerek 140 bin tona 
düşmesi bek

lenirken, şeker 
pancarı üretiminin 
ise yüzde 1,8 artışla 
yaklaşık 19,9 milyon 
tona, tütün üreti
minin ise yüzde 7,8 
artışla 80 bin tona 
ulaşacağı tahmin 
ediliyor.
Sebze üretiminde 
artış bekleniyor 
Sebze ürünleri üre

tim miktarının bu yıl 
geçen yıla göre 
yüzde 1,9 artarak 
30,9 milyon ton 
olması bekleniyor. 
Sebze ürünleri alt 
gruplarında üretim 
miktarları 
incelendiğinde; 
yumru ve kök se
bzelerde yüzde 0,5 
düşüş, meyvesi için 
yetiştirilen sebzel
erde yüzde 2,2, 
başka yerde 
sınıflandırılmamış 
diğer sebzelerde ise 
yüzde 3,5 artış bek
leniyor.
Sebzeler grubunun 
önemli ürünlerinden 
domateste yüzde 
1,6, karpuzda yüzde 
3,1, salçalık kapya 
biberde yüzde 16 

artış beklenirken, 
kuru soğanda yüzde 
1,7, kavunda yüzde 
1,1, sivri biberde 
yüzde 3,2 düşüş 
tahmini yapıldı. 
Kayısı üretiminde 
yüzde 34,9'luk 
artış 
Meyve ürünlerinin 
üretim miktarının 
bu yıl geçen yıla 
kıyasla yüzde 10,7 
artarak 21 milyon 
ton olması bek
leniyor. Geçen yıla 
göre elmada yüzde 
11,7, şeftalide yüzde 
13,3, greyfurtta 
yüzde 2,7, kayısıda 
yüzde 34,9 artış 
beklenirken, kirazda 
yüzde 0,9 azalış 
tahmininde bu
lunuluyor.

Olomotitf endüstrisi flBO're ihracatını katladı
Otomotiv endüstri 
sinin yılın 9 ayında 
ABD'ye yaptığı 
İhracat, 101,18'lik 
artışla 1 milyar 
dolara yaklaştı. 
Sektörün, geçen 
yılın ocak-eylül 
döneminde 480 
milyon 814 bin 
dolar olan ABD'ye 
ihracatı, bu yılın 
aynı döneminde 967 
milyon 282 bin 
dolara yükseldi. 
Bu süreçte ABD 
pazarı, otomotiv 
endüstrisinin ihra
cat yaptığı ülkeler 
arasında, 10'uncu

sıradan 6'ncı 
sıraya çıktı. 
Uludağ Otomotiv 
Endüstrisi 
İhracatçıları Birliği 
(OİB) kayıtlarından 
derlenen bilgilere 
göre, Türk otomotiv 

sektörü, Batı 
ülkeleri başta olmak 
üzere 5 kıtada 180 
ülke ve özerk 
bölgeyle 12 
serbest bölgeye 
ihracat yaptı.
Yılın 9 ayında 20

milyar 772 milyon 
791 bin dolarlık 
toplam otomotiv 
ihracatının 16 milyar 
140 milyon 499 bin 
dolarlık bölümü, 
Türkiye'nin en bü 
yük ticari partnerleri 
konumundaki AB 
ülkelerine yapıldı. 
Toplam otomotiv 
ihracatının yüzde 
77,7'sini karşılayan 
Avrupa Birliği (AB) 
üyesi 27 ülke, 
sektörün toplam 
ihracatındaki 
ağırlığını korudu. 
AB dışındaki 153 
ülkeye ise sadece 4 

milyar 632 milyon 
292 bin dolar ihra
cat yapıldı, AB 
üyesi Kıbrıs Rum 
kesimine dış 
satım yapılmadı. 
Almanya lider pazar 
konumunu korudu 
Ocak-eylül döne
minde, yüzde 
13,70'lik artışla 3 
milyar 237 milyon 
334 bin dolar ihra
cat yapılan Al
manya, AB ülkeleri 
arasında açık ara ilk 
sırada yer aldı. 
Bu ülkeyi, yüzde 
21,08'lik artış ve 2 
milyar 316 milyon

935 bin dolar ihra
cat ile İtalya, yüzde 
19,75 artış ve 2 mil
yar 113 milyon 128 
bin dolar ile Fransa, 
yüzde 26,31 artış ve 
2 milyar 87 milyon 
597 bin dolar ile İn
giltere, yüzde 26,32 
artış ve 1 milyar 
237 milyon 528 bin 
dolar ile İspanya 
takip etti.
Sektörün, 9 aylık 
dönemde en fazla 
ihracat yaptığı ilk 10 
ülkenin 9'u AB 
ülkelerinden 
oluşurken, tek is
tisna ABD oldu.

G 
E 
M 
L
I 
K 
R 
E
H 
B 
E 
R
İ

GEREKLİ TELEFONLAR
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Sar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 1° 28

ULAŞIM_________

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Haet 513 23 29
Mer.Seg.Oceğı 513 10 OS
Tomokay Tomografi 513 65 29
Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güvon 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 
Uman 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
51310 92
513 10 45
513 77 73
513 18 46
513 71 66

BELEDİYE
Santral 
Başkanlık

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

513 45 21 -23
513 45 20

5145796
513 2325 

5134521-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

DENİZ OTOBÜSİT
Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 eo
Yenlkapı (212) 510 12 12
Yalova (22e) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 04

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

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

DAĞITICILAR
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 613 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

Tuncay Otogaz an 10 4s
Beyza Petrol P13 ot os

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5917 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

lElllllllENIlH
VENÜS SİNEMASI

BÖLÜK
12.00-14.00-16.15 ■ 

18.30-20.45 
İLK ÖPÜCÜK 

12.00-14.10-16.30- 
18.45-20.45

BİR NEFES YETER 
11.45-14.00-16.15 

-18.30-20.30
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikKErfez

YİĞİT İNŞAAT
1 987

YAPI MALZ€M€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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

PEŞİN 
FİYATINA 
KREDİ 
KARTINA

SU!

MICHEUN]

KIŞ
$ LASTİKLERİ
* SATIŞLARIMIZ
I- BAŞLADI

5tarmaxx
PERFORMANS LASTİKLERİ

ÜZKAYA
TUR. NAK. TAAH. İHR. VE TİC. LTD.ŞTİ
Hisar Mah. TE D AŞ Yani Körfez Bay taş Sit.

A Blok No: 2 GEMLİK

Tel: O224 5144044

http://www.yigitinsaatgemlik.com
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