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Zabıta araçları çıkarıyor, vatandaş başka yollardan girerek,yine park ediyor...

[lolgu alanı ücretsiz otoııarlı olılıı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

MHP neden suskun...
Gemlik Belediyesi’nde geçtiğimiz gün

lerde ortaya çıkan RUHSAT YOLSUZLUĞU 
bir milyon lira dolaylannda.

Bu rakam net değil, daha da büyüyebilir.
Ancak müfettişlerin yapacağı bir in

celeme ile ortaya çıkacak.
Olayın hem resmi, hem de adli yönü bu

lunuyor.
2012 yılından 2017 yılının Ekim ayına dek 

। süren bu yolsuzluğu, Gemlik Belediye- 
| si’nin sayın başkanı ve kadrosu fark

edememiş! Yazık.. Devamı sayfa 4’de

Gemlik Belediye Zabıta ekipleri dolgu 
alanına park eden araçları boşattıktan 

sonra bu alana özel araçların 
girmemesi için beton blok bariyerler 

koyması da işe yaramadı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sahiller Daire 
Başkanhğı’nca ilçemizin eski çay bahçeleri 
nin bulunduğu alanın önünün doldurul 
masından sonra, boş olan bu alan, otopark 
alanı haline geldi, özel araçların bu alana 
girmemesi için giriş bölümüne beton blok
lar yerleştirildi. Haberi sayfa 2’de

Limanda uzun yıllardır bekleyen sahipli ve 
sahipsiz tekneler vinçlerle kıyıya çekildi 

Balıkçı Bannağı'nıia 
tekne temizliği

Gemlik Belediyesi tarafından işletilen 
Uludağ Üniversitesi Sunğipek Yerleşkesi 
önünde bulunan Balıkçı Barınağı’nda 
yapılan yeni düzenlemeler sürerken, Ba 
rınak’ta uzun süredir kalan tekneler 
karaya çekiliyor. Haberi sayfa 2’de

http://www.semlikkorfezgazetesi.com
jrfanunluemlak.sahibindpn.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Zabıta araçları çıkarıyor, vatandaş başka yollardan girerek, yine park ediyor.. I

Dolgu alanı ücretsiz otopark oldu
Gemlik Belediye Zabıta ekipleri dolgu alanına park eden araçları boşattıktan sonra bu 

alana özel araçların girmemesi için beton blok bariyerler koyması da işe yaramadı

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
Sahiller Daire 
Başkanlığınca 
ilçemizin eski 
çay bahçelerinin 
bulunduğu alanın 
önünün doldurul 
masından sonra, 
boş olan bu alan,

oto park alanı 
haline geldi. 
Gemlik Belediyesi 
zabıta memurları 
park halindeki 
araçları dolgu 
alanından 
çıkarmasından 
sonra özel araçların 
bu alana girmemesi 

için giriş bölümüne 
beton bloklar 
yerleştirildi.

İŞE YARAMADI

Zabıta memurla 
rının yıkılan 
çay bahçelerinin 
bulunduğu dolgu 

alanını boşaltma 
sından sonra değişik 
yerlerden boş alana 
giren araç sahipleri, 
otopark sıkıntısı 
çeken ilçemizde 
kendiliğinden bu 
alanı ücretsiz 
otopark alanı olarak 
kullanmaya başladı.

Yeni gezi ve 
çay bahçelerinin 
yapılacağı bu alanın 
100 metre ilersinde 
bulunan Gemlik 
Amatör Kulüpler 
Birliği açık paralı 
otoparkı bulunma 
sına karşın, 
vatandaşın otopark 

alanına para 
ödememek için 
yolları ve boş 
buldukları alanlara 
araçlarını park 
etmek istemesi 
ilçe trafiğinde 
büyük sıkıntıların 
doğmasına neden 
oluyor.

Limanda uzun yıllardır bekleyen sahipli ve sahipsiz tekneler vinçlerle kıyıya çekildi

Gemlik Belediyesi 
tarafından işletilen 
Uludağ Üniversitesi 
Sunğipek Yerleşkesi 
önünde bulunan 
Balıkçı Barınağı’nda 
yapılan yeni 
düzenlemeler 
sürerken, Barınak’ta 
uzun süredir 
kalan tekneler 
karaya çekiliyor. 
Gemlik Belediyesi 

uzun yıllardan 
beri el atılmayan 
Balıkçı Barınağı’na 
küçük tekneler ile 
belirli boyutlardaki 
yatlar için yapmakta 
olduğu düzenle 
meler kapsamında, 
teknelere rahat 
girip çıkabilmek 
için yaptığı 
ahşap rıhtım 
tamamlanırken, 

limanda bulunan 
kullanılmayan 
tekneler ile 
Sahil Güvenlik 
tarafından yakalanan 
ve uzun zamandır 
limanda demirli 
bulunan tekneler de 
özel vinçlerle 
denizden alınarak 
karaya çıkarıldı.

BELEDİYE

DERNEK EL ELE 
Bir süre önce 
kurulan Gemlik 
Belediyesi Amatör 
Balıkçılar Derneği ile 
Gemlik Belediyesi’ 
nin el ele yürüttük
leri çalışmalar 
sonucu bu barınağın 
yönetiminin Amatör 
Balıkçılar Derneği’ne 
bırakılacağı 
sanılıyor.

Balıkçı Barınağı’na 
giriş ve çıkışlarında 
belli kurallara 
bağlanacağı, 
barınakta teknesi 
olmayanların dışında 
şahısların barınağa 
alınmayacağı 
öğrenildi.
Küçük balıkçı 
tekneleri ile -• 
fiber botların da 
sığınacağı bir liman . 

olan Gemlik 
Belediyesi Balıkçı 
Barınağı’nda 
yapılan plastik 
iskele sayısının da 
arttırılması isteniyor. 
Tekne sahiplerinin 
ihtiyaçlarının 
giderilmesi için 
diğer tesislerinde 
yapılarak hizmete 
sokulması 
isteniyor.
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Lüks oiellerıleftıhuş operasyonu!
Bursa'da lüks otellerde 
yabancı uyruklu kadın 
lara fuhuş yaptırdığı 
iddia edilen 3 kişi 
Ahlak Büro Amirliği 
ekipleri tarafından, 
kıskıvrak yakalandı. 
Edilen bilgiye göreye 
Bursa'da fuhuş ile 
buluşan hastalıkların 
önlenmesi, toplum 
sağlığının korunması 
ve genel ahlakınn 
korunması amaçlı il 
genelinde fuhuş yapan 
şahıslara yönelik 
operasyon yapıldı. 
Yalova ilinden gelen 
Kırgızistan uyruklu 
Z.A.,G.O.,N.K.,Y.Z. ve 
M.Z isimli bayanlar 
Bursa'da lüks otellere 
yerleşip 'Joyevan' 
isimli escort sitesine 
ilan vererek müşteri 
buldukları ve bu

Iliraiı alamayan kamıon Mili
İznik ilçesinde virajı 
alamayan hafriyat 
yüklü kamyon devrildi. 
1 kişi ağır yaralandı. 
Alman bilgiye göre, 
Emre Ekti (25) idare 
sindeki 16 MCT 04 
plakalı hafriyat yüklü 
kamyon, Iznik-Yenişe 
hir yolunun 14'üncü 
kilometresinde virajı 
alamayarak yolun 
sağındaki atık su 
menfezine devrildi. 
Kazada ağır yaralanan 
Ekti, olay yerinde yapı 
lan ilk müdahalenin 
ardından 112 Acil

müşteriler ile Bursa'- 
daki lüks otellerde bir
likte oldukları iddiaları 
üzerine Bursa Asayiş 
Şube Müdürlüğü'ne 
bağlı Ahlak Büro 
Amirliği ekipleri,

Servis ekiplerince İznik kaldırıldı. Jandarma ilgili soruşturması
Devlet Hastahanesi'ne ekiplerinin kazayla sürüyor.

harekete geçti. 
Düzenlenen 
operasyonda 
Kırgızistan uyruklu 
kadınları pazarla 
dıkları iddia edilen 
3 kişi göz altına

alındı.
3 şüpheli, "Fuhuşa 
teşvik, aracılık ve 
insan ticareti" 
suçlarından haklarında 
işlem yapılarak, 
adliyeye sevk edildi.

Birgenci 
İnçaklaviD bisikletini 

gasp ettiler

İnegöl de, Suriyeli bir 
genç, kendi vatan 
daşları tarafından 
gasba uğradı 
Suriye uyruklu şahıs 
lar, genci bıçakla 
yarak, elektrikli 
bisikletini gasp etti. 
Edinilen bilgilere 
göre, önceki akşam 
elektrikli bisikleti ile 
Sinanbey Mahallesi 
Zafer Caddesi 
üzerinde seyir 
halinde olan 21 
yaşındaki Suriye 
uyruklu Vesih E.'nin 
önü, Suriye 
uyruklu üç kişi 
tarafından kesildi. 
Genç, elektrikli bisik
letini almaya çalışan 

[MİM ABONE OLDUNUZ MU?
■■«■■■ ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Bu gazete •' •
1 Anadolu'nun Sesi 

İPad-iPhone
BYEGM uygulamasında 

yayımlanmaktadır.

şahıslara direndi. 
Bu sırada şahıslar 
dan biri, üzerinden 
çıkardığı bıçakla, 
Vesih E.'yi ko 
tundan yaraladı. 
Yaralanan genç 
bisikletini bırakmak 
zorunda kaldı. 
Bisikleti alan 
şahıslar, kaçarak 
kayıplara karıştı 
Yaralı genç, yardım 
istediği özel bir araçla 
İnegöl Devlet Has
tanesi acil servisine 
götürülerek tedavi 
altına alındı.
Genci yaralayıp 
elektrikli bisikletini 
gasp ederek kaçan 
şahıslar aranıyor.

T

BURSA'da çalıştığı 
otomotiv yedek parçası 
üreten fabrikadan 2 yıl 
önce çıkarıldığını iddia 
eden Naci Boyraz, 
elinde pompalı tüfekle 
fabrika önünde havaya 
üç el ateş ederek tekrar 
işe alınmasını istedi. 
Olay yerine sevk edilen 
çok sayıda polis eki 
bini bir saat boyunca 
yanına yaklaştırmayan 
Naci Boyraz, Asayiş 
Şube Müdürü Nevzat 
Uğurer tarafından 
ikna edilerek göz 
altına alındı.
Merkez Osmangazi 
İlçesi İstanbul Caddesi 
üzerinde bulunan oto- 
motiv yedek parçası

rika önüne geldi. 
Havaya üç el ateş 
ederek tekrar işe

çıkarıldığını iddia eden 
Naci Boyraz, elinde 
pompalı tüfek ile fab-

üreten fabrikadan 
2 yıl önce tazminatsız 
olarak işten

alınmasını isteyen 
Naci Boyraz yanına 
kimseyi yaklaştırmadı. 
Haber verilmesi üze 
rine olay yerine çok 
sayıda polis ekibi sevk 
edildi. Çelik yeleklerini 
giyen polisler uzun 
namlulu silahlarda 
çevrede güvenlik 
önlemi alarak Naci 
Boyraz ile konuş 
mak istedi. Bir saat 
boyunca yanına 
kimseyi yaklaştırma 
yan Naci Boyraz 
"Ben ekmeğim 
için buradayım, 
haksız yere işimden 
çıkarıldım" diye 
bağırmaya başladı. 
Bir saat süren ikna 

çabalarına rağmen 
Asayiş Şube Müdürü 
Nevzat Uğurer, Naci 
Boyraz'ın yanına 
giderek, "Kimsenin 
burnu kanamadan bu 
eylemini bitir, hukuk 
devletinde yaşıyoruz, 
hakkını her şekilde 
hukuk çerçevesinde 
ara, insanların hayatını 
tehlikeye atmaya 
gerek yok" diyerek, 
5 dakika konuştuğu 
Naci Boyraz'ın elindeki 
pompalı av tüfeğini 
aldı. Polis ekipleri 
tarafından gözaltına 
alınan Naci Boyraz 
ifadesi alınmak üzere - 
polis merkezine 
götürüldü.
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MHP neden suskun...
Biz, belediyelerde her dönemde yolsuz 

luk yaşandığı söylediğimizde birileri bizi 
yandaşlıkla suçlamıştı. Oysa, meslek 
yaşantımda bunun birçok örneğini 
görmüştüm.

Kimi başkanın imzaladığı çeklerin önüne 
odasında rakkamlar ekleyerek, malı götü 
rürken, kimi belediyenin iskeleden aldığı 
rusum makbuzlarının üstüne başka, altına 
başka rakamlar yazarak malı götürüyor 
lardı.

Bunların tümü günün birinde ortaya çıktı. 
Kimi kaçtı, yıllar sonra ölüsü geldi Gem- 
lik’e. Kimisinin ise foyası meydana çıkınca, 
cezaevine girdi, yıllarca hapis yattı.

Fatih Mehmet Güler döneminde de buna 
benzer olaylar yaşandı.

Yapanlar belli ama yargılama devam 
ediyor. Suçlular mutlaka ortaya çıkacak.

Zimmet, evrakta sahtecilik, usulsüzlük 
gibi birçok konuda suçlamalar var.

Ama fatura o dönemde Başkan Güler ile 
iki başkan yardımcısına çıkarıldı.

Başkan yardımcıları cezaevine girdiler 
onurları ile oynandı.

Bugünkü belediyeyi yönetenler o gün
lerde demediğini bırakmadılar.

Yargılamadan binlerinin mahkum edildiği 
yetmiyormuş gibi, kumpaslarla belediyeyi 
ele geçirdiler.

Fetöcü Vali, fetöcü Kaymakam, fetöcü 
Başsavcı ve soruşturmayı yürüten 
savcının tümü fetöcülükten bugün içeride.

Zamanın İçişleri Bakanı da fetöcü çıktı, 
Yerel yönetimlerden sorumlu müsteşarı 
da. Ama olayın siyasi ayağı duruyor. Hatta 
görevde.

Bugün Gemlik Belediyesinde aynı oran 
da yolsuzluk ortaya çıktı.

CHP ve Saadet Partisi İlçe Başkanlar/ yol
suzluk konusunda görüşlerini kamu 
oyuyla paylaştılar.

MHP İlçe yönetiminden bugüne kadar ses 
çıkmadı.

Neden?
MHP ‘liler neden suskun.
Onlara göre 1 milyon liralık yolsuzluk 

önemli değil mi? Ne bekliyorlar?
Bu konuda günlerdir bir açıklama gelir 

diye bekledim.
Gelmeyince konuyu köşeme taşımak 

zorunda kaldım.
Bu yolsuzluk olayına MHP yönetiminden 

binlerin adı karıştı mı?
Söylentiler bu yönde.
Yolsuzluğu 5 yıl göremeyen bir belediye 

yönetimi var.
Bu soruşturmanın savcılık yönü yanında 

belediye başkanı hemen İçişleri Bakan 
lığından müfettiş istemesi gerekirken, iste
memesi manidar değil mi?

Müfettiş soruşturması 5 yıllık yolsuzluk 
serüvenine hangi müteahhitlerin, hangi 
firmalann ve yapı denetimlerin karıştığını 
ortaya çıkaracak.

Belediye meclisinde memuruna beddua 
etmek yetmez, soruşturma derinleştiril 
rneli, belediye yöneticilerinin 
sorumlulukları da ortaya çıkarılmalı...

sohbet edip, 
vatandaşların 
sorunlarını dinledi. 
Başkan Yılmaz’a ve 
saha ekibine, 
Muhtarlıklar ve 
Halkla İlişkiler 
Müdürü İbrahim 
Gör, Temizlik İşleri 
Ahmet Dedetürk ve 
Zabıta Müdürü

Halk oyunları usta 
öğreticisi Seda 
Kara'nın 
eğitmenliğini 
yapacağı kurs

Bu gazete
J Anadolu'nun Sesi 

. ' iPad-iPhone
BYEGM uygulamasında 

yayımlanmaktadır.

Mi Bilir böbrek nakli oldu
Demokrati Parti 
Bursa il Başkanı 
Ali Biliz, Antalya da 
başarılı bir böbrek 
nakli ameliyatı 
geçirdi.
Uzun süredir 
kardeşinden aldığı 
böbrek ile yaşa 
mini sürdüren Ali 
Biliz’in böbreği 
fonksiyonlarını 
yitirince 2 yıldır 
diyalize bağlı 
olarak yaşamını 
sürdürüyordu. 
Eskişehir’de eski 
bir arkadaşının

böbreğini sonucu geçtiğimiz
karşılıksız olarak cumartesi günü
Biliz’e vermesi Ali Biliz’e

böbrek nakli 
gerçekleştirildi. 
Telefonla görüştü 
ğümüz Biliz, 
başarılı bir ameliyat 
geçirdiğini, kendi 
böbreğini isteyerek 
veren arkadaşına 
minnet duygulan 
içinde olduğunu 
söyledi.
DP İl Başkanı Biliz, 
1 ay daha Antalya 
da bir otelde 
kalacağını ve 
kontrollerinin 
burada sürdürüle 
ceğini söyledi.

Gemlik Belediyesi 
Muhtarlıklar ve 
Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü bünye 
sinde, özel eğitim 
almış 10 kişi’den 
oluşan ekip 
"Belediyemiz 
yanınızda” projesi 
kapsamında tüm 
mahalle ve sokakları 
gezerek halkın 
sorunlarına çözüm 
bulmaya devam 
ediyor.
Hamidiye Mahalle 
sinde başlatılan 
“Belediyemiz 
Yanınızda” proje 
sinde ekipler son 
olarak Eşref Dinçer 
ve Dr. Ziya Kaya 
Mahallelerin 
vatandaşların 
kapısını çaldı.
Saha ekibiyle bir
likte çalışmalara 
katılan Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
mahalle halkıyla

»

M

Abdullah Dönmez 
eşlik etti.
“Çalışmalarımızı 

halkın rahatı için 
yapıyoruz” diyen 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, “Hem 
vatandaşlanmızın 
dertlerine çözüm 
olma noktasında

ımtmumıııaııııınKi
Halk Eğitimi 
Merkezi'nde 
yetişkinlere yönelik 
halk oyunları 
kursu başladı.

pazartesi-çarşamba 
günü akşam 18.oo 
ile 21.oo saatleri 
arasında Halk 
Eğitimi Merkezi'nde

hem de belediye 
hizmetlerimizin 
işlerliğini yerinde 
kontrol etme 
noktasında, her 
fırsatta ve her 
platformda 
halkımızla bir 
araya gelmeye 
çalışıyoruz.” 
diye konuştu.

yapılacak. 
Ekibin tören ve 
programlarda gös
teri yapması 
amaçlanıyor.

ABONE PIMIME
■■■■■■■ ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Dünya genelinde 40 
binin üzerinde lojis
tik firmasını temsil 
eden FIATA 
(Uluslararası 
Taşıma İşleri Orga
nizatörleri Demek
leri Federasyonu) 
Onur Üyesi, 
UTİKAD (Uluslar 
arası Taşımacılık ve 
Lojistik Hizmet 
Üretenleri Derneği) 
Yönetim Kurulü 
Eski Başkanı Kosta 
Sandalcı Gemlik 
Asım Kocabıyık 
MYO Deniz ve 
Liman İşletmeciliği 
Programı öğrenci 
lerine “Dünyada ve 
Türkiye’de Lojistik 
Sektörünün 
Geleceği” konulu 
bir sunum gerçek 
leştirdi.
Gemlik Denizcilik 
Topluluğu ve Gem
lik Lions Kulübü

tarafından organize 
edilen seminere 
meslek yükseko 
kulu öğrencileri 
yanında sektörden 
de katılanlar oldu. 
Kosta Sandalcı 
sunumunda 
Türkiye’nin dış 
ticaret oranlarını, 
dış ticarete göre 
demiryolu, havayo 
lu, karayolu ve 
denizyolu istatistik
leri ile lojistik sek
törü mevcut kapa 
sitesini öğrencilere 
aktardı. Ardından

Türkiye’nin 2016 
yılında lojistik per
formans endeksinin 
34 olduğunu ve bu 
endeksin bir çok sağlandığı inter-
unsura bağlı 
olduğunu ifade etti. 
Türkiye’nin taşıma 
cılık koridorlarının 
merkezinde olduğu 
nu ve yapılacak alt 
yapı yatırımları ile 
bu koridorların 
güçlendirilerek 
dünya lojistik sek
töründe iyi bir ko 
numa yükselebi 
leceğini ifade etti.

Burada özellikle 
karayolu, demiryolu 
ve denizyolu 
entegrasyonun 

modal taşımacılık 
üzerinde durarak 
demiryolu altyapı 
ve üst yapılarının 
bir an önce 
yapılması ve daha 
etkin kullanılması 
gerektiği üzerinde 
durdu. Seminerin 
yapıldığı saatlerde 
Kars-Tiflis-Bakü 
demiryolunun 
açılışının olduğunu 

. ifade ederek demir 
yolu taşımacılığı ve 
lojistik sektörü için 
önemli bir günde 
seminerin yapıldığı 
ifade etti. 
Türkiye’de ki 
yapılan ve çalışma 
lan devam eden lo
jistik merkezlerden, 
İstanbul’a yapılan 3. 
havalimanı proje 
sinden bilgiler ak
taran Kosta San 
dalcı lojistiğin gele 
ceğin en önemli 
sektörlerinden ve 
mesleklerinden biri 
olduğunu öğrenci 
ler ile paylaştı. 
İnsansız karayolu 
araçları, forkliftler 
ve dronelar ile 
kargo teslimatı 
yapılan videolar 
izleterek gelecekte 
endüstri 4.0 ile be
raber lojistiğin 
günümüzde 

olduğundan daha 
farklı bir noktada 
olacağını ifade 
ederek öğrencilere 
bu alanda kendi 
lerini nasıl 
geliştirebilecekleri 
konusunda 
bilgi verdi. 
Seminere Gemlik 
Asım Kocabıyık 
MYO Deniz ve 
Liman İşletmeciliği 
Programı öğretim 
elemanları E. Murat 
TACAR, İbrahim 
SAPMAZ, Yusuf 
SARIKAYA, 
Deniz ve Liman 
İşletmeciliği 
Programı 
öğrencileri, Gemlik 
Lions Kulübü 
Üyeleri Tarık 
UĞUR, Esma 
Deniz ZSOBRAK, 
İlknur KARATALAY, 
Filiz GÜNEŞ 
katıldılar.

Sigara itin yeni yasaklar geliyor
Başbakan Yardım 
cısı Recep Akdağ, il
erleyen günlerde 
sigara için yeni 
yasaklar getirile 
ceğini açıkladı.
Başbakan 
Yardımcısı Recep 
Akdağ, ilerleyen 
günlerde sigara için 
yeni yasaklar 
getirileceğini 
açıkladı. Buna göre, 
kasa yanında sigara 
satışı yasaklanacak, 
bütün sigara paket
leri aynı olacak. 
Akdağ "Eskiden 
sarma sigara diye 
bilinen tütün maka 
ron halinde geliştir! 
liyor. Bunlara mani 
olacak, tedbirleri 
üzerinde Maliye 
Bakanlığımız 
çalışıyor" dedi.

"CİDDİ BİR MEDYA 
KAMPANYASI 
YAPILACAK"
Sigara ile daha etkin 
mücadele için atıla 
cak 5 dev adımı 
açıklayan Akdağ 
"AK Parti hükümeti 
olarak çok ciddi ted
birler aldık ve al
maya devam ediyo 
ruz. Kapalı mekan
larda sigara içilme
sine yasak getirildi: 
Bunun çok iyi 

denetlenmesi 
gerekiyor. Bu dene
timler güçlendirile
cek. Ama konu 
sadece kapalı mekan 
da sigara içilmesi 
değil. Biliyorsunuz 
bu sigara kutularının 
üzerinde uyarıcı 
yazılar var. Bunların 
yenilenmesi lazım, 
daha etkin hale ge
tirilmesi lazım. Ayrı 
ca yeni bir kanun 
maddesi de taslak 

olarak hazırlandı. O 
da düz paket diye bi
linen markası küçü 
cük yeni bir sigara 
paketi uygulaması, 
yani her tarafının 
uyarılarla dolu 
olduğu paketler ola
cak. Sağlık bakanı 
mızın yeni bir çalış 
ması daha var. 
Sigara paketlerinin 
marketlerde, bakkal 
larda açıkta gösterile 
rek satılamayacağı 
hususu. Biliyor
sunuz market 
çıkışlarında, kasanın 
yanında müşterileri 
cezbedecek, sakız 
gibi ürünler koyuyor 
lar. Genelde bu 
ürünlerin yanında 
sigara da bulunduru
luyor. Buna mani 
olacağız. Bir de yeni 

ciddi bir medya 
kampanyası 
yapacağız.
Normalde Türkiye'de 
tütün firmalara 
sözleşmeli olarak 
üretiliyor. Onun 
dışında küçük mik
tarlarda, kişilerin 
kendi kullanımlarına 
müsaade eden bir 
düzenleme var. 
Maalesef bu düzen
leme istismar edildi. 
Yurt dışından gelen 
kaçak tütün ya da 
sigaradan değil, 
Türkiye'nin içinde 
üretilerek kaçak 
şekilde tüketilen 
tütünden bahsediyo
rum. Tütün makaron 
diye önceden 
hazırlanmış sigara 
kağıdı içerisine 
dolduruluyor. Bir”..’. 

kutu sigara 8-10 li
raya satılırken bu 
şekilde bir paket 
sigaranın maliyeti 2 
veya 3 lira oluyor. 
Bu toplumda 
tütün kullanımının 
artmasına neden 
oluyor. Türkiye'de 
tüketilen siga 
ranın yüzde 20'si 
bu şekilde tüketiliyor 
Eskiden sarma 
sigara diye bilinen 
tütün makaron 
halinde gelişti 
riliyor. Bu durum 
birilerine, çiftçiden 
çok aradaki ara 
cılara ciddi paralar 
kazandırıyor. 
Bunlara mani ola
cak, tedbirleri 
üzerinde Maliye 
Bakanlığımız 
çalışıyor."

KRŞCDC B6KL€N16K 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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IHtSSS
Gelecek yıl öngö 
rülen büyüme ve 
yatırım artışlarının 
yanı sıra alınan 
teşvik tedbirleriyle 
istihdamın bir 
önceki yıla göre 
1 milyon 41 bin 
artacağı ön 
görülüyor 
Ekonomide gelecek 
yıl uygulanacak 
politikalar ve 
alınacak tedbirlerle 
istihdamın 1 mil 
yonun üzerinde 
artırılması hedefle 
niyor. iş gücüne 
katılma oranının 
son 15 yılın en yük
sek seviyesine 
çıkması öngörülü 
yor. 2018 Yılı Pro- 
gra mı'nda gelecek 
yıl temel iş gücü 
piyasası gösterge 
lerine ilişkin he 
deflere yer verildi. 
Buna göre, gelecek 
yıl çalışma 
çağındaki nüfusun 
61 milyon 28 bine

ulaşması bek
leniyor. İş gücünün 
ise 32 milyon 616 
bine çıkacağı tah
min ediliyor.
Gelecek yıl 
öngörülen büyüme 
ve yatırım artışla 
rının yanı sıra ah 
nan teşvik tedbir
leriyle istihdamın 
bir önceki yıla göre 
1 milyon 41 bin 
artması hede
fleniyor. Böylece 
istihdamın 29 
milyon 193 bine 
çıkacağı hesapla 
niyor. Tarım dışı 
istihdamın ise 
23 milyon 918 
bine ulaşması 
bekleniyor.

İstihdam ve iş 
gücüne katılımda 
yaşanacak bu 
gelişmelerle 
işsizliğin gelecek 
yıl 3 milyon 
423 bin olması 
öngörülüyor. 
İşsizlik oranının ise 
2017 tahmini olan 
yüzde 10,8'den 
yüzde 10,5'e 
gerileyeceği 
tahmin ediliyor. 
İş gücüne katılma 
oranının gele 
cek yıl 0,7 puan 
artarak son 15 
yılın en yüksek 
seviyesi olan 
yüzde 53,4'e 
yükseleceği 
öngörülüyor.

ELEMAN
VASIFSIZ BAY-BAYAN 

ÜRETİMSE ÇALIŞACAK PERSONEL 
ALINACAKTIR. 

VERONA GRANİT MERMER 
SAN. TİC. LTB. ŞTİ. 

TEL :514202i

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.
Proje'San.nTic.'Ltcl. 'Şti.

03124424014 - 0549 499 29 09

SAHİBİNDEN
KİRALIK UMÜRBEY’DE 
130 TONLUK ZEYTİN 
HAVUZLU MAĞAZA 

0 536 223 82 62
Gemlik Kfrfez
m'WMiıma—

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KflŞCDt B€KlfM«K TOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

KÜÇÜKKUMLA 
ÜZGUZELYALI SİTESİNDE 

NinEşnuveEŞfflSiz 
2+1 DAİRE SAHİBİNDEN SM1UI

0 535 37818 88
Wag¥bobks^AingO^IEİt^tfe^f6iiler Ajans
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Araç saiılnleri iikfcat! Ba tuzaaa düşmeyin
İstanbul'da, internet 
üzerinden buldukla 
rı otomobilleri 
dolandırıcılıkla 
aldıkları ve satmaya 
çalıştıkları iddiasıyla 
30 kişi gözaltına 
alındı.
İstanbul’da oto 
mobil satarken 
dolandırıldığını 
söyleyerek polise 
şikayetçi olan 23 
mağdurun ifadesi 
doğrultusunda 
başlatılan operas 
yonda 30 kişi 
gözaltına alındı. 
Şüphelilerin, aracını 
satmak için ilan 
veren kişilerle 
irtibata geçtikleri, 
daha sonra parada 
anlaşarak birlikte 
notere gittikleri

belirtildi.
Noterin kapanış 
saatine yakın 
gidiyorlar 
Noterin kapanış 
saatlerine yakın 
aceleyle işlem 
yapan şüphelilerin 
cep telefonu üzerin 
den EFT yapıyor 
muş gibi yaptıkları 
mağdurun 'Paramı 
tam ve eksiksiz 
aldım' diyerek satış 
sözleşmesine imza 
atmasını sağladık 
lan belirlendi.
Satışın tamamlan 
masının ardından 
şüphelilerin oradan 
kayboldukları 
öğrenildi.
Şebeke elemanları 
nın bir başka notere 
giderek aynı gün

içinde aracın bir kaç 
kez daha el değiştir 
meşini sağlayarak 
mağdurun tâki 
binden kurtulduk 
lan öğrenildi. 
Operasyon yapıldı 
Asayiş Şube

Müdürlüğü Yankesi 
cilik ve Dolandın 
cılık Büro Amirliği 
ekipleri tarafından 
önceki gün daha 
önceden belirlenen 
20 adrese eş 
zamanlı baskında 

biri kadın 30 kişi 
gözaltına alındı. 
Şüphelilerden 
bazılarının 
dolandırıcılık suçun
dan daha önceden 
polise geliş kayıtları 
olduğu tespit 
edilirken, baskın 
larda dolandırıcılıkta 
kullanılan cep tele
fon lan, satış sözleş 
meleri ele geçirildi. 
Polis soruşturma 
sında da şüphelile 
rin 3 ay içinde 
yaklaşık 3 milyon 
lira değerinde oto
mobili hiç para ver
meden üzerilerine 
geçirdikleri ifade 
edildi. 
Mağdurlardan biri 
aracını geri aldı 
Poliste işlemleri

tamamlanan 
şüpheliler adliyeye 
sevk edildi. Emniyet 
Müdürlüğüne gelen 
bazı mağdurlarda 
şüphelileri teşhis 
etti. Nasıl 
dolandırıldıklarını 
anlatan 
mağdurlardan biri 
de polis tarafından 
bulunan aracını 
teslim aldı.
'Parayı almadan 
kesinlikle 
imzalamayın' 
Mağdurlardan biri 
vatandaşları 
uyararak "Parayı 
almadan kesinlikle 
noter belgesini 
imzalamayın.
Yoksa çok 
uğraşırsınız" 
dedi.

İzni olmaııan »anamaz! 3 mi hanis cezası nar
BDDK, yetkilen 
dirilmiş ödeme ve 
elektronik para 
kuruluştan ile 
bunlann temsilcileri 
dışındaki kişilerce 
fatura ödemelerine 
aracılık edilmesinin 
mümkün olmadığını 
duyurdu.
BDDK*dan yapılan 
açıklamada, 27 
Haziran 2013 tari
hinde yürürlüğe 
giren 6493 sayılı 
Ödeme ve Menkul 
Kıymet Mutabakat 
Sistemleri, Ödeme 
Hizmetleri ve 
Elektronik Para 
Kuruluşları Hakkın

da Kanunun (Ka 
nun) 12'nci maddesi 
nin birinci fıkrasının 
(e) bendinde "fatura 
ödemelerine aracılık 
edilmesine yönelik 
hizmetlerin" Kanun 
kapsamında ödeme 
hizmeti olarak 
belirtildiği anım 
satıldı. Fatura 

ödemelerine aracılık 
faaliyetinin Kanun 
kapsamında ödeme 
hizmeti olduğu be
lirtilen açıklamada, 
fatura ödemelerine 
aracılık hizmetini 
verebilecek kuru 
tuşların Kanunda 
sayıldığı bildirildi.
Açıklamaca, Ödeme

Hizmetleri ve Elek
tronik Para İhracı İle 
Ödeme Kuruluşları 
ve Elektronik Para 
Kuruluşları Hakkın 
da Yönetmeliğin 
13'üncü madde 
sinde ödeme veya 
elektronik para kuru 
tuşlarının ödeme 
hizmetlerini kendi 
adına ve hesabına 
hareket eden temsil
ciler aracılığıyla 
yürütebileceğinin 
hüküm altına 
alındığı kaydedildi. 
Anılan madde 
uyarınca temsilciler 
ve temsilcilerin 
ödeme hizmeti

sunacağı şube ve 
acentelerine ilişkin 
listelerin mezkur 
kuruluşların internet 
sitesinde güncel 
olarak yayınlan ma 
sının gerektiği ifade 
edilen açıklamada, 
şu uyarılara yer ve 
rildi: "Kanunun 
'İzinsiz Faaliyette 
Bulunmak' başlıklı 
28'inci maddesinde; 
Kanuna göre ahn 
ması gereken izin
leri almaksızın 
ödeme kuruluşu 
veya elektronik 
para kuruluşu gibi 
faaliyet gösteren 
veya ticaret unvanla 

rında, her türlü bel
gelerde, ilan ve 
reklamlarda veya 
kamuoyuna 
yaptıkları açıklama 
larda ödeme 
kuruluşu veya elek
tronik para kuruluşu 
gibi faaliyet göster 
diği izlenimini yarat
acak söz ve deyim
leri kullanan gerçek 
kişiler ile tüzel 
kişilerin görevlile 
rinin bir yıldan üç 
yıla kadar hapis ve 
beş bin güne kadar 
adli para cezası ile 
cezalandırıla 
cağı hükme 
bağlanmıştır"

G 
E

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSİT

ULAŞIM

itfaiye 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 MOd. 513 10 28

R 
E 
H 
B 
E 
R 
I

Pamukkaie 912 OO 20
DENİZ UÇAÖI 919 99 19

HASTANELER
Dovlat Hastanesi 
Sahil Dav. Ha »t.
Mer.Sağ.Ocafiı
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

TAKSİLER
Körfez Ta kal 
Çınar Tekel 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

617 34 00
613 23 29
613 10 68
513 65 20
260 44 44

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. 
Tapu Slcl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd. 
İŞ4CUR

121
186

513 45 03
514 00 95
51312 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
81310 92
513 10 45
513 77 73
513 18 46
613 71 66

BELEDİYE

617 33 04

Santral 5134521-23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 5145795
İtfaiye 51323 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
3u Arıza Yalnız 185

Bursa 256 77 84
Mudanya 644 30 eo
Yenlkapı (212) 516 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
Eoklhlsar (262) 656 60 31

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 613 12 05
Habaş 613 16 37
Mogaz 613 75 58
Ergaz 613 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 613 46 46
Yani Llkltgaz 613 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 614 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Patrol O13 10 79MAR-PET 013 30 33
Tuncay Otogaz 013 1O 40
Baysa Patrol 013 O1 03

Gemlik Karfez
^^8lhİKHÎnLI(ÇûîÎLÖK»lî»»lÖmTMİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 5918 
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-Yayınçılık-Reklamcılık Tesisi 
istiklal Cad. Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

ffllISİBİlİ
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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İNŞAAT
1 987

I YİĞİT
YAPI MALZGMGLGRİ LTD. ŞTİ.

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

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

http://www.yigitinsaatgemlik.com


2017 MODEL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE YÜKSEK VERİMLİ SIKIM! <3 KONTİNÜ

ZEYTİN 
KASALARINIZ 
ANINDA SİZE 

TESLİM!

[KAVLAK
X 11 DOĞANIN HÂZİNESİ RU j

BASKI SIRASI BEKLEMEK YOKt GÜNLÜK 300 TON ---------
t yağlikzeytİn İşleme kapasİtesİ YENİ FABRİKAMIZ YALOVA YOLUNDA HİZMETİNİZDE!

MARMARA'NIN EN BÜYÜK ZEYTİNYAĞI FABRİKASI ^05306606880
_____________________________

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

2 Kasım 2017 Perşembe 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

Roda limanı’ndan Asil Çelik Fabrikası ndan aldığı 3 bin 151 kilo çurufu Karadeniz Ereğlisi'ne göriirmek üzere anrıldı

Eemlilflen kalkan gemi Karadeniz He hattı
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Balıkçı Barınağı yenilenirken...
Önceki gün, Uludağ Üniversitesi Sunği 

pek Yerleşkesi önünde bulunan Gemlik 
Belediyesi’nin işlettiği Balıkçı Barına 
ğındaki çalışmaları incelerken, barınaktaki 
yedi emin olarak bırakılan eski tekneler ile 
sahiplerinin uzun zamandır kullanmadığı 
tekneler, büyük vinçlerle karaya 
taşındığını gördüm.

1984 yılından bugüne kadar ilk kez 
balıkçılara yönelik bir hizmet yapıyor 
belediye. Devamı sayfa 4’de

Gemlik Roda 
Limanı’ndan 27 
Ekim günü Asil 
Çelik Fabrikası’n 
dan 3 bin 700 ton 
hurda demir 
yükleyen Bilal Bal 
adlı yük gemisi, 
Karadeniz 
Ereğlisi’ne hurda 
demiri götürülmek 

için limandan 
ayrıldı. 2 günde 
Karadeniz Ereğli 
si’ne varması 
gereken gemi, 
Karadeniz de Sile 
açıklarında kay
boldu. Gemiye 
ait filika, kayık ve 
bazı parçaları 
bulundu.

Konu ile ilgili ola 
rak Sahil Güvenlik 
ekipleri arama 
başlatırken, 10 
mürettebatı bulu
nan gemi ile 
ilgili kesin bilgi 
edinilemedi. 
Araştırmalar devam 
ederken geminin 
battığı belirlendi.

SURKOOP Genel 
Başkanı 

Ramazan Özkaya 
Balıkçı 

Barınaklarında 
inceleme yaptı 

Balıkçı 
Imeraiil 
Başkanla» 
temlikle
Buluşta
Gemlik Su Ürünleri 
Merkez Kooperatifi 
geçtiğimiz gün
lerde Gemlik’te 
biraraya gelerek 
Balıkçı Barınakla 
nnda inceleme 
yaptılar. Sayfa 2’de

EMLAK emlak dayî

sahibinden.com

GEMLİK ŞUBEMİZ

M

GEMLİK ŞUBEMİZ; DEREBOYU AKSA DOĞALGAZ YANI 
O 224 514 77 00 O 543 550 20 70 
KUMLA 1. ŞUBEMİZ ; İSKELE MEYDANI 
BANKAMATİKLERİN YANI O 541 545 99 56 
KUMLA 2. ŞUBEMİZ ; ABDULLAH ASLAN CAD. NO: 76 
O 224 538 88 86 - 0533 746 06 46

KUMLA 2. ŞUBEiyilZ

ZAMANINDA VE DEĞERİNDE ALIM SATIM

UtıvuıL İheittûj
SATILIK - KİRALIK EV - ARSA 

ARAZİ - DÜKKAN - İŞYERİ
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Fuar 17-18 Kasım 2017 tarihlerinde Sosyal Yaşam Merkezinde açılacak...

WiMMiiıtiaiMartııılaııMlı
katılmak isteyen 
üyeleri başvuru 
katılım formunu 
imzalı olarak doldur 
duktan sonra suiey- 
man.palanci@iskur.g 
ov.tr e-posta adre
sine 6 Kasım 
Çarşamba günü 
mesai bitimine 
kadar göndermesi 
gerekiyor.
GTS’ndan yapılan 
açıklamaya göre 
sınırlı yerlerin 
olması nedeniyle 
belirlenen tarihten 
sonra gönderilen formlar 

değerlendirilme
yeceği açıklandı. 
Organizasyon

komitesince 
uygun görülen ve

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası ile 
Gemlik Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
arasında protokol 
gereği, ilçemizde 
ilk kez İnsan 
Kaynakları ve 
istihdam Fuan 
açılıyor.
17-18 Kasım 2017 
tarihinde Gemlik 
Sosyal Yaşam 
Merkezi’nde 
açılacak olan 
İnsan Kaynak 
ların ve İstihdam 
Buluşması Fuarı’na

kesinleşen buluşma 
katılımcısı firmalara; 
katılım, stand 
durumu ve diğer 
konularda bilgi 
verileceği belirtildi. 
İş arayanlar ile 
iş verenleri 
buluşturacak olan 
fuar saat 10.oo ile 
18.oo arasında 
gerçekleşecek. 
Gemlik’te ilk kez 
düzenlenecek olan 
İnsan Kaynakları ve 
İstihdam Fuarının 
ilgi toplayacağı 
sanılıyor.

SURKOOP Genel Başkanı Ramazan Özkaya Ralıkçı Barınaklarında inceleme yaptı

Mu Koopeı alil Baştanları lımlft buluşta

Gemlik Su Ürünleri 
Merkez Kooperatifi 
geçtiğimiz günlerde 
Gemlik’te biraraya 
gelerek Balıkçı 
Barınaklarında 
inceleme yaptılar. 
Türkiye Balıkçılar 
Kooperatifleri Birliği 
Genel Başkanı 
Ramazan Özkaya ve 
Gemlik ve

Kurşunlu Balıkçılar 
Kooperatifleri ile 
20 balıkçı koope 
ratifinin bağlı olduğu 
Kocaeli Balıkçılar 
Kooperatifleri Birliği 
Bölge Başkanı Ali 
Soli ve Gemlik Su 
Ürünleri Merkez 
Kooperatifi Başkanı 
Zeki Hazer 
geçtiğimiz günlerde

Gemlik’te 
biraraya geldiler. 
Balıkçıların 
sorunlarının ele 
alındığı toplantıdan 
sonra Gemlik 
Kayıkhane ve 
Yerleşke önün 
deki Gemlik 
Belediyesi’nin 
işletiminde olan 
Balıkçı Barınak 

larında inceleme 
yaptılar.
İnceleme sonunda 
SURKOOP Genel 
Başkanı Ramazan 
Özkaya, Su Ürünleri 
Yönetmeliklerine 
göre, balıkçı 
kooperatiferinin 
veya belediyele 
rinin işlettikleri 
Barınaklardan 

alanında nelerin 
yapılabileceği belli 
olduğunu, Gemlik 
Üniversite
Yerleşkesi önündeki 
Balıkçı Barınağı 
sınırları içinde 
kafelerin ve çocuk 
oyun gruplarının 
bulunmasının yanlış 
olduğunu ve 
yönetmelik dışı bir 

durum olduğunu 
bildirdi.
Özkaya, bu durumun 
düzeltilmesini ve 
balıkçılara yönelik 
yaptırımların 
yapılmasını 
sağlayacaklarını, 
bu konuda Bakan 
lıkta ilgili birimlerle 
görüşeceklerini 
söyledi.

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A

KAŞGDG 8€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

SAATTE TESLİM EDİLİR

■ matbaacilik - v^vrıiMcı ı ı k - reklamcilik Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Oğluyla telefonla konuşurken 
aracın çarpmasıyla öldü

BURSA'da özel okul 
da kimya öğretmeni 
olarak görev yapan 
Lamia Avşar, 
muayeneye gittiği 
Uludağ Üniversitesi 
(UÜ) Tıp Fakültesi 
Hastanesi'nden 
çıkarken, sağlık du
rumunun iyi olduğu 
haberini oğlu Bülent 
Birden'e bildirmek 
istedi. Avşar cep 
telefonundan oğluy 
la konuşurken, hafif 
ticari aracın çarpma 
sı sonucu öldü. Acı 
olaya telefonda tanık 
olan oğul Birden, 
"Annem telefonda, 
'mide fıtığı' tanısı 
konulduğunu söyle 
di. Tam kan değerle 
rini anlatırken, bir
den patlama gibi bir 
ses ve derinden 
gelen çığlıklar duy
dum. Telefon kesildi. 
Anneciğimin ölümü

Sigara kaçakçılarına darbe
Bursa'nın Karacabey 
ilçesinde gümrük 
kaçağı sigara, içki 
ve tütün ele geçirildi 
Karacabey Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Büro Amirliği ekip
leri tarafından, R.Y. 
(25)'nin Yarış Ma
hallesinde bulunan 
ikametinde, iş 
yerinde ve 
arabasında yapılan 

ne telefon ile tanık 
oldum" dedi. Kaza, 
fakültenin güvenlik 
kamerasına da 
yansıdı.
Bir dönem UÜ'de de 
görev yapan, Bursa 
Anadolu Lisesi'nden 
emekli kimya öğret 
meni 65 yaşındaki 
Lamia Avşar geçen 
cuma günü muayene 
olmak için UÜ Tıp 
Fakültesi Hastane- 
si'ne gitti, özel bir 
okulda öğretmenliğe 
devam eden Avşar 
muayene olduktan 
sonra poliklinikten 
çıkarken, sağlık du
rumunu 40 yaşındaki 
oğlu Bülent Birden'e 
bildirmek istedi.
Lamia Avşar, cep 
telefonunda oğluyla 
konuşurken, 44 
yaşındaki Hüseyin 
Ç. yönetimindeki 16 
DH 273 plakalı hafif 

aramada 859 adet gümrük kaçağı

ticari aracın çarpma 
sı sonucu ağır 
yaralandı. Hemen 
hastaneye kaldırılan 
Avşar, doktorların 
tüm müdahalesine 
rağmen kurtarıla 
madı. Lamia Avşar'ın 
cenazesi, Bursa'da 
toprağa verildi. 
Babasından boşa 
nan annesinin 
muayane olmak için 
Tıp Fakültesi Has
tanesine gittiğini, 
çıkışta da cep tele
fonu ile kendisini 
aradığını söyleyen 
Bülent Birden, 
"Annem telefonda, 
şeker ve tansiyo 
nunun iyi olduğunu 
belirtip kendisine 
'mide fıtığı* tanısı 
konulduğunu söyle 
di. Tam kan değer 
lerini anlatırken, bir
den patlama gibi bir 
ses ve derinden

gelen çığlıklar duy
dum. Telefon kesildi. 
İkinci arayışımda 
yanıt alamadım. 
Üçüncü kez 
numarayı çevirince 
açan kişi anneme 
araç çarptığını, 
durumunun çok 
ağır olduğunu 
söyledi. Olay 
yerine geldiğimizde 
annem hastanede 
tedavi altına 
alınmıştı. Sonra 
da yaşamını yitirdi. 
Anneciğimin 
ölümüne telefon ile 
tanık oldum" dedi. 
Fakültenin güvenlik 
kamerasına 
yansıyan kaza 
sonrası gözaltına 
alınan sürücü 
Hüseyin Ç. ise adli 
kontrol şartıyla 
tutuksuz yargılan 
mak üzere serbest 
bırakıldı 

sigara, 39 adet 
gümrük kaçağı içki, 
2 paket nargile 
tütünü, 7 paket 
pro tütünü, 
14 kutu tütün 
basılmış maka 
ron ve 69 kutu boş 
makaron ele 
geçirildi. R.Y, 
emniyette ifadesi 
alındıktan sonra 
serbest bırakıldı.

Bursa'da 
işadamlarına FETÖ 

operasyonu!

Sil®

Bursa'da Fetullahçı 
Terör örgütü'ne 
(FETÖ/PDY) 
yönelik başlatılan 
soruşturma kapsa 
mında örgüte 
finansal destek 
sağladıkları iddia 
sıyla çok sayıda iş 
adamı gözaltına 
alındı.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Kaçak 
çıhk ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
ekipleri, bu sabah 
ŞdldÂ VdlUT 

operasyon

jJH

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

__ Bu gazete
Anadolu'nun Sesi 

. iPad-iPhone ,
BYEGM uygulamasında • 

yayımlanmaktad ı r.

düzenledi.
Bursa merkez ve 
İnegöl ilçesindeki 
operasyonlarda 
FETO/PDY terör 
örgütüne finansal 
destek sağladığı ve 
para yardımında 
bulunduğu 
öne sürülen iş 
dünyasından 50 
kişi gözaltına alındı. 
Gözaltına alınan 
şüpheliler Nilü 
fer'deki Emniyet 
Müdürlüğü 
Ûlllddllld yüiü 

rüldü.

Bnrsa IntUemlın ııyııs tur ııcırça hir darbe dalıa
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü tarafın 
dan kurulan Narko- 
Tem VVhatsapp ihbar 
hattından gelen 
mesajı değerlendiren 
polis ekipleri 6 
şüpheliyi yakaladı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Narkotik 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü, 
uyuşturucu madde 
ticareti yapan 
şahıslara yönelik 
operasyon düzen
ledi. Bursa İl Em
niyet Müdürlüğü 
Narko-Tem What-

sapp ihbar hattına 
gelen bir mesajı 
değerlendiren 
polisler, Osmangazi

ilçesinde O.Ç, T.G, 
TT isimli şahısları 
uyuşturucu madde 
bulundurmak

suçundan yakaladı. 
Üzerinden bir 
miktar bonzai çıkan 
şahısların .

sorgusunda polis 
İ.E. isimli şüpheliye 
ulaştı. Şahsın 
üzerinde çok mik
tarda 'çıkı' diye tabir 
edilen satışa hazır 
bonzai ele geçirildi. 
Narkotik ekipleri 
Yıldırım ilçesinde 
'kullanmak için 
uyuşturucu madde 
bulundurmak* 
suçundan Y.K 
metamfetaminle 
yakalandı. Yapılan 
sorgunun ardından 
uyuşturucuyu 
P.K isimli şüpheli 
den temin ettiğini 

öğrenen polis, 
düzenlediği 
operasyonla 
P.K'yi de yakaladı. 
Yakalanan 6 
kişiden 4'ü hak 
kında 'kullanmak 
için uyuşturucu 
madde bulundur
mak* suçundan 
adli işlem yapıldı. 
I.E ve P.K. ise 
'uyuşturucu 
madde ticareti 
yapmak' su 
çundan göz 
altına alındı.
Zanlılar adliyeye 
sevk edildi.

F acebook s ay fa m ız: Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com 

Balıkçı Barınağı yenilenirken 
Birçok teknenin bulunduğu barınağa bir 

düzen getiriliyor.
Gördüğüm kadarıyla deniz içine kaya dol

gusu yapamayan belediye çözümü ahşap ve 
paslanmaz profilden yapılan rıhtım ve çevre 
düzenlemesi ile balıkçılara hizmet vermeye 
çalışıyor.

Daha önce Bursa Büyükşehir Belediye 
si'nin Kayıkhane Balıkçı Barınağı’nda yaptığı 
düzenleme Su Ürünleri Gemlik, Merkez Koo 
peratif işbirliği sonucu gerçekleşti.

Bu konuyu birkaç kez yazdım.
Büyükşehir Belediyesinin Kurşunlu Balıkçı 

Bannağını işletmeyi istiyor.
Ama, Kurşunlu Belediyesi kapatılırken kur

durulan balıkçıların olmadığı bir kooperatif 
kurulur.

Bu kooperatif barınaktaki özel yatlardan 
alınan gelirlerden yararlanmak ister.

Bunun için Balıkçı Barınakları işletme 
yönetmeliğinin uygûlanmasını ister. 
Şikayetlerde bulunur.

Gemlik Belediyesine Kurşunlu Belediyesi 
nin kapatılmasıyla geçen bu işletme, şika 
yetler üzerine il Tanm Müdürlüğü’ne geçer.

il Tanm Müdürlüğü, Gemlik İlçe Tanm 
Müdürlüğü’ne yazı yazarak, barınağın işlet 
meşinden sorumlu tutar.

İhale açılır, Kurşunlu Balıkçı Kooperatifi 
ihaleye katılmak için gerekli parayı yatıra 
maz, bu kez ikinci ihalede, ihale günü erte
lenir. Nedeni ise, Bursa Büyükşehir Beledi 
yesi’nin bu ihaleye katılmak istemidir.

ihaleye, Gemlik ve Bursa Büyükşehir Bele 
diyesi katılır. 90 bin lira muhammen bedelli 
ihale, Büyükşehir Belediyesinin fiyatı yük
seltmesi ile 220 bin liraya yükselir.

Bu konu üzerine, Kurşunlu Balıkçılar Koope 
ratif dava açar, ihale iptal olur.

Yıllardır Kurşunlu Balıkçı Barınağı işletil e 
mektedir.

Tekne sahipleri huzursuzdur. Bu konuda 
Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi müdahil olur, 
dikkat çekmek için tekneleriyle barınağın 
ağzını kapatır. Pazarlıklar sonucu Kayıkhane 
Bannağı’nın ve Üniversite önündeki barına 
ğın işletmesinin Su Ürünleri Kooperatfıne 
verilmesi kararlaştırılır.

Ancak olaylar farklı gelişir.
Kayıkhane barınağındaki amatör balıkçılar 

Su Ürünleri Kooperatifı’nin kendilerinden 
para istediğini belirterek, Belediyeyi şikayette 
bulunur. Belediye Büyükşehir Belediyesi ile 
ilişkiye geçerek, Kooperatif başkanı ve 
üyelerini zorba olarak tanıtır. Hatta onlan bir 
çeşit mafya olarak tanımlar. Böylece 
Kayıkhanenin işletmesi Gemlik Belediyesi’ne 
verilir. Belediye amatör balıkçılara dernek 
kurdurur. Bu derneğe yer verir. Ama biliniyor 
ki amatör balıkçılar 5 kilodan fazla balık tuta
maz. Bir çok amatör balıkçı, tutuğu balığı 
evine değil, bililerine satıyor. Ekmeğini 
balıkçılıktan kazanan balıkçılar ile amatör 
balıkçılar arasında bir kavga başladı. Bu 
kavga sonucu örgütlü olan Su Ürünleri Koo 
peratifleri üst birliği genel başkanı Gemlik’e 
gdıûTverncdıemdıer yaptı.

Bundan sonrasını bekleyin, bakın neler ola
cak.

tonii Matiirt StMl ımumlamiM
Gemlik Belediyesi 
tarafından işletil 
mekte olan Atatürk 
Stadının zemininin 
bozukluğu sonucu 
iki yıldır ilçemizdeki 
spor kulüplerinin 
bu sahadan 
yararlanamaması 
sona eriyor. 
Geçtiğimiz yıl, 500 
bin liraya yakın 
para harcanarak 
yenilenen Atatürk 
Stadyumunun 
zemini beklenen 
kaliteyi sağlayama 
yınca yeniden 
zemin iyileştiril 
mesi çalışmalarına 
başlandı.
Çimleme ve sulama

II

işlemlerinin ye
nilenmesiyle saha 
önümüzdeki ay
larda kullanılır hale 
gelebilecek.

II II V

İİlMllllWWlllllİIIIİIİMlllll
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
“Belediyemiz 
Yanınızda” projesi 
saha çalışmalarında 
tanıştığı küçük 
Mustafa’ya verdiği 
sözü yerine getire 
rek, doğum günün 
de yalnız bırakmadı. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avcı ve 
Muhtarlıklar ve 
Halkla İlişkiler 
Müdürü İbrahim 
Gör, Eşref Dinçer 
Mahallesinde 
ikamet eden, 
Mustafa İşler’i 
ve ailesini evinde 
ziyaret ederek, 
doğum günü 
kutlaması 
gerçekleştirdi. 
14 yaşına giren 
Mustafa ile doğum 
günü pastasını 
birlikte kesen 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, her 
sağlıklı vatandaşın 
bir engelli adayı

olduğunu hatırla 
tarak, “Mustafa 
kardeşimiz ile saha 
çalışmalarımız 
esnasında tanışma 
fırsatı bulduk ve 
doğum gününde de 
mutluluğuna ortak 
olmak istedik. 
Mustafa, yüreğinin 
temizliği yüzüne 
yansımış, hayata 
bağlı, neşeli ve zeki 
bir kardeşimiz. 
Kendisine doğum

günü kutlaması için 
söz vermiştik.
Halihazırda Halk ve 
İlişkiler Müdürlüğü 
m üz de “Engelsiz 
Doğum Günü” 
çalışmaları gerçek 
/eştiriyor. Hem 
verdiğimiz sözü 
tutmuş olduk, 
hemde engelsiz 
doğum günü kutla 
ması gerçekleştir 
dik. Mustafa ile 
şefkatle ilgilenen de

bir ailesi var. 
Biz de belediye 
olarak her zaman 
ailemizin yanında 
yız, sürekli iletişim 
halinde olacağız” 
diye konuştu.
Sürpriz ziyaretin 
ardından Başkan 
Yılmaz, Muşta 
fa’ya ve kardeşle 
rine çeşitli 
hediyeler 
vererek, hatıra 
fotoğrafı çektirdi.

_ _ _ BEKO 220 TR MARKA AS0000203942KAVI P RUHSAT NOLU YAZAR KASAMIZIN RUHSATINI
B»—■ ■■ KAYBETTİK. HÜKÜMSÜZDÜR.

HÜSEYİN KAYNAKİŞ

__ 'Bu.gazete 

Anadolu'nun Sesi
** iPad-ı'Phone

BYEGM uygulanmasında 
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SiiiMüMMilı
29 Ekim - 4 Kasım 
tarihleri arasında 
kutlanan Kızılay 
Haftası nedeniyle 
ilçemizde de etkin
lik düzenlendi. 
Türk Kızılayı 
Genel Merkezi ve 
Türkiye genelinde 
tüm Kızılay 
şubeleri tarafından 
çeşitli etkinliklerle 
kutlanan 
haftada Türk 
Kızılayı’mn 
kuruluş amacı ve 
yürüttüğü İnsanî 
yardım faaliyetleri 
özellikle öğrencile 
re, gençlere ve 
kamuoyuna 
anlatıldı.
Celâl Bayar 
Anadolu Lisesi de 
bu haftayı çeşitli 
etkinliklerle kutladı. 
Kızılay Haftası ne
deniyle, Türk 
Kızılayı Gemlik 
Şubesi Başkanı 
Gökhan Özler, 
Celâl Bayar 
Anadolu Lisesi’nde 
konferans verdi. 
Okulun konferans 
salonunda gerçek 
leşen bilgilendirme 
toplantısı ve 
konferansta Türk

Kızılayı’mn kuruluş 
felsefesi, tarihçesi, 
Bursa’da ve 
Gemlik’te yaptığı 
faaliyetler 
anlatıldı.
Şube Başkanı 
Özler, “Türk 
Kızılayı, 1868’de 
kurulmuş, insan 
ıstırabını dindirmek 
amacıyla ulusal 
ve uluslararası 
düzeyde faaliyet 
lerine devam eden 
bir kuruluştur. 
Tüm toplumu ku
caklayan, ulusal 
ve uluslararası 
saygınlığı olan, 

hizmetteki 
kalitesini sürekli 
geliştiren bir 
İnsanî yardım 
kuruluşudur. Irk, 
dil, din ve mez 
heplere bakmak 
sızın yardımlarını 
yapmaktadır. 
Afet hizmetleri, 
sosyal hizmet 
ler, kan hizmet 
leri, gençlik ve 
sagıık nızmeden 
gibi faaliyetleri 
olan kuruluşu 
muz, bu faaliyet
lerini ülkemizin 
her tarafında yürüt
mektedir.” dedi

Yıldırım Beledıye- 
si'nin ev sahipliğin 
de, Kültür ve Tü 
rizm Bakanlığı, 
TİKA ve Sancak 
Medya iş birliğiyle 
7 ilde düzenlenen 
"Uluslar arası Genç 
Edebiyatçılar Buluş 
ması” ilgi gördü 
Barış Manço Kültür 
Merkezi'nde 
"Genç olmak, genç 
ölmek" başlıklı 
sunumuyla 
gerçekleştirilen so
hbet ve şiir dinleti
sine sanatseverler 
ilgi gösterdi. Yunus 
Emre, Cahit Sıtkı 
Tarancı ve Sezai

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
ve Avrupa Birliği' 
nin ortaklaşa finan 
se ettiği 'Evde 
Çocuk Bakım Hiz 
metleri Yoluyla 
Kayıtlı Kadın Istih 
damının Desteklen
mesi Projesi'nin

Karakoç gibi 
isimlerin şiirlerini 
kendine has 
yorumlarıyla 
okuyan Serdar 
Tuncer, salondak- 
ilere duygu dolu 
anlar yaşattı. 
Anlattıklarıyla da 

kadın istihdam 
sayısını artırdığı 
bildirildi.
SGK, destek 
ödemesinin 
Ağustos ayında 
bittiği proje 
kapsamında; proje 
mali destek 
ödemelerinin

Yıldırımhlardan tam 
not alan Serdar 
Tuncer, böyle bir 
geceye ev sahipliği 
yaptığı için Yıldırım 
Belediyesi Başkanı 
İsmail Hakkı Ede- 
bali'ye teşekkür 
etti.

başlangıcı olan 
2015 yılı Temmuz 
ayından Eylül 
2017 sonuna kadar 
122 bin 332 
anneye toplamda ; 
38 milyon 909 
bin 906 avro 
ödeme yapıldığını 
bildirdi.

KONGRE İLANI
GEMLİK GİRİT VE RUMELİ TÜRKLERİ KÜLTÜR VE 

DAYANIŞMA DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN
Derneğimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı 26 Kasım 2017 Pazar 

günü saat 20.oo de dernek merkezimizde yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 3 Aralık 2017 Pazar 

günü aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır.
Üyelerimize duyurulur.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM :
1-Açılış
2- Divan heyeti seçimi
3- Saygı duruşu
4- Yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporunun okunması
5- Yönetim ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası
6- Yeni yönetim kurulu seçimi
7- Yeni denetim kurulu seçimi
8- Dilek ve temenniler
9- Kapanış

Bursa’da araçlar 
oioparklarda çürüyor

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Bursa Otopark 
işletmecileri Derne 
ği Başkan Yardım 
cısı, İnegöl Pa
landöken ve Çelik 
Otopark sahibi 
Güven Korkut, 
otoparklarda 
yaşanan sıkıntıları 
dile getirdi 
Türkiye genelinde 
yaklaşık 5 milyon 
aracın otopark
larda olduğunu 
ifade eden Korkut, 
15-20 yıldır oto 
parklar bekleyip, 
çürüyen araçların 
olduğunu belirtti. 
Araçların trafikten 
men edildikten 
sonra otopark 
işlemlerinin 
başladığını belirten

Güven Korkut, 
"Aracı trafik ekip
leri trafikten men 
ettikten sonra 
gerekli işlemler 
yapılmadan araçlar 
otoparktan 
çıkarılmaz. Men 
edilmesinin ak
abinde yaklaşık 6 
ay araç burada 
kalır. 6 aydan 
sonra biz bunun 
satışını isteyebili
riz. Ama biz bunu 
yapmıyoruz çünkü 
aracın satışa hazır 
lanması yaklaşık 3 
bin lira. Böyle bir 
güç otoparkçıda 
yok. Zaten burada 
çok cüzi rakamlara 
bu işi yapıyoruz" 
dedi.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez ■ Güler Ajan»



2 Kasım 2017 Perşembe GemlikKMrfez Sayfa 6

Facebook kendi 
işlerini kuran ve 
girişimci olmak 
isteyen kadınları 
desteklemek üzere 
başlattığı kapsamlı 
küresel projesi 
#SheMeansBusi- 
ness projesini 
Türkiye'de de 
hayata geçiriyor 
SheMeansBusi- 
ness'dan yapılan 
yazılı açıklamaya 
göre, Facebook, 
kendi işlerini kuran 
ve yeni girişimci 
olmak isteyen 
kadınları des 
teklemek üzere 
başlattığı kapsamlı 
küresel projesi 
#SheMeansBusi- 
ness projesini 
Türkiye'de Türkiye 
Odalar ve Borsa 
lar Birliği (TOBB) 
ve TOBB Kadın 
Girişimciler Kurulu 
ile birlikte hayata 
geçirecek.
#SheMeansBusi-

ness projesi 
kapsamında 
önümüzdeki yıl 
boyunca on farklı 
şehirde beş binin 
üzerinde kadın 
girişimciye, Face
book ve Instag 
ram'dan işlerini 
büyütmek için nasıl 
faydalanacaklarını 
da kapsayan 
eğitimler verilecek. 
Proje ile TOBB 
ve Facebook, 
Türkiye'nin dört 
bir yanındaki kendi 
işini kurmak 
isteyen kadınlara 
ilham vermeyi ve 
kadın girişimcilere 
işlerini bir adım

daha öteye 
taşımaları için 
gerekli bilgi, 
beceri, bağlantı ve 
teknolojiyi sun 
mayı hedefliyor. 
Açıklamada 
görüşlerine yer ver
ilen TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, 
dünyanın yeni 
bir sanayi devri 
mini yaşadığını 
belirterek, birinci 
sanayi devriminde, 
18'inci yüzyılda 
üretim alanında 
erkeklerin 
kadınlardan daha 
avantajlı olduğunu 
belirtti.

ELEMAN
VASIFSIZ BAY-BAYAN 

ÜBETİMBE ÇALIŞACAK PEBSONEL 
ALINACAKTIR.

VEBONA GBANİT MEBMEB 
SAN. TİC. LTB. ŞTİ.

TEL: 514 20 21

ELEMAN
Ön muhasebede çalışacak 

bavan çalışma arkadaşları arıyoruz 
Başvuruların bizzat cv ile 
yapılması gerekmektedir 
VEBONA GRANİT MERMER 

SAN. TİC. LTB. STİ.

TEL :514202i

E1EKTBİKÇİ ARANIYOR
GEMLİK’TE İKAMET EDEN 

GEMLİK’TEKİ ŞANTİYEMİZDE 
ÇALIŞACAK ELEKTRİKÇİ 

USTALARI VE YARDIMCILARI 
ARANIYOR 

DRM Elektromekanik İnş. 
Pröje'San.nTic.Ltd. "Şti. 

03124424014 - 05494992909

it SAHİBİNDEN 
KİRALIK ÜMURBEY’DE 
130 TONLUK ZEYTİN 
HAVUZLU MAĞAZA

0 536 223 82 82
Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAJEDC BCKICMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

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

KÜÇÜKKUMLA 
ÖZGÜZELYALI SİTESİNDE 

HAVUZLU EŞYAL VC EŞYASIZ 
2+1 DAİRE SAHİBNDEN SATILIK

0 535 37818 00GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
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Emlak sektörüne »eni düzenleme
Yeni taslağa göre, 
taşınmaz üzerinde 
ipotek ve haciz gibi 
kısıtlamalar olup 
olmadığı, taşınma 
zın krediye uygun
luk durumu sözleş 
mede yazacak. 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığınca 
hazırlanan taslağa 
göre, emlak alım 
satımına konu 
taşınmazlarda 
ipotek ve haciz gibi 
kısıtlamalar bulunup 
bulunmadığı ve 
taşınmazın krediye 
uygunluk durumu 
sözleşmelere gire
cek.
Bakanlığın, ilgili 
kurum ve kuruluş 
lann görüşüne 
sunduğu taslağa

göre, herkes 
emlakçilik yapa 
mayacak.
Emlak alım satımını 
kurala bağlamak 
amacıyla hazırlanan 
düzenleme, emlak 
çılık yapmak 
isteyenlere Bakan 
lığın il müdürlük
lerinden yetki bel
gesi alma zorun 
luluğu getirecek. 
Vatandaşlar, yetki 
belgesine sahip 
emlakçıların güncel 
listesini Bakanlığın 
internet sitesinden 
kontrol edebilecek. 
Süresi 5 yıl olacak 
belge, işletmenin 
herkes tarafından 
kolaylıkla görülebile 
cek bir yerine 
asılacak. Emlak

çıların, esnaf ya da 
ticaret odalarına 
kayıt yaptırması ve 
vergi mükellefi 
olması zorunlu tutu
lacak. Emlakçıya 
lise mezuniyeti şartı 
Emlakçılar eğitimle 
mesleki yeterlilik 
belgesi alacak 
ancak emlak yöne
timine ilişkin ön 
lisans diploması bu

lunanlar bundan 
muaf tutulacak. 
Emlakçilik yapmak 
için 18 yaşını 
doldurmak ve en az 
lise mezunu olmak 
şartı aranacak. 
Emlakçıların de
vletin güvenliğine, 
anayasal düzene 
karşı suçlarla 
hırsızlık, sahtecilik, 
hileli iflas, terörün 

finansmanı ve 
kaçakçılık gibi 
suçlardan ceza 
almamış olması 
gerekecek. 
Emlak dükkanı 
en az 30 metre 
kare olacak 
Emlak işletmeleri, 
bağımsız bölüm 
niteliğini taşıyacak 
ve en az 30 me
trekare büyüklüğe 
sahip olacak. Bu 
işletmelere; masa, 
dolap, koltuk, bil
gisayar, internet gibi 
teknik donanım 
konulacak ve bu
ralarda yeterli sayı 
da taşıt bulunduru
lacak. İpotek ve 
haciz durumu 
sözleşmede yaza
cak. Taşınmaz

ticaretine ilişkin 
hizmet verilmesi 
için taşınmazın 
sahibi ile yazılı 
hizmet sözleşmesi 
imzalanacak. Hizmet 
sözleşmesinde; 
taşınmazın tapu 
kaydı, büyüklüğü, 
fiili kullanım du
rumu, cephe ve 
manzarası, dolmuş, 
otobüs ve metro 
duraklarına mesa 
fesi, okul, ibade
thane ve hastane 
gibi yerlere uzaklığı, 
oda sayısı, duş 
kabini, dolapları, 
parke, uydu tesisatı 
gibi iç özellikleri, 
asansör, çocuk 
parkı, oto park gibi 
dış özellikleri 
yazacak.

Yeşil pasaportlu ihracatçı sayısı 5 hine dayandı
Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekci, 
ihracatçılara yeşil 
pasaport uygula 
ması kapsamında, 
şimdiye kadar 5 bin 
civarında kişinin 
yeşil pasaport 
aldıklarını belirtti. 
Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekci, 
ihracatçılara yeşil 
pasaport uygula 
ması kapsamında, 
şimdiye kadar 5 bin 
civarında kişinin 
yeşil pasaport 
aldıklarını belirte 
rek, yeşil pasaport 
dağılımında ilk 
sırada 2 bin 628 

kişiyle İstanbul'un 
bulunduğu 
nu söyledi. 
Zeybekci, son 3 
takvim yılı itibarıyla 
yıllık ortalama 1 
milyon doların 
üzerinde ihracat 
yapan firma temsil
cilerine verilen yeşil 
pasaport sayılarına 
ilişkin bilgi verdi.

İhracatçıların, uzun 
yıllardan beri yeşil 
pasaport talep 
ettiğini anımsatan 
Zeybekci, yapılan 
düzenleme 
sonrasında hali 
hazırda 11 bin 300 
firmanın, 14 bin 664 
yeşil pasaport alma 
hakkına sahip 
olduğunu ifade etti.

Zeybekci, bu kap
samda, 5 bin 933 
kişinin işlemlerinin 
tamamlandığını ve 
yeşil pasaportlarını 
alabilir hale geldik
lerini söyledi. Bu 
kişilerden, 4 bin 
900- 5 bininin fiili 
olarak yeşil pasa 
portlarına kavuş 
tuklannı dile getiren 
Zeybekci, yeşil pas
aport sahibi ihracat 
çıların illere göre 
dağılımı hakkında 
şu bilgileri verdi: 
"71 ilden firma tem
silcileri bu haktan 
yararlandı. Bunların 
yüzde 44’ü (2 bin

628 kişi) İstan
bul'da, yüzde 6,7 
(396 kişi)Bursa'da 
yer alıyor. 
Gaziantep, yüzde 
6,5 ile 3. sırada ve 
383 kişi pasaport 
aldı. İzmir'de 373, 
Ankara'da 235 
kişiye, Kocaeli ve 
Denizli'de 175'er 
kişiye yeşil pas
aport verildi." 
Zeybekci, şu anda 5 
bin olan yeşil pas
aport almış kişi 
sayısının 15 bine 
yaklaşacağını ifade 
ederek, "Onları da 
bekliyoruz. Onlar da 
başvurdukça

işlemleri hızlı 
şekilde bitiriyoruz." 
dedi. Oda ve 
borsalann yönetici
lerine de bu hakkın 
verilmesi taleplerini 
de değerlendiren 
Zeybekci, "Öyle bir 
şey düşünmüyoruz, 
olmaması da gerekir 
zaten. Daha fazla 
yeşil pasaport 
dağıtmak yerine, 
hedefimiz normal 
Türkiye Cumhuriyeti 
pasaportunun 
itibarını, karşıdan 
gösterildiği anda 
'geç' denilen hale 
getirmek olmalı." 
dedi

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

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Tekel 
Manastır Taksi

GEREKEl TELEFONLAR
110
155
156

513 10 55

513 12 06
KAYMAKAMLIK

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

DEHlZ UÇ AOI
Reea.ua Akını. Sarahat
METRO

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

ULAŞIM

HASTANELER

613 23 29

613 66 29

Devlet Heeteneel 
S.hll Dev. Heet.

Tomokay Tomografi 
Acıbadem

TAKSİLER
513 18 21
513 2467
513 32 40
513 23 24

RESMİ DAİRELER
Telefon Anza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme l
Statyum !
Orm.Böl.Şef. ı
Milli Eğt Md.
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. ı 
Karayollan 
Liman Baş.
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tanm Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd. 
İŞ-KUR___________

BELEDİYE
Santral
Başkanlık

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

DENİI OTOBÜSİr
121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86

513 13 53
513 10 57

51311 33
513 10 95
513 37 42

524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73
513 18 46

513 45 21 -23
51345 20

514 57 96
513 23 25 

51345 21-152 
513 45 21-111

Yalnız 185

Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova 
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes.

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

VAPUR-FERİBOT
Yalova 
Topçular 
E.klhl.ar

(220) 614 10 20

(202) 055 60 31

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Mllangaz 
Habaşgaz 
Yeni Llkltgaz 
BP Gaz 
Bütünler Llkltgaz 
Akçagaz 
Totalgaz 
Akoan Petrol 
MAR-PET
Tuncay Otog.z

513 29 29
513 12 95
513 16 37
513 75 58
513 88 43
513 22 59
513 45 46
513 65 00

513 80 00
514 88 70

Gemlik Kurfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 5919 
FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi: Serap GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 

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

korfezofset@hotmall.com 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

GENLİKSİIIEIAGUİI
VENÜS SİNEMASI
THORRAGNORAK 
11.00-13.30-16.00- 

18.30-21.00 
AYLA 

11.30-14.00-16.30- 
19.00-21.15 

BÖLÜK 
12.00-14.00-16.15- 

18.30-20.45 
5133321

Reea.ua
mailto:korfezofset@hotmall.com
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Ckavlaki
’ 1[ ^»DOĞANIN HÂZİNESİ J|

BASKI SIRASI BEKLEMEK YOK
YENİ FABRİKAMIZ YALOVA YOLUNDA HİZMETİNİZDE!

\0530 660 68 80

ZEYTİN 
KASALARINIZ 
ANINDA SİZE 

_ TESLİM! .. .. w
^.«^MARMARA'NIN EN BÜYÜK ZEYTİNYAĞI FABRİKASI

GÜNLÜK 300 TON 
YAĞLIK ZEYTİN İŞLEME KAPASİTESİ

GemlikKKrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

I Kuruluş:1973|

Cuma 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 

k GEMLİK .
irfanunluemlak.sahibinden.com

Kuzey Planlarının birinci etap tapuların yılbaşına kadar verilmesi bekleniyor

ItilMıııılılMamlMlIi
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

AKP’nin gözdesi İnegöl
Cumhurbaşkanı’nın baskılan sonucu 

Türkiye’nin gözde illerinin AKP’H belediye 
başkanlar/ bir bir istifa ediyor.

İstanbul Belediye Başkanı Kadir Top 
baş’dan başlayan istifa rüzgarı, Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Alte- 
pe’nin istifası ile sürdü.

Ardından direnen Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Melih Gökçek istifa 
etmek zorunda kaldı. Sonuncusu Balıkesir 
Belediye Başkanıydı. Devamı sayfa 4’de

Halk arasında kuzey planları olarak adlandırılan 
Küçük Kumla Mahallesi ile Gemlik Manastır 
semti arasında bulunan 600 dönümlük alanın 
imara açılmasında çıkan kadastro sorunlar dün 
Bursa Tapu ve Kadasto Bölge Müdür Vek. 
Feridun Yörük ile yapılan görüşmeler sonucu 
çözüme kavuşturuldu. Gemlik’te Kuzey Planla 
nnın tamamlanarak bölgenin imara biran önce 
açılmasını dört gözle beklerken, Bursa’dan ge 
leh haberi sevinçle karşıladılar. Haberi 2’de

BURSALI 
SÖZLEŞMELİ ER 

EMRE KARAASLAN 
DA ŞEHİT DÜŞTÜ 

Seımliııli'ıle 
iainsaldın 
MMii 
Hakkari'nin Şem 
dinli İlçesi Ortaklar 
bölgesinde, sınınn 
sıfır noktasında 
teröristlerle sabaha 
karşı çatışma 
çıktı. Çatışmada 
2 korucu, 6 
asker şehit oldu. 
9 ay önce göreve 
başlayan BursalI 
Sözleşmeli Er Emre 
Karaaslan'ın Bursa'- 
daki baba ocağına 
ateş düştü. 
Haberi sayfa 3’de

MİM

İHM

Bursa'da Recep 
Altepe'nin istifa 
sının ardından Vali 
İzzettin Küçük'ün 
çağnsıyla toplanan 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Mecli 
si'nde yapılan 
oylamada İnegöl 
Belediye Başkanı 
AlinurAktaş, Bur 
sa'nın yeni başkanı 
olarak seçildi.4’de

EMLAK EMLftK OflYl

KUMLA 2. ŞUBEMİZ

KUMLAT. ŞUBEMİZ i

GEMLİK ŞUBEMİZ

GEMLİK ŞUBEMİZ; DEREBOYU AKSA DOĞALGAZ YANI 
O 224 514 77 00 O 543 550 20 70 
KUMLA 1. ŞUBEMİZ; İSKELE MEYDANI 
BANKAMATİKLERİN YANI O 541 545 99 56 
KUMLA 2. ŞUBEMİZ ; ABDULLAH ASLAN CAD. NO: 76 
O 224 538 88 86 - 0533 746 06 46

ZAMANINDA VE DEĞERİNDE ALIM SATIM

Htıvuıt Lkentiç
SATILIK-KİRALIK EV-ARSA 

ARAZİ - DÜKKAN - İŞYERİ
w w w .dayiernİ8k.sahıb i n den^cj>nı_

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Kuzey Planlarının birinci elan tapuların yılbaşına kadar verilmesi bekleniyor

nm Mmı la tanlıli anala tHili
Halk arasında kuzey 
planları olarak 
adlandırılan Küçük 
Kumla Mahallesi ile 
Gemlik Manastır 
semti arasında bulu
nan 600 dönümlük 
alanın imara 
açılmasında çıkan 
kadastro sorunlar 
dün Bursa Tapu ve 
Kadasto Bölge 
Müdür Vek. Feridun 
Yörük ile yapılan 
görüşmeler 
sonucu çözüme 
kavuşturuldu. 
Dün, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Belediye 
Meclis AKP li üyesi 
Emir Kantur, CHP’li 
Meclis üyesi Mert 
Dimili ve plan 
uygulamasında 
çalışan Harita ve 
Kadastro Mühendisi 
Cengiz Karakuş, 
Gemlik Kadastro 
Şefliği’nde yapılan

çalışmalar da ortaya 
çıkan eski ölçüm- 
leme ile yeni ölçüm- 
leme arasındaki 
metraj farkları başta 
olmak üzere, diğer 
eksikliklerin gide 
rilmesi konusunda 
çözüm arayışı 
toplantısı yaptılar.

Teknik konularda 
Bölge Müdürüne 
bilgi verilmesi 
sonrası yapılan 
görüşmeler olumlu 
sonuç verdi.
Kadastrodaki sorun 
ların tamamlanması 
için Bölge Müdürü 
Vek. Feridun Yörük

Gemlik’teki ilgililere 
talimat vererek 
kadastrol çalışma 
ların bir ay içinde 
tamamlanarak 
sonuçlarının Tapu 
Müdürlüğüne gön
derilmesinin emrinin 
vereceğini söyledi. 
Gemlik heyeti, Bursa 

Kadastro Bölge 
Müdürlüğünden 
ilçemize sevinçli 
haberle döndüler. 
Gemlik’te Kuzey 
Planlarının tamamla
narak bölgenin 
imara biran önce 
açılmasını dört 
gözle beklerken,

Bursa’dan gelen 
haberi sevinçle 
karşıladılar.
Kadastrodaki sorun 
ların bir ay içinde 
tamamlanması ve 
tapuların yılbaşına 
kadar mülk sahipleri 
ne verilmesi 
bekleniyor.

Mak Yol’un iş makinaları Mavitec fabrikası önündeki Karsak Deresinin iki yakasına taşduvar örüyor.

M Miiİb dere yatağını (inarıyor

İzmir İstanbul 
otobanının yapımı 
üstlenen Mak-Yol 
firması ilçemizden 
geçen yol güzergahı 
sırasında bozduğu 
Karsak Deresi 
yatağını onarıyor. 
Mak Yol’a ait iş 
makinaları Cihatlı 
Mahallesi’ne giden 

yol üzerinden geçen 
viyadük altındaki 
Mavitec makina 
imalat fabrikası 
altındaki Karsak 
Deresi’nin yatağını 
bozmuştu.
Çevre yolunun 
Gemlik ayağındaki 
çalışmalarını tamam
layan firma, yolu 

hizmete açtı. 
Bu arada, yol 
açılması sırasında 
ortaya çıkan eksiklik, 
ve bozukluklar ise 
bir bir ele alınarak 
onarılıyor.
DERE YATAĞINA 
TAŞ DUVAR 
ÖRÜYORLAR

Mak-Yol firmasına ait 
ağır iş makinaları 
günlerdir Cihatlı 
Viyadüğü altında . 
Mavitec fabrikasının 
önündeki dere 
yatağında büyük 
kaya kütleleri ile 
derenin iki yakasına 
duvar örerek dere 
yatağını düzeltiyor.

Geçtiğimiz yıllarda 
Karsak Deresi’nin 
yağışlar nedeniyle 
taşması sonucu 
Cihatlı Mahallesine 
giden yol çevresin
deki dere yatağı 
bozulduğu gibi 
taşkınlıklara da 
neden oluyordu. 
Dere yatağının 

düzenlenmesi 
sonucu eski 
taşkınlıkların 
yaşanmayacağı 
belirtildi.
Derenin bu 
bölümden özdilek 
Alışveriş Merkezine 

* kadar olan kısmında' 
ise taş örgüsü bu- ■ 
lunmuyor. uj
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Bnrsa'ıa şehit alesi diistii
Hakkari'nin Şemdinli 
İlçesi Ortaklar böl
gesinde, sınırın sıfır 
noktasında 
teröristlerle sabaha 
karşı çatışma çıktı. 
Çatışmada 2 korucu, 
6 asker şehit oldu. 
9 ay önce göreve 
başlayan Sözleşmeli 
Er Emre Karaas 
lan'ın Bursa'daki 
baba ocağına 
ateş düştü.
Hakkari'nin Şemdinli 
ilçesi Ortaklar böl
gesinde, sınırın sıfır 
noktasında terörist 
lerle sabaha karşı 
çıkan çatışmada 
şehit düşen 6 as 
kerden birinin 24 
yaşındaki BursalI 
Sözleşmeli er 
Emre Karaaslan

Ev sahihi uyurken altınları çaldılar
İznik’te hırsızlar bir 
evden 15 liralık 
ziynet eşyası çaldıf 
Yeşil Cami Mahal 
lesi'nde oturan 
İbrahim D'ye ait eve 
kapının kilidini 
açarak giren hırsız 
ya da hırsızlar, bir 
beşibirlik, 5 bilezik, 
bir miktar para ile 2

Bulasıkkatınasınıla 
kocasını öldüren 

kadının ömür boyu hapis 
cezası, 15 yıla indirildi

olduğu öğrenildi. 
Bu sabaha karşı 
Türkiye'ye sızmaya 
çalışan bir grup 
PKK'lı terörist ile 
güvenlik güçleri 
arasında çatışma 
çıktı. Çatışmada 6 
asker ile 2 güvenlik 
korucusu şehit oldu, 
biri ağır 2 asker 
yaralandı

Hain saldırıda şehit 
olan Sözleşmeli Er 
Emre Karaslan'ın 
ateşi Bursa'nın 
Kestel ilçesi Vani 
Mehmet Mahallesi 
Gökpınar Sokak'taki 
baba ocağına düştü. 
34'üncü Hudut 
Tugay 
Komutanlığına 
bağlı hudut karako 

lunda sözleşmeli 
piyade er olarak 
görev yapan Şehit 
Karaaslan'ın 
9 ay önce göreve 
başladığı öğ 
renildi.
Şehit Emre 
Karaaslan'ın aslen 
Erzurum Tortum 
nüfusuna kayıtlı 
olduğu bildirildi.

cep telefonunu 
çaldı. Sabah 
uyandıklarında 
soyulduklarını 
anlayan İbrahim 
D, hemen polise 
haber verdi.
Ekipler evden 
parmak izi alırken, 
olayla alakalı 
tahkikat sürüyor

Bursa'da, bula Ertuğrulgazi Ma-
şıkları yıkamadığı 
için çocukların 
hastalandığını 
söyleyen eşi Jan
darma Uzman 
Çavuş Mehmet 
Tosun'u tabancayla 
öldürdüğü ileri 
sürülen Gamze
Tosun'un 
yargılandığı davada 
karar çıktı. Ömür 
boyu hapis cezası 
verilen sanık 
hakkında 'aşırı 
tahrik' ve 'iyi hal' 
indirimi uygulayan 
mahkeme heyeti, 
cezayı 15 yıla 
indirdi.
TEMİZLİK 
NEDENİYLE 
TARTIŞTILAR 
2016 yılının Mayıs 
ayında, merkez 
Yıldırım ilçesi 

hallesi'nde bulunan 
Gümüş Sokak'taki 
jandarma 
lojmanlarında mey
dana gelen olayda, 
Bursa İl Jandarma 
Komutanlığı'nda 
görevli 33 
yaşındaki Uzman
Çavuş Mehmet 
Tosun, iş çıkışı 
geldiği evinde, 4 
çocuğunun annesi 
23 yaşındaki 
Gamze Tosun ile 
tartıştı. İddiaya 
göre, gürültüyü 
duyan komşu 
larının gelmesiyle 
sakinleşen çift, 
komşuların 
evden ayrılma 
sından sonra 
bu kez de 'te 
mizlik* nedeniyle 
tartıştı. 

BURSA'da, bula 
şıkları yıkamadığı 
için çocukların 
hastalandığını 
söyleyen eşi Jan
darma Uzman Çavuş 
Mehmet Tosun'u ta
bancayla öldürdüğü 
ileri sürülen Gamze 
Tosun'un yargılan 
dığı davada karar 
çıktı, ömür boyu 
hapis cezası verilen 
sanık hakkında 'aşırı 
tahrik' ve 'iyi hal' in
dirimi uygulayan 
mahkeme heyeti, 
Gamze Tosun'un 
cezasını 15 yıla in

celirdi. Olay, 2016 
yılının Mayıs ayında, 
merkez Yıldırım 

'ilçesi Ertuğrulgazi 
Mahallesi'nde bulu
nan Gümüş Sokak'-

gı evınoe, 4 çocuğu

tâki jandarma 
lojmanlarında mey
dana geldi. Bursa il 
Jandarma Komutan 
lığı'nda görevli 33 
yaşındaki Uzman 
Çavuş Mehmet 
Tosun, iş çıkışı geldi 

nun annesi 23 yaşın 
daki Gamze Tosun 
ile tartıştı. İddiaya 
göre, gürültüyü 
duyan komşularının 
gelmesiyle sakinle 
şen çift, komşuların 
evden ayrılmasından 
sonra bu kez de 
'temizlik' nedeniyle 
tartıştı. Kendisine 
"Sen, evin temizli 
ğine önem vermi 
yorsun. Bulaşıkları 
yıkamıyorsun, çocuk 
ları bu yüzden hasta 
ediyorsun'* diyen 
eşinin ruhsatlı taban 
casını alan Tosun, 
sinirle eşine tek el 
ateş etti. Kalbine isa
bet eden kurşunla 
ağır yaralanan Uz 
man Çavuş Tosun, 
kaldırıldığı Şevket

Yılmaz Eğitim ve 
Araştırma Hastane- 
si'nde yaşamını 
yitirdi.
Olay sonrası polis 
tarafından gözaltına 
alınan Gamze Tosun, 
ifadesinde, eşinin 
temizlik hastası 
olduğunu söyleye 
rek, bu konuda ken
disiyle sürekli tartış 
tığını belirtti. Tosun, 
'"Pis' olduğumu 
söylüyordu. O ak 
şam, ikiz olan çocuk 
larımızdan biri rahat 
sızlandı. Öksürüyor 
du. Mehmet, iş çıkışı 
eve gelince, benimle 
bu kez 'Çocuk senin 
pisliğin yüzünden 
hastalanıyor. Bula 
şıkları dahi yıkamış 
sın' diyerek, tartıştı.

Daha sonra hakaret 
edip, bağırdı. Komşu 
larımız, gürültüyü 
duyunca eve gelip, 
bizi sakinleştirdi. 
Onların ayrılmasının 
ardın dan yine bana 
hakaret etti. Yatak 
odasına girip, 
tabancayı aldı. Ben 
de korkudan elindeki 
silahı almak istedim. 
Nasıl oldu, bilmiyo
rum. Tabanca ateş 
aldı ve kurşun ona 
isabet etti. Amacım, 
Mehmet'i öldürmek 
değildi" dedi.
Mahkemece tutuk
lanan ve hakkında 
Bursa 3’üncü Ağır 
Ceza Mahkeme- 
si'nde 'eşini kasten 
öldürmek* suçundan 
dava açılan Tosun,

mahkemede verdiği 
ifadesinde, emniyet
teki ifadelerini 
tekrarladı. Karar 
aşamasına gelen 
davada, dün çıktığı 
son duruşmada 
Tosun, "Ben, eşimi 
öldürmedim. Kazaen 
ölümüne neden 
oldum. Ailesinden 
ise özür diliyorum" 
diye konuştu, ömür 
boyu hapis cezasına 
çarptırılan Tosun'un 
duruşmadaki iyi hali 
dikkate alınarak, 
sanık hakkında 'aşırı 
tahrik' indirimi de 
uygulandı. Mahkeme 
heyeti, Tosun'un 
cezasını 15 yıla in
dirip, tutukluluk 
halinin devamını 
kararlaştırdı.

Facebbok sayfamkz :Gemİlk Körfez - Güler Ajans
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Güne bskiş
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

AKP’nin gözdesi İnegöl
Balıkesir Belediye Başkanının istifasın 

dan önce, Düzce Belediye Başkanı 
Mehmet Keleş, Niğde Belediye Başkanı 
Faruk Akdoğan da istifa etmek zorunda 
bırakılmıştı.

Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip 
Uğur sonuna kadar dayandı, çünkü 
seçimle gelmişti, hiçbir terör örgütüyle 
bağı olmadığını söylüyordu, yolsuzluğa da 
bulaşmamıştı. Durup dururken biri istedi 
diye neden istifa edecekti.

Onur meselesi yaptı. Ama üzerindeki 
baskıları o kadar arttı ki, ailesinin tehdit 
edilmeye başladığını, Türkiye halkının 
karşısında gözyaşlarıyla anlattı.

Gelelim Bursa’ya.
Bursa Recep Altepe’yi Gemlikliler 

yakından tanır. İstifasını kavşak projesi 
temelinin attıktan sonra yaptı.
Şimdi Bodrum’da dinleniyor.
Biliyorsunuz, Cumhurbaşkanının metal 

yorgunluk sözünden sonra il başkanlarıda 
istifa etmişti. Bursa AKP İl Başkanı Ce- 
malettin Torun istifasını erken açıklayan 
biriydi.

Bu sayının 20 ye yaklaştığı biliniyor.
Bursa AKP İl başkanı istifa edince, bu 

göreve sürpriz bir isim İnegöl den atandı.
Derken bir baktık ki, Altepe’nin yerine 

merkezden bir ilçe başkanı atanması bek
lenirken, İnegöl Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş getirildi. Dün, Büyükşehir 
Meclisinde resmileşti.

Bu durum, İnegöl’ün AKP Genel Merkezin 
deki gücünü gösteriyor.
Alinur Aktaş, eski bir Belediye başkanı 

da olsa, Bursa’nın sorunlarını ne kadar 
bilir?

Aktaş Büyükşehir meclisinin tabii üyesi 
olsa da, doğduğu büyüdüğü ilçede 
belediye başkanlığı yaptı.

Biri, Gemlik Belediye Başkanının bu 
göreve getirileceğini arzu ettiği için yazdı.

Biz olamayacağını söylüyorduk.
Bir de Gemlik Belediyesi’nde ortaya 

çıkan milyonluk yolsuzluk olayı çıktıktan 
sonra...

Belediye Başkanlarının birer birer görev 
den alındığı bir dönemde, 5 yıl süren bir 
yolsuzluğu göremeyen bir belediyenin 
başının, terfi ettirilmesi düşünülemez.

Erdoğan, önce kendi belediyelerini 
kıskaca aldı.

Kendi koltuğunu sağlama almak için pro
jelerini gerçekleştiriyor.

Erken bir seçim olma olasılığı yüksek. Bu 
durumda Gemlik Belediye Başkanın duru
munun ne olacağını da tartışılıyor.

Bu onların iç sorunu gibi görülse de, 
demokrasinin işlemediği, Reislerinin her 
sözüne ve emrine “Peki Efendim” diyen 
bir siyasi görüşün erleri, ancak biat kültü 
ründen gelen kullar olur.

Bunu yapıyorlar. Görülen o ki, Cumhur 
başkanı Erdoğan’ın kılıcı muhalefet 
belediyelerine de inecek.

Sonuç olarak İnegöl ilçeler içinde gözde 
o'ıûuğu Vır'koz dıa'na "Kurr/fıaûı.

Daha önceki İnegöl eski belediye başkanı 
Hikmet Şahin de Bursa Büyükşehir 
bdıeû'ıyesrne ba^Kariıfa yapmıştı.

Peki, Gemlik’in AKP de yeri nerede?
Cevabı siz verin. _______ ________

nlHUSlıHMİK!l
Bursa Büyükşehir 
Belediye 
Başkanlığı'na AK 
Parti'nin adayı 
Alinur Aktaş 
seçildi. Bursa'da 
Recep Altepe'nin 
istifasının ardından 
Vali İzzettin 
Küçük'ün çağrı 
sıyla toplanan 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Mecli 
si'nde yapılan 
oylamada İnegöl 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, 
Bursa'nın yeni 
başkanı olarak 
seçildi. Aday

çıkarmayan CHP'li * 
meclis üyeleri yaşa 
nan tartışma 
sonrası oylamaya 
katılmayarak salon
dan ayrıldı. Yapılan 
seçimde 75 oy alan

Aktaş, başkan 
seçildi.
AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı 
Erol Kaya, AK 
Parti'nin Bursa 
Büyükşehir

Belediye Başkan 
adayının İnegöl 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş 
olduğunu 
açıklamıştı. 
AK Parti'nin 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkan 
adayı Alinur 
Aktaş da aday 
gösterilmekten 
onur ve gurur 
duyduğunu be
lirterek, göreve 
seçildiği andan 
itibaren Bursa için 
yoğun bir çalışma 
içinde bulunacağını 
ifade etmişti.

îıılMlııtliiılWıılııiiii!jw
Saadet Partisi 
Gemlik Gençlik 
Kolları Başkanı Can 
Tatar ve yönetim 
kurulu üyeleri Cihat 
Murat Ak, Haşan 
Behlül Bayrak ve 
Emre Yıldız Gemlik 
İlçe Emniyet Müdü 
rü Abdulkadir 
Yüce'yi makamında 
ziyaret etti.
Ziyaretin ana sebe
binin “madde 
bağımlılığı” olduğu 
nu belirten Tatar 
şunları söyledi: 
"Bugün tüm dünya 
gençliğinin ve 
maalesef ülkemizin 
ortak problemi ha
line gelen madde 
bağımlılığı mesele
sine tüm milletimi 
zin dikkatini çek-

mek istiyoruz. 
Gerek ülkemizde 
gerek ilçemizde 
uyuşturucu madde 
bağımlısı gençleri 
mizin arttığını ve 
neredeyse ortaöğre 
tim seviyesine 
kadar düştüğünü 
yerel ve genel 
basından takip 
ediyoruz. İlçemizin 
mülki idarecilerinin 
ve şahsınızda em
niyet teşkilatımızın

uyuşturucu madde 
satıcıları ve madde 
bağımlıları ile mü
cadele ettiğini 
görüyor ve bu mü
cadelenizi takdir 
ediyoruz. Saadet 
Partisi Gemlik 
Gençlik Kolları 
teşkilatı olarak 
devletimizin bütün 
birimlerine, sivil 
toplum kuruluşla 
rina işbirliği çağrı 
sında bulunuyor ve

madde bağımlılı 
ğına karşı mü
cadelemizi başlatı 
yoruz.” dedi 
İlçe Emniyet 
Müdürümüz Ab- 
dulkadir Yüce ise; 
“Öncelikle siz, 
Saadet Partili genç
lerin konuya duyar 
Iılığından dolayı 
teşekkür ediyorum. 
Emniyet teşkilatı 
olarak hem ilçe 
mizde hem de 
ülkemizde madde 
bağımlı lığına karşı 
büyük mücadele 
içerisindeyiz. Bu
rada sizin gibi 
siyasi partilere sivil 
toplum kuruluş 
larına ve ailelere 
büyük görevler 
düşmekte.” dedi

TMMOB MİMABU1B ODASI GEMB.İK TEMSİICİİİĞİ
6ENEL KURULUNA ÇA6BI

Mimarlar Odası Gemlik Temsjlciliği’nin XIV. Olağan Genel Kurulu ve Temsilcilik 
Seçimleri 25.11.2017 Cumartesi günü saat 13.00-17.00 de Gürle İş Merkezi Kat: 2 
No : 224 GEMLİK adresindeki büromuzda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamazsa, Genel Kurul ve Temsilcilik Seçimleri 02.12.2017 Cumartesi
günü aynı adres ve saat de çoğunluk aranmaksızın aynı gündemle yapılacaktır. 

Üyelerimize önemle duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM
1-Yoklama ve açılış

2- Genel Kurul divan oluşturulması, Başkan ve iki saymanın seçilmesi ve saygı duruşu
3- Çalışma Raporunun okunması ve değerlendirilmesi
4- Gelecek dönem çalışma Raporunun görüşülmesi
5-Dilek ve Temenniler < »r

; 6-Adayların tespiti . / r . -yş
7-Seçimler
8- Kapanış
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Gemlik Ülkü 
Ocakları, Uyuştu

Çetin Temel Lisesi, 
üçüncüsü Gemlik

basketbol ve 
masa tenisi

İlçemizin iki takımı 
nın karşı karşıya 
geldiği müsabaka 
da kazanan Gemlik 
Gençliği oldu. 
Maçın dostluk ve 
kardeşlik ortamın 
da oynanması, tüm 
oyuncuların sport
mence mücadele 
etmesi izleyenlere 
büyük keyif verir 
ken ailelerde bu 
mücadeleden 
memnun oldular. 
Her iki kulübümü 
zünde gençleri 
mize önem ver
mesi, onları salon
larda buluşturması 
Gemlik için olması 
gerekendi.
Gücüm spor sa
haya, Hüseyin Dur, 
Muhammet F.Kader 
han, M.Ergen, 
D.B.Meriç, D.M. İbi- 
can, K. Yıldırım, 
B.Aksu ile çıktı. 
Rakibi Gemlikspor 
ise, Emre Mutman, 
Yusuf Osman İman, 
Emre Turhan, Onur 
Mert Gürel, Çetin 
Akın, Ali Gülenç, 
Emre Şen, Aytaç 
Kısalar,, Eren Avar, 
kaptan İzzet Kurt 

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Facebook sayfamız: GemlikKörfez ■ Güler Ajans

K flŞ€D€ fi€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

ile sahaya çıktı. 
Birinci ve Dördün 
cü periyotta sayı 
üstünlüğü Gücüm- 
şpor'un olurken, 
İkinci ve üçüncü 
periyotlarda Gem- 
İikspor üstünlüğü 
vardı ve sonuçta 
kazanan ilçemiz 
oldu.
Gemlikspor basket
bol şube sorum
lusu İbrahim 
TOKGÖZ, "Yıldız 
Takım olarak ilk 
maçımızı oynadık. 
Yedi oyuncum ilk 
defa maç tecrübesi 
yaşadı ve ilk defa 
forma giydiler. 
İlçemizin takımıyla 
oynamak bizleri de 
son derece mem
nun etti. Gemlik 
gençlerinden olu 
şan her iki takımın 
mücadelesi üst se
viyedeydi. İki külü 
bünde gençleri sa
londa buluşturması 
ve onlara resmi 
müsabaka oynama 
imkanı sağlaması 
ilçemiz adına 
büyük başarıdır. 
Galibiyetler ve 
mağlubiyetler gelip 

geçicidir, asıl olan 
Gemlik Gençliğidir. 
Gençlerimizi bir 
takım halinde sa
lonlara toplaya
biliyor ve onlara 
spor yaptırabiliyor 
sanız başarıyı 
yakalamışsınızdır. 
Bu inançla 25 yıldır 
salonlardayım ve 
gençlerimizin des 
tekçisiyim. Gem- 
lik’imizin sorunla 
rının gençlere 
sosyal imkanlar ve 
spora teşvik ile 
aşılabileceğine, 
onları bilinçlendi 
rerek kötü ahşkan 
tıklardan uzak 
tutulabileceğine 
inanıyorum. Bu 
akşamki güzel ve 
zevkli mücadele 
/erinden dolayı her 
iki takımında 
oyuncularını kut
luyorum. Bu akşam 
kazanan Gemlik 
Gençliğidir, ilçe 
mizdir. Her daim 
sloganımız 
SKOR İÇİN DEĞİL 
SPOR İÇİN 
OYNUYORUZ.
Sevgi ve saygı la 
rımla" dedi. 

rucu ile mücadele 
kapsamında 
başlattığı sosyal 
sorumluluk pro
jelerinin ilkinde 
ortaöğretim 
düzeyinde ki 
öğrencilere futbol 
turnuvası düzen
ledi. Turnuvaya 
ilçemizdeki 
liselerden geniş 
katılım oldu. 
Final maçında ki 
karşılaşmaya çok 
sayıda gencin 
izleyici olarak 
katılması dikkat 
lerden kaçmadı. 
Turnuvanın birin
cisi ise Endüstri 
Meslek Lisesi, 
İkincisi Haşan

Özel HATEM 
Okulları Gemlik’te 
ki şubelerinde 
öğrenci temsilcisi 
seçimleri düzen
ledi. Sağlık Meslek 
Lisesi ile Anadolu 
ve Fen Lisesi 
kampüslerinde 
gerçekleşen 
seçimlerde 
öğrenci adayları 
arasında rekabet 
renkli anlara 
sahne oldu. 
Sağlık Meslek 
Lisesinde yapılan 
seçimi Emir Kır, 
Anadolu Lisesinde 
Baran Efe Sıralaç, 
Fen Lisesinde ise 
Nusret Taha 
Ertürk kazandı. 
Okul rehber 
öğretmenleri 
Meltem önder ve 
Kübra Ulaş’ın or
ganize ettiği seçim 
de toplamda 
7 adayın olduğu 
öğrenildi. 
Rehber

Anadolu Lisesi ve 
Dördüncüsü ise 
Ticaret Meslek 
Lisesi oldu. 
Turnuvanın 
fair-play ödülünü 
ise Özel HATEM 
Okulları aldı. 
Ödül töreninde 
konuşma yapan 
Gemlik Ülkü 
Ocakları 
Ortaöğretim 
Birim Başkanı 
Mustafa Doğru, 
"Çağımızın en 
büyük 
tehlikelerinden 
biri olan uyuştu 
rucu teröründen 
genç kardeşleri 
mizi uzak tutmak 
amacıyla futbol,

0ZEi. n.Hiı:ffl GZELnHiı.m '
| । FEN LİSESİ |B

Öğretmenlerin 
açıklaması ise, 
“Özel HATEM 
Okullarında 
öğrencilerimize 
vatandaşlık göre
vimiz olan oy 
verme bilincinin ' 
aşılanması ve 
sorumluluk değeri 
mizi güçlendirerek 
seçme ve seçil 
me kültürünün 

turnuvalan, doğa 
yürüyüşü, kitap 
okuma etkinlikleri, 
münazara 
yarışmaları ve 
bilgi yarışmaları, 
yabancı dil 
kursları, tarih 
seminerleri ve 
daha birçok 
projelerimizi 
gerçekleştireceğiz. 
Bu konuda 
ailelerin, eğiticim 
terin ve Gemlik’ti 
hemşerilerimizin 
desteklerini 
bekliyoruz.” dedi. 
Ödül töreni 
sonrası Ülkü Ocaklı 
gençler hatıra 
fotoğrafları 
çektirdiler.

kazandırılması, 
katılımcı olma ve 
demokrasiyi 
benimseyebil 
meyi amaçlan 
maktayız. Bu 
kapsamda yaklaşık 
üç hafta süren 
seçimlerde 
aday olan tüm 
öğrencilere 
teşekkür ederiz.’’ 
şeklinde oldu.
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Uludağ Üniversitesi 
(UÜ) İktisadi ve 
İdari Bilimler Fa 
kültesi ve Türkiye 
Ekonomik, Siyasal 
ve Stratejik Araştır 
malar Merkezi 
(TESAM) ortaklığın 
da İkincisi gerçek 
(eştirilen "Uluslara 
rası Sosyal Bilimler 
Kongresi" başladı 
Mete Cengiz Kültür 
Merkezi'nde 60 
akademisyenin 
konuşmacı olduğu 
ve 12 oturum 
şeklinde gerçekleş 
tirilecek kongrenin 
ana başlığı 'Quo 
Vadis Türkiye?' 
(Türkiye nereye 
gidiyor?) olarak be
lirlendi. UÜ Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. 
Mehmet Yüce, 
Türkiye'nin 
dünyadaki yerinin 
farklı bakış 
açılarına göre 
değiştiğini söyledi. 
Kendi bakış açısına

göre Türkiye'nin iyi 
bir noktaya doğru 
gittiğine işaret eden 
Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Mehmet 
Yüce, "Türkiye 
bugün uyguladığı 
politikalar sayesin 
de, Balkanlar'da, 
Ortadoğu'da ve 
İslam coğrafya 
sında ben varım 
diyor. Bunun için, 
en azından küresel 
bir aktör haline 
gelebilmek için 
elinden gelen 
gayreti gösteriyor. 
Ben umutsuz 
değilim. Ancak çok 
büyük bir silkinme 
yapmamız

gerekiyor. Çok 
çalışmamız 
gerekiyor. Bunun 
için bana göre tüm 
alt yapımız hazır. 
Bugün geldiğimiz 
dönemde kendi iç 
ve dış düşmanları 
mızla uğraşırken el
bette birtakım 
sıkıntılar yaşayaca 
ğız. Önemli olan 
köklerimizden 
doğabilmemiz için 
uygun zemin 
oluşmuş mudur? 
Buna bakmamız 
lazım. Çok şükür 
dipdiri bir şekilde 
ayaktayız ve daha 
da ileriye gidece 
ğiz" diye konuştu.

ELEMAN
VASIFSIZ BAY-BAYAN 

ÜRETİMBE ÇALIŞACAK PERSONEL 
ALINACAKTIR. 

VERONA GRANİT MERMER 
SAN. TİC. LTB. ŞTİ. 

TEL: 514 20 21

ELEMAN
Ön muhasebede çalışacak 

bavan çalışma arkadaşları arıyoruz 
Başvuruların bizzat cv ile 
yapılması gerekmektedir 
VERONA GRANİT MERMER 

SAN.TİC.LTD.STİ.

TEL = 5142021

ELEKTRİKÇİ ABANIYOB
GEMLİK’TE İKAMET EDEN 

GEMLİK’TEKİ ŞANTİYEMİZDE 
ÇALIŞACAK ELEKTRİKÇİ 

USTALARI VE YARDIMCILARI 
ARANIYOR 

DRM Elektromekanik İnş. 
Proje 'San.nTic.Ltcl. "Şti. 

03124424014 - 0549 499 29 09

SAHİBİNDEN
KİRALIK UMURBEY’DE 
130 TONLUK ZEYTİN 
HAVUZLU MAĞAZA

053622382 62
İlklik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAŞIM MKIM YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

©SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

KÜÇÜKKUMLA 
ÖZGUZELYALI SİTESİNDE 

HAVUZLU EŞYALI ve EŞYASIZ 
2+1 DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK

05353781800
Facebook sayfamız : Gemlik körfez - Güler Ajans
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10 ayda 9.5 milyon turist geldi
Antalya Havalimanı 
Mülki İdare Amirliği, 
Antalya Havalimanı 
aracılığıyla kente 
gelen turist rakam 
lannı 31 Ekim tarihi 
itibariyle açıkladı. 
Antalya'ya 10 ayda 
havayoluyla 9 mil 
yon 475 bin 581 tu 
rist geldi. Geçen yıl 
aynı dönemde 444 
bin Rus turistin 
geldiği kenti, bu yıl 
aynı dönemde 
yüzde 724 artışla 3 
milyon 663 bin Rus 
ziyaret etti.
Buna göre 2017'nin 
10 aylık döneminde 
Antalya'ya gelen 
turist sayısı, geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 60 
artışla 9 milyon 475 
bin 581 oldu. Ekim 

ayında ise geçen yıl 
ekim ayına göre 
yüzde 24 artışla 982 
bin 441 turist geldi. 
RUSLAR 
4 MİLYONA 
KOŞUYOR 
1 Ocak-31 Ekim 
2017 tarihleri 
arasındaki yaklaşık 
9.5 milyon turistin 3 
milyon 663 bin 
484'ünü Ruslar 
oluşturdu. Rusya'
dan gelen turist 
sayısı geçen yılın ilk 
10 ayına göre yüzde 
724 gibi rekor 
yükseliş gösterdi. 
Geçen yıl aynı 
dönemde 444 bin 
507 Rus turistin 
geldiği kente bu yıl 
gelen 3.6 milyon 663 
bin Rus turist, top 
lam turist sayısının

yüzde 63'ünü 
oluşturdu. Geçen yıl 
ekim ayında 183 bin 
olan Rus turist 
sayısı yüzde 96 ar
tarak, 361 bin 251 
kişiye yükseldi.
Ekim ayı toplam tur
ist rakamlarının ise 
yüzde 36.7'sini Rus 
turistler oluşturdu. 
ALMANYA'DA 
DÜŞÜŞ YÜZDE 16 
Önceki yıllarda

Antalya'nın en çok 
turist ağırladığı 
ülkelerin başında 
gelen Almanya'dan 
gelen turist sayısı, 
kötü bir yıl olarak 
geride kalan 2016' 
nın da altında 
seyrediyor. Rusya'
dan sonra An
talya'ya bu yıl en 
çok turist gönderen 
ikinci ülke olan Al
manya'dan geçen 

yılın 10 aylık döne
mine göre yüzde 16 
düşüşle toplam 1 
milyon 579 bin 840 
turist geldi. Ekim 
ayında Almanya'dan 
gelen turist sayısı 
yüzde 17 geriledi. 
Geçen yıl ekimde 
296 bin olan Alman 
turist 247 bine 
düştü. 10 aylık < 
dönemde toplam 
turist sayısı mn 
yüzde 27'sini 
oluşturan Almanlar, 
ekim ayında ise 
yüzde 25'ini 
oluşturdu.
Geçen yıldan 
itibaren büyük 
yükseliş gösteren 
Ukrayna pazarı bu 
yıl da yükselişini 
sürdürüyor. Rusya 
ile birlikte sektörü 

en çok sevindiren 
ikinci pazar konu
mundaki Ukrayna'
dan 10 ayda yüzde 
25 artışla 710 bin 
turist geldi. En çok 
turist gönderen 
ülkeler 
sıralamasında 
yüzde 12.2 payla 
üçüncü olan Ukray
na'dan ekim ayında 
ise geçen yıla göre 
yüzde 28 artışla 49 
bin 961 turist geldi. 
Antalya'nın en çok 
turist ağırladığı 
dördüncü ülke İn
giltere'den ise 10 
aylık dönemde 
yüzde 7 artışla 350 
bin turist gelirken, 
ekim ayında geçen 
yıla göre yüzde 
27 artışla 45 bin 
turist geldi.

Ekim ayı ihracat rakamları açıklandı
Bakan Tüfenkci 
ekim ayı ihracatının 
yüzde 9 artarak 13 
milyar 943 milyon 
dolar, ilk 10 ay 
bazında ise yüzde 
10 artışla 129 milyar 
75 milyon dolar 
olduğunu belirtti. 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent 
Tüfenkci, İhracat 
Haftası'nın ikinci 
gününde Ekim 
ayına ilişkin dış 
ticaret rakamlarını 
açıkladı. Tüfenkci, 
"Bizim verirlimize 
Ekim ayında ihracat 
13 milyar 943 mi
lyon dolar olarak 

gerçekleşmiş 
görünüyor. Bunun 
içinde külçe 
altın da var.
İthalatımız ise 21 
milyar 304 milyon 
dolar olarak 
gerçekleşmiştir. Dış 
ticaret hacmimiz 
yüzde 18.24 artarak 
35 milyar 248 mi
lyon dolar olarak 
gerçekleşmiştir" 
dedi.
Dünya Bankası'nın 
dün açıkladığı 2018 
yılı İş Ortamı Ra- 
poru'na göre 
Türkiye'nin iş 
yapma kolaylığında 
190 ülke arasında

60'ıncı sırada yer 
aldığını belirten 
Tüfenkci, "Ülkemiz 
bir önceki yıla göre 
9 basamak 
yükselmiştir. Son iş 
ortamı raporunun 
da ortaya koyduğu 
üzere ülkemiz pek 
çok alanda iş 
ortamını iyileştir 
miştir. Örneğin 
bugün azınlık hisse 
dar haklarının 
korunması anlamın 
da dünyanın 20'nci 
ekonomisi pozis 
yonuna ulaşmış 
bulunmaktayız" 
şeklinde konuştu. 
Tüfenkci, sözleşme 

nin icrası anlamında 
Türkiye'nin 30'uncu 
sırada yer alması 
hakkında, "Ülkemiz 
ticaret uyuşmazlık 
larının çözümünde 
ve ticaret alanındaki 
adli süreçlerde 
dünyanın en etkin 
ülkelerinden biridir" 
şeklinde 
değerlendirdi. 
İhracat yapan firma 
sayısı 72 bin 298 
Bakan Tüfenkci, AB 
ülkelerinin ihracatta 
yüzde 49.5'lik bir 
alan oluşturduğunu 
belirterek, Ekim 
ayında bütçe gelir
lerinde yüzde 21 'ini 

gümrük idarelerince 
tahsil edildiğini, 
2017 yılının ilk on 
aylık döneminde 
ihracat yapan firma 
sayısının 72 bin 298, 
ithalat yapan firma 
sayısının da 77 bin 
790 olduğunu 
paylaştı.
Üretenin her zaman 
yanında olacaklarını 
söyleyen Tüfenkci, 
"Biz istihdam 
sağlayanın yanında 
olacağız, biz ihracat 
yapanın yanında 
olacağız. Bunu 
sadece sözle değil 
işlerimizle de 
sözümüzün 

arkasında 
olduğumuzu gös
teriyoruz. İran ile 
Türkiye'den yapılan 
tercihli ticaret 
anlaşması kap 
samı eşyaların 
ithalatındaki bel
geler için uyguladığı 
konsolosluk onay 
şartı nedeniyle 
mütekabiliyet un
suru gereğince 
Iran menşeiIi tüm 
eşyaların ithalatına 
ilişkin belgelerde 21 
Ağustos 2017 tari
hinden itibaren imza 
ve mühür tasdikleri 
aranmaya başlan 
mıştı." dedi

G
E

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DEHİI OTOBÜSİr

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

ULAŞIM'

Büzer Turtun

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

DENİZ UÇAOl *11
P«oa*u* Akınla Şeye hat S 1 ■
METRO »11

KAYMAKAMLIK

013 23 20

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

51318 21
513 24 67
613 32 40
513 23 24
517 33 94

Körfez Taksi * 
Çınar Taksi ' 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

□avlat Hastanesi 
Sahil Dev. Ha at 
Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

TAKSİLER

110
155
156

513 10 55 
51318 79
513 12 06

HASTANELER

Telefon Anza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme I
Statyum I
Orm.Böl.Şef. l
Milli Eğt Md.
Halk Kütüphane 1
Askerlik Şb. ı
Karayollan 
Liman Baş.
Mal MOd. ı
Nüfus Md. 
özel İd. Md. 
Tapu Slcl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd. 
İŞ-KUR__________

BELEDİYE

186
513 45 03
514 00 95
513 12 86

513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
51310 95
513 37 42
513 15 07

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

513 18 48
513 71 68

Santral
Başkanlık

51345 21-23
51345 20

Bursa
Mudanya 
Yonlkapı ।
Yalova 
Ido İmam Aslan 
Dinlenme Tes.

250 77 84
644 30 60

(212) 616 12 12
(226) 811 13 23

613 23 94

VAPUR-FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Eaklhlaar

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

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ
Aygaz
Habaş
Mogaz

Gemlik Körfez
OEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

IEIIİİSİİEIİGMİ
VENÜS SİNEMASI

BUSKİ 
İtfaiye 
Muhasebe Md.
Yazı İşi. Md.
8u Anza

514 57 96
513 23 25

51345 21-182
513 45 21-111

Yalnız 185

Mllangaz 
Habaşgaz
Yeni Llkltgaz 
BP Gaz
Bütünler Llkltgaz
Akçagaz
Totalgaz
Akcan Petrol 
MAR-PBT 
Tuncay Otogaa

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

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5920 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmall.com 

Yönetim ve Basım Yeri :
GÜLER AJANS

Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tüsİpl.
İstiklal Cad? Bora Sok.No:5/AGEM^>?' '

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

THORRAGNORAK 
11.00-13.30-16.00- 

18.30-21.00 
AYLA 

11.30-14.00-16.30- 
19.00-21.15 

BÖLÜK 
12.00-14.00-16.15- 

18.30-20.45 .
1133321

mailto:korfezofset@hotmall.com
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T 987

YAPI MALZ€M€L€Rİ LTD. ŞTİ.
BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 

VİTRİFİYE & BANYO DOLAPLARI & LAMİNAT PARKE 
KOMBİ & RADYATÖR & BOYA ve KABA İNŞAAT MALZEMESİ 
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

'fYEAU.
sın

PEŞİN 
FİYATINA 
KREDİ 
KARTINA

KIŞ 
vj LASTİKLERİ 
* SATIŞLARIMIZ 
I- BAŞLADI

ÜZKAYA
TUR. NAK. TAAH. İHR. VE TİC. LTD.ŞTİ

Hfear Mah. TEDAŞ Yani Körfez Baytaş Sit.
A Blok No: 2 GEMLİK

Tel: O 224 5144044

http://www.yigitinsaatgemlik.com
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ZEYTİN 
KASALARINIZ 
ANINDA SİZE

TESLİM!
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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

Dün medyada Bursa'nın 10 İlçe başkanınm İstifasının istendiği heberleri yalanlandı

HPi^icıtolMiiiMrtlenleaiaıteTatai Yaslı 
kadına

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Sırada ilçe baştanları var...
Ak Parti’de yaprak dökümü devam ediyor. 
Dün, sosyal medya Bursa da 10 AKP ilçe 

başkanınm istifasının istendiği yayıldı.
Facookta başlayan haberler, bir sûre sonra 

gazetelerin internet sayfalarına yayıldı.
AKP’ye yakınlığı ile bilinen Yeni dönem 

Gazetesinde çıkan haberin yazarı ise AKP den 
bir dönem milletvekili adayı olan Cennet 
Cankılıç’a aitti.

Bu haberi bazı AKP’lilerle birlikte okuduk.
Devamı sayfa 4’de

AKP’de Cumhurbaş 
kanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın parti 
örgütlerinde ve 
belediyelerde Metal 
Yorgunluk bulun 
duğu şeklindeki 
açıklamasının 
ardından, istifaları 
istenen il başkan 
/arından sonra 
belediye başkanlar/ 
da istifaya zorlan 
mış, yöntem değişti 
rilerek istifası iste 
necek olan İlçe 
Başkanlannın ise 
yapılacak kongre 
lerde aday olmama 
lan öngörüldü. 
AKP Bursa İl Başka 
nı Ayhan Salman, 
dün ilçe başkanla 
rıyla bir araya 
geldiklerini, kongre

sürecini konuştuk 
lannı söyledi.
AKP Gemlik İlçe 
başkanı Zafer Işık 
dün yaptığı yazılı 
açıklamada istifa 
ettiği şeklinde çıkan 

söylentilerin gerçek 
olmadığını, Salman’ 
ın dediği gibi 
yapılacak olan ilçe 
kogresinde aday 
olmayacağını 
açıkladı. Syf2’de

araba
garptı
Sabah erken saat 
lerde meydana 
gelen trafik kaza 
sında 60 
yaşındaki bir 
kadın yaralandı. 
Gemlik çevreyolu 
Altıntaş Camii 
önünde meydana 
gelen kazada bir 
anda yola çıktığı 
iddia edilen Nazif e 
Uslu isimli 60 
yaşın daki kadın 
yaralandı. 4’de

ZAMANINDA VE DEĞERİNDE ALIM SATIM 

Htıvtal Üteuûd

ffizingot
/sahlblnden.comj

KUMLA 2. ŞUBEMİZ

e m

SATILIK - KİRALIK EV - ARSA - 
ARAZİ - DÜKKAN - İŞYERİ

GEMLİK ŞUBEMİZ; DEREBOYU AKSÂ 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

ww.%25c4%259femlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Dün medyada Bursa’nın 10 ilçe başkanının istifasının istendiği heberleri yalanlandı

AKP’de Cumhurbaş 
kanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın parti 
örgütlerinde ve 
belediyelerde Metal 
Yorgunluk bulun 
duğu şeklindeki 
açıklamasının 
ardından, istifaları 
istenen il başkan 
larından sonra 
belediye başkanları 
da istifaya zorlan 
mış, yöntem değişti 
rilerek istifası iste 
necek olan İlçe 
Başkanlarının ise 
yapılacak kongre 
lerde aday olmama 
lan öngörüldü. 
Dün öğle saatlerin 
de, Bursa’nın 10 
başkanının Ankara’ 
ya çağrılarak istifa 
larının istendiği 
heberleri yayıldı. 
Bu ilçe başkanlarının 
istifalarını verdik 
leri daha sonra 
yalanlandı. 
Bu konuda köşe 

yazısı yazan AKP’ye 
yakınlığı bilinen Cen
net Cankılıç, çalıştığı 
gazetesindeki köşe 
yazısını kaldırdı.
İstifası istenen ilçe 
Başkanları arasında 
Gemlik AKP İlçe 
Başkanı Zafer Işık’ın 
da adı geçiyordu.

TEPKİ ÜZERİNE 
İSTİFA 
YERİNE ADAY 
OLMAYACAKLAR

Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdo 
ğan’ın ülkenin 4 
büyük ilinin belediye 
başkanının istifasını 
istemesinin tabanda 
ve ülkede tepkilere 
neden olması üzeri 
ne, AKP istifa iste 
me yerine kongre 
lerde aday olma 
malarını sağlama 
yönetimi geliştirdiği 
öğrenildi.
Dün, AKP Trabzon

Milletvekili ve Bursa 
İl Koordinatörü 
Muhammet Balta, 
İl Başkanlığı'nda 
sabah saatlerinde 
17 ilçenin teşkilat 
başkanlarıyla bir 
araya geldi. Devam 
eden değişim 
süreci gereği 10 ilçe 
başkanının kongre 

süreci sonrası 
görevlerine devam 
etmeyeceklerini 
bildirdi. Bunlar; 
Osmangazi İlçe 
Başkanı Ali Yılmaz, 
Nilüfer İlçe Başkanı 
Çelil Çolak ve Yıldı 
rım İlçe Başkanı Hü- 
dayi Yazıcı'nın yanı 
sıra İnegöl İlçe

Başkanı Adem 
Demirel, Gemlik ilçe 
Başkanı Zafer Işık, 
Kestel ilçe Başkanı 
Necmettin Ekinci, 
İznik ilçe Başkanı 
Tamer Mahmut 
Hersek, Mustafake 
malpaşa ilçe 
Başkanı Sâadettin 
Akkoyunlu, 
Büyükorhan İlçe 
Başkanı Ahmet 
Korkmaz ve 
Harmancık İlçe 
Başkanı Haşan 
Hüseyin Temel'e 
kongreye kadar 
görevlerine devam 
edecekler, kongreyle 
birlikte değişime 
gidileceği bildirildi. 
AKP Bursa İl 
Başkanı Ayhan 
Salman, dün ilçe 
başkanlarıyla bir 
araya geldiklerini, 
kongre sürecini 
konuştuklarını 
söyledi.
Salman, görevden 

almaya da istifa 
gibi bir durumun söz 
konusu olmadığını 
belirterek, ilçe 
başkanlarının 
istifa yerine hemen 
yapılacak ilçe 
kongrelerinde 
aday olmamaları 
istendiği öğrenildi.

IŞIK İSTİFA 
ETMEDİM 
GÖREVİMİN 
BAŞINDAYIM

Öte yandan, 
AKP Gemlik İlçe 
başkanı Zafer 
Işık dün yap tığı 
yazılı açıklama 
da istifa ettiği 
şeklinde çıkan 
söylentilerin 
gerçek olmadığını, 
Salman’ ın dediği 
gibi yapılacak 
olan ilçe kogre 
sinde aday 
olmayacağını 
açıkladı.

Yeni Mahalle Kireç sokakta bulunan bir apartman dairesi çöp eve dönüşünce belediye soruna el anı

Gemlik Yeni Mahalle 
Kireç Sokak’ta 
bulunan apartman 
dairesindeki bir 
çöp ev, Gemlik 
Belediyesi ekipleri 
tarafından temiz 
lenip, dezenfekte 
edildi.
Çevreye yaydığı 
kötü koku sebebiyle 

mahalle sakinlerinin 
şikâyette bulunduğu 
Yeni Mahalle Kireç 
Sokak’taki eve 
giden Gemlik 
Belediyesi temizlik 
ve zabıta ekipleri, 
evin eski eşya ve 
çöplerle dolu 
olduğunu tespit etti. 
Gemlik Belediyesi

Temizlik İşleri 
Müdürü Ahmet 
Dedetürk’ün 
koordi nesinde, 
sağlık ve görüntü 
yönünden çevreyi 
tehdit eden çöp ev, 
temizlik ekiplerince 
tahliye edildi.
Evde biriken çöpler
den dolayı adım 

atmakta zorlanan 
temizlik görevlileri, 
çuvallara koydukları 
çöpleri dairenin ■> 
balkonundan aşağı 
atarak, çöp kamyo 
nuna yükledi.
Yalnız yaşadığı 
belirlenen Abdullah 
Kaya Ertem’in evin
den 6 kamyon do- * 

lusu çöp çıkartan 
ekipler, tamamen 
boşalttıkları evi 
ilaçlayarak dezen
fekte etti..
Evi temizlenen 
yaşlı vatandaşa 
sevgi mağazasından 
yeni kıyafetler 
temin edildi.
Temizlik İşleri

Müdürü Ahmet 
Dedetürk, çöp 
evler hakkında 
gelen şikâyetlerin 
anında 
değerlendirmeye 
alınarak, temiz 
leme işlemlerinin 
ivedilikle 
gerçekleştiril 
diğini< söyledi.
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Bursa şehidini uğurladı
Hakkari'nin Şemdinli 
ilçesi Ortaklar 
bölgesinde çıkan 
çatışmada şehit 
düşen 24 yaşındaki 
Piyade Sözleşmeli 
Er Emre Karaarslan, 
Bursa'da son 
yolculuğuna 
uğurlandı.
Hakkari'nin Şemdinli 
ilçesi Ortaklar böl
gesinde, sınırın 
sıfır noktasında 
teröristlerle karşı 
çıkan çatışmada 6'sı 
asker 2'si korucu, 8 
güvenlik görevlisi 
şehit düşmüştü. 
Hain saldırıda 
şehit olan Piyade 
Sözleşmeli Er Emre 
Karaslan'ın ateşi 
Bursa'nın Kestel 
ilçesi Vani Mehmet

Darlm girişimi tfaBasında fla$ gelişme!
Bursa'da 15 Temmuz 
darbe teşebbü 

. sünden sonra 
ü gözaltına alınan

sözde Bursa 
b sıkıyönetim komu

tanı Albay Yurdakul 
Akkuş ile 13'ü tu
tuklu toplam 16 
sanığın yargılan 
dığı davada 1 kişi 
tahliye edildi 
15 Temmuz darbe 
girişiminin ardından 
Türkiye genelinde 
hakkında ilk gözaltı 
karan verilen Albay 
Yurdakul Akkuş ve 
13'ü tutuklu 
toplam 16 sanığın 
yargılanmasına 8. 
Ağır Ceza Mahkeme
sinde devam edildi. 
Tutuklu sanıklar 
Akkuş ile Yılmaz G., 
Hakan K., Ali Ç., 
Kemal Ş., Hacı 
Hüseyin Ç., Ertuğrul 
Y., Murat Y., Ayhan 
Ş., Erkan D., Mustafa

KAŞEDE BEKLEMEK 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

Mahallesi Gökpınar 
Sokak'taki baba 
ocağına düştü. 
Şehadet haberinin 
ardından şehidin evi 
Türk bayrakları ile 
donatılırken, Kara 
arslan için Mihraplı 
Camii'nde tören 
düzenlendi. Cuma 
namazını müteakip 
kılınan cenaze 
namazının ardından

E., İbrahim Ç., Ali Y. 
ve Duran D., Ses ve 
Görüntü Bilişim Sis
temi (SEGBİS) ile 
tutuldukları ceza 
evlerinden katıldı. 
Başbakanlık müdafi 
avukatı Rıfat Bakan, 
tüm şahit ve 
sanıkları dinlediği 
için mahkeme 
heyetine teşekkür 
ederek, ''Dün şahit 
olarak dinlediğimiz 
Latif Oygür, o gece 
şerefli bir Türk 
askerinin nasıl 
davranması gerek 

son yolculuğuna 
uğurlanan 
Karaarslan'ın ce
nazesinde binlerce 
BursalI gözyaşları 
döktü.
Şehidin 1 buçuk 
yıl önce evlendiği 
eşi Ezgi Helin 
Karaarslan, babası 
Ihsan Karaarslan ve 
annesi Naciye 
Karaarslan ile 

tiğini yaptıklarıyla 
gösterdi. Oygür, 
silahını alıp, eşiyle 
vedalaşıp hemen 
kışlasına geliyor ve 
kanunsuz emre itaat 
etmiyor. Darbeci 
komutanın emrine 
uymuyor. Sanıklar 
ise, 'duymadık, 
bilmiyoruz, izindey
dik, haberimiz yoktu 
darbeden' diyorlar. 
Salağa yatıyorlar, 
bizi de salak sanı 
yorlar ki bu sanıklar 
tahliye istiyorlar. 
Burada olması 

kardeşlerinin ayakta 
durmakta güçlük 
çektiği görüldü. 
Cenaze törenine, 
Milli Savunma 
Bakanı Nurettin 
Canikli'nin yanı sıra 
Bursa Valisi İzzettin 
Küçük, Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, 
ilçe belediye 
başkanları, yakınları 
ve çok sayıda 
Bursah katıldı, 
akan Canikli, tören 
alanında bulunan 
şehidin yakınlarına 
taziyelerini iletirken, 
cenaze namazının 
ardından da şehidin 
tabutunu omuzla
yarak top aracına 
kadar götürdü.

gereken Oygür gibi 
silahını alıp devletin 
ve milletin 
hizmetinde olmak. 
Biz kaç gündür 
bu senar 
yoyu izliyoruz. 
Burada vvhatsapp 
yazışmaları var. Saat 
20.15'ten itibaren 
sanıklar darbe gi 
rişi miyle ilgili ara 
larında yazışıyorlar. 
Kimin olaya vakıf 
olduğu nu bu 
yazışmalar gös
teriyor. Darbe 
gecesinde kayıtlar 
silindi. Görüntülerin 
silinmiş olması 
başlı başına va
hamettir. Bu ko 
nuda ayrı bir 
soruşturma açılması 
gerekiyor. Buradan 
suç duyurusun 
da da bulunuyorum. 
O görüntüler 
korunmalıydı" 
diye konuştu.

Bursa'da meydana 
gelen kazada, özel 
otomobilin arkadan 
çarptığı traktör 
şarampole yuvar 
landı. Devrilen trak
törün altında kala 
rak ağır yaralanan 
sürücü ekipler ve 
vatandaşlar tarafın 
dan traktörün 
altından çıkartıla 
rak hastaneye 
kaldırıldı.
Edinilen bilgilere 
göre, akşam saat 
20.30 sıralarında 
İnegöl-Hasanpaşa 
Mahallesi yolu üze 
rinde meydana 
gelen kazada, sürü 
cü Ahmet Yenici 
yönetimindeki 16 
KHG 38 plakalı oto
mobil İnegöl'e seyir 
halin deyken, önün 
de gitmekte olan 
sürücü Mehmet 
Tosun yönetimin
deki 16 YZ 921 
plakalı traktöre 
arkadan çarptı. 
Çarpmanın etkisi ile

KıannSplaHaşlanan 
Köpek Sağlığına Kavuştu
Bursa'da kızgın 
suyla haşlanan 
köpek, Osmangazi 
Belediyesi Sahip 
siz Hayvanlar Doğal 
Yaşam ve Tedavi 
Merkezi'nde tedavi 
edilerek eski 
sağlığına kavuştu. 
Geçtiğimiz aylarda 
Yalova Yolu üzerin 
de Pitbull cinsi bir 
köpeğin sırtın 
dan kızgın su 
dökülmesi net
icesinde haşlan 
dığı bilgisini 
alan Osmangazi 
Belediyesi Sahip 
siz Hayvanlar 
Doğal Yaşam ve 
Tedavi Merkezi 
ekipleri, köpeği 
yakalayarak 

traktör takla atarak 
yolun şarampole 
devrildi. Otomobil 
ise çarpmanın 
etkisi ile yoldan 
çıkarak yeşillik 
alanda durabildi. 
Şarampole devrilen 
traktörün sürücüsü 
Mehmet Tosun 
aracın altında 
sıkışırken, kaza 
yerine gelen sağlık 
ekibi tarafından 
vatandaşların 
yardımı ile sıkıştığı 
yerden kurtarılarak, 
kaza yerinde 
yapılan ilk müda
halenin ardından 
İnegöl Devlet Has
tanesi acil servi 
sine kaldırıldı.
İlk müdahalenin 
ardından ameliyata 
alınan sürücünün 
hayati tehlikesinin 
bulunduğu 
öğrenilirken, oto
mobil sürücüsü ise 
kazayı herhangi bir 
yara almadan 
atlattı.

barınağa getirdi. 
Kızgın sudan 
dolayı sırt derisi 
komple yanan hatta 
sırt kasları dahi 
zarar gören 1 
yaşındaki dişi 
köpek, yaklaşık 3 
aylık tedavi 
sürecinin ardından 
eski sağlığına 
kavuştu. Yarası 
tamamen kapanan 
köpeğin yanan 
sırtında yeni kıllar 
da çıkmaya 
başladı. Talihsiz 
can dost, barınak 
ekiplerinin 
yakından ilgilen
mesi sonucunda 
kilo da alarak 
eskisinden daha iyi 
hale geldi.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Yaşlı katlına araba camlı
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Sırada ilçe başkanlar/ var...
Haberin kaynağı sağlam olunca biz de 

internet sayfamıza aralarında Gemlik 
İlçe Başkanı Zafer Işık’ın da istifası 
haberini koyduk.
Bir süre sonra bu haber yalanlandı.
Cankılıç, sayfasında yazdığı köşe 

yazısını kaldırdı.
İstifası istendiğini belirtilen Bursa’nın 

17 ilçe AKP başkanından 10 tanesi ile 
yapılan görüşmelerde istifa etmeyecek
lerini, görevlerinde olduklarını, Kasım 
ayı sonuna kadar yapılacak olan İlçe 
Kongrelerinde aday olmayacaklarını 
söylediler.

Bu ne anlama geliyor söyleyeyim.
AKP kurmayları Cumhurbaşkanının 

emriyle baskı yapıp görevlerinden istifa 
ettirilen belediye başkanlarının ka
muoyunda tepki yalattığını gördü. , 

Çünkü, gerek Cumhurbaşkanı, gerek 
AKP Genel Merkezi, her hafta yaptırdığı 
anketlerle toplumun nabzını ölçüyor.

Bu ölçümlerde, seçimle göreve gelen 
Belediye Başkanlarının zorbalıkla, anti 
demokratik yollarla görevlerinden ayrıl 
maya zorlandığı için oy kaybına neden 
oldukları görüldü.

Sırada görevden istifası istenecek 
olan İlçe başkanlar/ belliydi. Bunları da 
bu yöntemle istifaya zorlamanın ‘kaş 
yaparken göz çıkarmak’ olacağını düşü 
ne fek, strateji değiştirdiler.

Hemen ilçe kongrelerini toplayarak bu 
ilçe başkanlarının kongrelerde aday 
olmamalarını istediler.

Sabah erken saat 
lerde meydana 
gelen trafik kaza 
sında 60 yaşındaki 
bir kadın yaralandı. 
Gemlik çevreyolu 
Altıntaş Camii 
önünde meydana 
gelen kazada bir 
anda yola çıktığı 
iddia edilen Nazife 
Uslu isimli 60 yaşın 
daki kadın
yaralandı.
Olay yerine gelen 
ambulans ile 
Gemlik Muammer
Ağım Devlet 
Hasta nesi'ne 
kaldırılan Nafize

Uslu’nun durumu
nun ağır olmadığı 
belirlendi.
Kadına çarpan
Çarpan 16 V 8572 
plakalı araç sürücü 
sü ise ifadesi

alınmak üzere 
Gemlik İlçe 
Emniyet Müdürlü 
ğüne götürülürken 
kaza ile ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

Trafik ekipleri 
kaza anında çevre
deki güvenlik 
kameralarının 
kazayı görüp 
görmediğini 
araştırıyor.

Beleıliyeyeıleslıeıleyolrecevreıliüeııleıııesiyaıııyoı

Dün, Bursa da yapılan toplantıda AKP 
Trabzon Milletvekili ve Bursa İl Koordi
natörü Muammet Balta, 17 ilçe teşkilat 
başkanı ile biraraya geldi. Değişim 
sürecinde 10 ilçe başkanı ile yola 
devam etmeyeceklerini söyledi.

Bu ne demektir; “arkadaş biz sizi iste 
miyoruz, görevi bırakın gidin!”
AKP’nin yeni il Başkanı Ayhan 

Salman da ilçe başkanlarıyla görüştü.
İstifalarının istendiğinin söz konusu 

olmadığını, ancak, kongrelerde yeniden 
göreve talip olmayacaklarını açıkladı.

Bu ne demektir?
Arkadaş bak biz sizi görevden almıyo 

ruz. Siz kongrelerde kendi ipinizi kendi
niz çekin ve aday olmayın. Böylece 
itibarınızı koruyun, ele güne, çoluğu 
nuz, çocuğunuzun yüzüne bakacak 
yüzünüz olsun. Yoksa siz de kameralar 
karşısında ağlarsınız?

B'ız, sizin onurunuzu 'Koruyoruz.
Bu, aba altından sopa göstermektir.
Ne yapsın 'üçe başkaniarı.
Bunca yıl paranla pulunla koşuştur, 

çoluğuna, çocuğuna ayırmadın zamanı 
partine ayır, karşılığı bu mu olmalı. 
Ama el mahkum, isteneni yapacaklar.

İşte size ileri demokrasi kahramanı 
AKP. Kul bunlar.

Şıhları, şeyhleri, reisleri ne isterse 
yapmak zorundalar.

Yoksa cemaatten dışlanırlar.
Sırada şimdi ilçe belediye başkanları 

var. Bunlar, arasında muhtemelen bi 
zimki de var.

Bekleyip göreceğiz.

Uludağ Üniversitesi 
Asım Kocabıyık 
Yerleşkesinde 
Gemlik Belediye 
sinin düzenlemeleri 
devam ediyor. 
Geçtiğimiz gün
lerde, Çalışma 
Salonu’riUn yapımı 
için ilk adımı atan 
Gemlik Belediyesi, 
çevre düzenleme 
sini de üstlendi. 
Fakülteler ve 
yurtlar arasında bu
lunan yol ve çevre 
lerde düzenleme 
yapan Gemlik 
Belediyesi ekipleri, 
bir yandan temizlik 
yaparken, diğer 
taraftan da onarım 
çalışmalarına

hazırlamış olacağız. 
Gemlik’in Üniver
site konusunda 
ortak kanaati var. 
Bizler de ortak 
kanaat doğrultusun 
da çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz.
Gemlik’te eğitim 
alan öğrencilerin, 
fakülte ve yurt 
arasında kullan

başladı.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz ve 
Temizlik İşleri 
Müdürü Ahmet 
Dedetürk’ün de 
yakından izlediği 
çalışmalarda, Kış 
Bahçesi için de yer 
incelendi. 
Çalışmalara deği

nen Belediye Başka 
nı Refik Yılmaz;
“Bölgemizin bağım 
sız Üniversiteyi 
kazanması için 
öncelik altyapının 
oluşmasıdır. Bu ne
denle, mevcut yer 
leşkede ne kadar 
çalışma yaparsak, 
altyapıyı o kadar

diki arı yolu daha 
güvenli hale 
getirecek ve 
ışıklandıracağız. 
Meclisten 
alacağımız onayla 
da, bölgeye kış 
bahçesi ve çay 
bahçesi gibi 
imkanlar da 
sunacağız” dedi.

■IİIIIIİIIİIIİIIIİIIMİIBIIİIIİIM
Gemlik Belediyesi 
Sosyal Yaşam Merke 
zi parkında bulunan 
devasa palmiyeyi 
kesti. Gemlik Beledi 
yesi Park ve Bahçe 
ler Müdürlüğü ekip
leri Sosyal Yaşam 
Merkezi parkında, 
Adliyenin önünde 
bulunan yaklaşık 50 
santimetre çapında 
ki dev palmiye 
ağacını kökünden 
kestikten sonra bir 
kamyona yüklene 
rek götürüldü.
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Uludağ Üniversitesi 
Teknoloji Transfer 
Ofisi (UÛ TTO) 
bünyesinde 
üretilen 5 patent, 
İstanbul'da 
gerçekleştirilecek 
olan Ulusal Patent 
Fuan'nda görü 
cüye çıkacak 
UÜ TTO tarafından 
akademisyenler 
tarafından 
hazırlanan ve 
ticarileştirilmeye 
uygun bulunan 5 
patent, sanayici
lerin ve patent 
meraklılarının ilgi-

sine sunulacak. 
6-7 Kasım tarihleri 
arasında İstanbul 
Harbiye Askeri 
Müzesi'nde düzen
lenecek olan 2017 
ÜSİMP Ulusal 
Patent Fuan'nda

Türkiye'nin farklı 
bölgelerinden gele
cek olan patentler 
teşhir edilecek. 
Bursa Uludağ 
Üniversitesi TTO 
bünyesinde patent 
lenen 5 proje de bu 

fuarda sergile 
necek. Dünyanın 
farklı yerlerinden 
gelecek olan yerli 
ve yabancı girişimci 
ve sanayicilerin 
bulunacağı fuarda 
UU TTO da yerini

alacak.
UÜ TTO Genel 
Müdürü Oğuz 
Yapar, üniversite 
deki bilginin 
sanayiye aktarılarak 
ekonomik değere 
dönüşmesi için 
çalışmalar yürüt 
tüklerini söyledi. 
Üniversitede orta 
ya çıkan bilgi ve 
teknolojileri koruma 
altına aldıklarını ak
taran Oğuz Yapar, 
"Üniversitemiz 
Teknoloji Transfer 
Ofisi olarak üniver
sitede ortaya çıkan 

bilimsel çalışmaları 
olgunlaştırarak ve 
koruma altına 
alarak sanayiye ak
tarmak için yoğun 
bir çaba gösteriye 
ruz. Önümüzdeki 
günlerde İstan
bul'da düzen
lenecek fuara 5 
patentli ürün ile 
katılacağız. Gelecek 
dönemde patentli 
ürün ve hizmet 
sayımızı daha da 
yukarıya çıkarmak 
için çaiışmalanmıza 
devam edeceğiz" 
diye konuştu.

Mfflİllffllİ!!! ■hMidhh

Gençlerbirliğinden 
MHP’ye ziyaret 
Gemlik 
Gençlerbirliği 
Kulübü, MHP 
Gemlik İlçe 
Teşkilatını ziyaret 
etti. Kulüp Başkanı 
Alican Durdu ve 
yönetimi tarafından 
yapılan ziyarette, 
kulüp yönetimini 
İlçe Başkanı Meh 
met Emin Özcan 
baz ve yönetimi 
karşıladı.
Gemlik’te spor

camiasının eksikleri, 
dünü ve bugünü 
hakkında yapılan 
sohbette, Alican 
Durdu MHP ilçe 
teşkilatının bugüne 
kadar spora önemli 
destek verdiklerini 
ve sporcunun 
yanında olduğunu 
ifade ederek, 
Özcanbaz’a Gem 
lik Gençlerbirliği 
forması arma 
ğan etti.
Konu ile alakalı söz 
alan İlçe Başkanı

Mehmet Emin Öz
can baz ise; “Gem
lik’te sporda bir 
türlü istediğimiz 
konuma ulaşama 
dik. Gemlikspor ile 
bir dönem umutlan 
mıştık, onun da 
düşüşü çıkışından 
daha hızlı oldu. 
Biz spora ilçe 
olarak yeterli önemi 
veremiyoruz. Spor 
adına çalışan, 
gönül veren herkese 
biz teşekkür 
ediyoruz” dedi.

Gemlik Belediyesi 
bünyesinde çalışan 
memur ve sözleş 
meli personeller İş 
Sağlığı ve Güvenliği 
Yasası kapsamında 
sağlık taramasından 
geçti. Fen İşleri 
Müdürlüğü önünde 
kurulan mobil sağlık 
tarama aracında 
personele solunum 
fonksiyon testi, 
odyometri (işitme), 
akciğer grafiği ve 
kan testleri yapıldı. 
Ortaya çıkabilecek 
sağlık problem- 

lirlenmesinin yanı 
sıra, mevcut sağlık 
problemlerinin de 
ortaya koyulmasının 
amaçlandığı sağlık 
taraması 
kapsamında elde 
edilen veriler per
sonele ait sağlık 
takibi dosyalarına 
işlendi.
6331 Sayılı iş 
Sağlığı ve Güvenliği 
Yasası, rutin olarak 
yılda bir kez 
yapılması planlanan

sağlık taraması 
özel bir firmanın 
sağlık ekibi 
tarafından yapıldı. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Fen 
işleri Müdürlüğünde 
yapılanölçümler 
sırasında yaptığı 
konuşmada, 
belediye perso 
netinin hem daha 
sağlıklı olmasını 
hemde hizmette 
verimli olmasını 
hedeflediklerini 
söyledi. Bu kap
samda, tüm perso 
nelin sağlık 
taramasından 
geçirildiğini aktaran 
Yılmaz, "Belediye 

mizde hizmet üreten 
işçi ve memur 
gibi tüm mesai 
arkadaşlarımızın 
Gemlik’e hizmet 
sunarken sağlıklı 
koşullarda ve 
üretken olması 
bizim birinci 
önceliğimizdir.
Bu tür sağlık 
taramalannı 
önemsiyoruz. 
Yapmış olduğu 
muz bu tür 
uygulamalarla 
hem çalışanları 
mızın sağlığını 
hem de iş verimini 
gözetme imka 
nına sahip olu 
yoruz" dedi

KAŞ€D€ B€Kl€NI€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Taşerona fcaılroıla son durum
Taşerona kadroda 
son durumla ilgili 
yeni açıklamalar 
gelmeye devam 
ediyor. Maliye 
Bakanı Naci Ağ 
bal'ın ardından 
Başbakan Binali 
Yıldırım'dan da 
açıklama geldi. 
Daha önce yıl so
nuna kadar süre 
veren Yıldırım dün 
yaptığı açıklamada 
'o iş bitti* diye müj 
de verdi. Peki taşe 
ron işçiye kadro ne 
zaman verilecek? 
Taşerona kadro 
açılacak mı? 
sorularına yanıt 
bugün Başbakan 
Binali Yıldırım'dan 
geldi. Başbakan Bi
nali Yıldırım, Taşe 
ron işçilere kadro 
verilmesine ilişkin, 
"O iş bitti tamam, 
eli kulağında. 
Bugün yarın dev 
reye girecek. Yeni 
seneden itibaren 

artık bu taşeron 
mevzusu bitmiş 
oluyor." dedi. Peki, 
Taşero na kadro ne 
zaman gelecek? 
Binlerce taşeronun 
merakla beklediği 
kadro konusuyla il
gili çalışmalar hız 
kazandı, hükümetin 
açıklamaları 
sıklaştı. Son açıkla 
ma Başbakan'dan 
geldi. Daha önce yıl 
sonuna kadar süre 
veren Yıldırım dün 
yaptığı açıklamada 
"O iş bitti tamam, 
eli kulağında. 
Bugün yarın devr
eye girecek. Yeni 
seneden itibaren 
artık bu taşeron 
mevzusu bitmiş 
oluyor." dedi 
Maliye Bakanı Naci 
Ağbal, Plan ve 
Bütçe Komisy- 
onu'nda 2018 yılı 
Merkezi Yönetim 
Bütçe ve 2016 
Kesin Hesap Kanun

Tasarısı'na ilişkin 
üyelerin sorularına 
cevap verdi.
Yeniden 
yapılandırma, et 
fiyatları ve büyüme 
oranların ilişkin 
açıklama bulunan 
Ağbal, taşeron 
konusundaki 
çalışmalara da 
değindi. Ağbal, AK 
Parti iktidarlarına 
milletin yetki 
verdiğini söyley
erek, "Her şeyin 
başında vicdan ve 
adalet geliyor. İlk 
andan itibaren AK 
Parti'nin isminde de 
var, bugüne kadar 
adaleti her şeyin 
üstünde koyduk" 
ifadelerini kullandı. 
Ağbal yeniden 
yapılandırmadan ne 
kadar gelir beklen 
diği sorusuna, 
"Yeniden yapılan 
dırmadan 30.7 mil
yar lira gelir bek 
liyoruz" dedi

ELEMAN
VASIFSIZ BAY-BAYAN 

ÜRETİMDE ÇALIŞACAK PEBSONEL 
ALINACAKTIK. 

VEBONA GBANİT MERMER 
SAN. TİC. LTB. ŞTİ. 

TEL: 514 20 21

ELEMAN 
ün muhasebede çalışacak 

bayan çalışma arkadaşları arıyoruz 
Başvuruların bizzat cv ile 
yapılması gerekmektedir 
VER0NA GRANİT MERMER 

SAN. TİC. LTD. STİ.
TEL: 514 20 21

ElEKTBİKÇİ ABANIYOB
GEMLİK’TE İKAMET EDEN 

GEMLİK’TEKİ ŞANTİYEMİZDE 
ÇALIŞACAK ELEKTRİKÇİ 

USTALARI VE YARDIMCILARI 
ARANIYOR 

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

KAŞIDI BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

KÜÇUKKUMLA 
ÖZGUZELYAUSİTESİNDE 

HAUUZLU EŞYALI ve EŞYASIZ 
2+1 DAİRE SAHİBİNDEJI ŞAHLIK

0 535 37818 88
Facebbok sâyfam.z - Gemlik l^rfez - Güler Ajans
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Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ekim ayında TÜFE 
aylık yüzde 2,08, 
yıllık yüzde 11,90 
artışla beklentilerin 
üzerinde geldi. 
Çekirdek enflasyon 
9 yılın zirvesine 
çıktı.
Ekim ayı enflas 
yon rakamları TÜİK 
tarafından açıklandı. 
Tüketici Fiyat 
Endeksi (TÜFE) 
ekimde yüzde 2,08, 
Yurt İçi Üretici Fiyat 
Endeksi (Yİ-ÜFE) 
yüzde 1,71 arttı.

Yıllık enflasyon 
tüketici fiyatlarında 
yüzde 11,90, 
yurt içi üretici 
fiyatlarında yüzde 
17,28 oldu.
Merkez Bankası 
son enflasyon 
raporunda yıl 
sonu enflasyon bek
lentisini yüzde 9,8'e 
yükseltmişti.
Yıllık enflasyonda 
2008 yılından bu 
yana, çekirdek enf 
lasyonda da yüzde 
11,82 ile Ocak

2004'ten bu yana en 
yüksek seviye 
görüldü.
Ekim ayı enflasyon 
rakamlarıyla birlikte

ehliyet ve pasaport 
harçlarıyla bazı 
cezaların 2018 yılı 
artış oranları da 
belli oldu. Buna

göre, yeniden 
değerleme oranı 
yüzde 14,47 olarak 
belirlendi.
ZAM ŞAMPİYONU 
KADIN HIRKASI 
OLDU
Tüketici fiyatları 
bazında ekimde en 
yüksek fiyat artışı 
yüzde 37,92 ile 
kadın hırkasında 
görülürken, en fazla 
fiyat düşüşü yüzde 
27,12 ile yurt içi bir 
hafta ve daha fazla 
süreli turlarda oldu.

Gerçekleştirdiği 
ankete katılan 
ekonomistlerin 
ekim ayı enflasyon 
beklentilerinin 
ortalaması yüzde 
1,70 düzeyindeydi.

DOLARDAN İLK 
TEPKİ 
Beklentilerin 
üstünde gelen en
flasyon rakamları 
nedeniyle dolar 
3.8150 TL'den ilk 
işlemlerde 3.8250 
TL'ye yükseldi.

İleni, Ceza ve Harçlara rekor zam flelhıori
Enflasyondaki 
olağanüstü yükse 
Iişten vergi, harç ve 
ceza oranları da na
sibini alacak. 
Kırmızı ışıkta 
geçmek ten, çevreyi 
kirletmeye; gürültü 
süyle komşusunu 
rahatsız etmekten 
alkollü araç kullan
maya; ehliyet ve 
pasaport harcından 
hız sınırını aşmaya 
kadar onlarca vergi, 
ceza ve harçta 
artış yaşanacak. 
Hükümet kanunun 
verdiği yüzde 50 
artış yetkisini 
kullanırsa, zam 
oranı yüzde 14,47 
değil yüzde 21,7’ye 
çıkacak.
Ekim ayında yüzde 
11.90 olan yıllık en
flasyon 2008'den 

beri yani son 
9 yılın en yüksek 
seviyesine çıktı. 
Enflasyondaki 
olağanüstü 
yükseliş bunda 
böyle vergi, 
harç ve ceza 
oranlarına da 
yansıyacak. 
Bu enflasyon artışı 
kırmızı ışıkta 
geçmekten çev 
reyi kirletmeye, 
gürültüsüyle 
komşusunu rahatsız 
etmekten alkollü 
araç kullanmaya, 
ehliyet ve pasaport 
harcından hız 
sınırını aşmaya 
kadar onlarca 
vergi, ceza ve 
harçta artış mey
dana getirecek. 
Vergi Usul Kanunu 
uyarınca her yıl

yeniden değerleme 
oranını, TÜlK’in 
YbÜFE’sine göre 
açıklayan Maliye 
Bakanlığı’nın, 
2018 yılında esas 
alınacak oranı da 
bu ay ilan etmesi

bekleniyor.
Çeşitli vergi ve 
harçlarla ilgili ka
nunlarda, vergi, 
harç ve ceza 
tutarlarının her yıl 
yeniden değerleme 
oranı kadar artması 

öngörülüyor. Ayrıca 
hükümete, Yİ-ÜFE 
oranının yüzde 50 
üzerinde vergi 
zammı yetkisi 
tanınmış durumda. 
Cep telefonları, 
sabit telefonlar, 

emlak, çöp vergileri, 
trafik cezaları, 
pasaport, ehliyet 
ve noter harçları 
gibi bir çok vergi ve 
harç yüzde yüzde 
14,47 oranında 
zamfanacak.
Ancak hükümet bu 
oranı yüzde 50 
artırma yetkisini 
kullanırsa; zam 
oranı yüzde 
21,7’ye çıkacak. 
2017 için vergi, 
ceza ve harçlarda 
artış oranı yüzde 
3,83 iken 2018’de bu 
oran yüzde 14.47 ile 
rekor kıracak.
Hükümet kanunun 
verdiği yüzde 50 
artış yetkisini 
kullanırsa, zam 
oranı yüzde 14,47 
değil yüzde 21,7’ye 
çıkacak.
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GEREKLİ TELEFONLAR

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

KAYMAKAMLIK

METRO

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

Pamukkale
DENİZ UCAÖI

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

ULAŞIM

TAKSİLER

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

Sahil Dav. Haat 
Mer.Safi.Ocağı 
Tomokay Tomografi

Körfez Taksi
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

Kemli Koç

HASTANELER

513 12 06

110
155
156

51310 55

RESMİ BAİBELEB
Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 51312 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. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md.

513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45ilçe Tanm Müd.

İlçe Seç. Md. 513 77 73
nam cgıum muu di o to
İŞ-KUR 513 71 66

BELEBİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 51457 96
İtfaiye 51323 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

DENİZ OTOBÜsff
Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova 
İDO İmam

544 30 60

Aslan
Dinlenme Tes.

(226)811 13 23

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)

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

Gemlik Körfez
lEKİHlIEIlMİ

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 1700

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5921 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 

korfezofset@hotmail.com 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI
THORRAGNORAK 
11.00-13.30-16.00- 

18.30-21.00 
AYLA 

11.30-14.00-16.30- 
19.00-21.15 

BÖLÜK 
12.00-14.00-16.15- 

18.30-20.45 

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikKarfez
GEMLİK'İN İLK OÛHLÜK SİYASİ GAZETESİ



2017 MODEL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE YÜKSEK VERİMLİ SIKIM! r 3 KONTİNÜ

[kavlak]

► GÜNLÜK 300 TON
* YAĞLIK ZEYTİN İŞLEME KAPASİTESİ

ZEYTİN 
KASALARINIZ 
ANINDA SİZE 

TEStİM!
MARMARA'NIN EN BÜYÜK ZEYTİNYAĞI FABRİKASI

BASKI SIRASI BEKLEMEKYOK
YENİ FABRİKAMIZ YALOVA YOLUNDA HİZMETİNİZDE!

^0530 660 68 80

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
ısım 2U17 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

İRFAN ÜNlîr 
EMLAK

TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

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

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

L GEMLİK
r irfanunluemlak.sahibinden.com

KATIRLI KÖYÜ KOOPERATİFİ YİNE EN YÜKSEK FİYATI VERDİ

M 13.10, IMIİ lij» lİM
Marmarabirlik fiyatları revize etti

Tavan 11.75 tl,
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Katırlı Köyü Kalkınma Kooperatifi
Dün, rahmetli Bülent Ecevit’in ölüm 

yıldönümüydü.
Facebookta onun 1974 yılından sonra 

eşiyle birlikte kurduğu Köy-Der’ler ve Köy 
Koop’lar geldi aklıma.

Nüfusunun büyük bir bölümü tanmla 
uğraşan köylünün kalkınmasının önemli 
olduğunu düşünen Ecevit, üretici kooperatif 
teriyle köylünün kalkınacağını, aracıyı aradan 
çıkararak, tüketiciyle kooperatifleri buluştu 
racağına inanıyordu.

Aracının cebine giren para üreticiye 
kalacaktı. Devamı sayfa 4’de

2017-2018 zeytin 
hasadının başlama 
siy la zeytin alım 
fiyatlarını belirleyen 
Türkiye’nin en bü 
yük alımcısı Marma 
rabirlik, zeytin tavan 
fiyatını 11.75 lira, 
taban fiyatını 4.10 
lira olarak açıklama 
sından sonra, Tavan 
ve taban zeytin alım 
fiyatını açıklayan 
S.S. Katırlı Köyü 
Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi 180 tane 
li zeytinin alım fıya 
tını 13 lira, 300 taneli 
taban fiyatını da 6 
lira olarak açıkla 
yarak en yüksek 
fiyat şampiyonu 
oldu. Kooperatif 
Başkanı Hulusi

Bayrak gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
ou yil ortaklarından 
gelecek tüm zeytin
leri alacaklarını, 
mevcut boş olan 
400 tonluk havuz 
larından sonra ürün 
gelmesi halinde 
gelecek tüm ürünü 
alacaklarını söyledi. 
Haberi sayfa 2rcfe

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hi- 
damet Asa, 2017-2018 iş yılı ürün alım 
kampanyası kapsamında, daldaki iri tane 
ürünün az olması ve ürünlerin piyasada 
yoğun talep görmesinden dolayı taban 
fiyatın 4 TL’den 4,10 TL’ye, tavan fiyatın 
ise 9,80 TL’den 11,75 TL’ye çıkarıldığını 
açıkladı. Piyasadaki arz-talep dengesini 
göz önüne alarak rakamın yukarı 
çekildiğini belirtti. Haberi sayfa 5’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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KATIRI! KÖYÜ KOOPERATİFİ YİNE EN YÜKSEK FİYATI VERDİ

TAVAN 13.00, TABAN 6.00 IİR A
Zeytin Alımlarının başlamasıyla piyasayı elinde tutan Marmarabirlik Tavan Fiyatları 11.75 liraya yük
seltirken, S.S. Kafirli Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bu yıl da bölgenin en yüksek fiyatını verdi.
2017-2018 zeytin 
hasadının başlama 
sıyla zeytin alım 
fiyatlarını belirleyen 
Türkiye’nin en büyük 
alımcısı Marmara 
birlik, zeytin tavan 
fiyatını 11.75 lira, 
taban fiyatını 4.10 
lira olarak 
açıklamasından 
sonra, Tavan ve 
taban zeytin alım 
fiyatını açıklayan 
S.S. Katırlı Köyü 
Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi 180 
taneli zeytinin alım 
fiyatını 13 lira, 300

taneli taban fiyatını 
da 6 lira olarak 
açıklayarak en 
yüksek fiyat 
şampiyonu oldu. 
S.S. Katırlı Köyü 
Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi Başkanı 
Hulusi Bayrak 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, bu yıl 
ortaklarından gele
cek tüm zeytinleri 
alacaklarını, mevcut 
boş olan 400 tonluk 
havuzlarından sonra 
ürün gelmesi halinde 
gelecek tüm ürünü 
alacaklarını söyledi.

Bayrak, şunları 
söyledi:
“Bu yıl bölgemizde 
zeytin ürünü geçmiş 
yıllara göre orta ve 
rimlilikte. Kooperati
fimiz ortaklarından 
gelen tüm ürünü 
alacaktır. Bu yıl yine 
ortaklarımızın / 
yanında olduğumuzu 
göstererek piyasanın 
üzerinde 180 taneli 
zeytini 13 liradan 
alacağız. Taban fiya 
timiz ise 300 tanedir. 
Bu zeytini ise 6 li
radan alıyoruz. Her 
10 tanede 50 kuruş

fiyat artışımız mev- 
cutttur. Kooperati
fimiz ortaklarından 
bir kesinti yapmıyor. 
Alımlanmız nakittir. 
Kaliteye önem veri 
yoruz. Bu nedenle 
çürük, evsafı bozuk, 
mantar hastalığı bu
lunan zeytinleri 
almıyoruz.”
S.S. Katırlı Köyü Kal 
kınma Kooperatifi, 
ilçemizdeki üretici 
köy kooperatifleri 
arasında en verimli 
çalışan ve marka ha
line gelen kooperatif 
özelliğini taşıyor.

Saadet Partisi Gemlik İlçe Teşkilatı, İşçi Emeklileri Gemlik Şube Başkanlığını ziyaret etti

İİIISlHfctBlllililtlIiliaİliftBilllSlİllIlIlllllll'
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe 
Teşkilatı, İlçe 
Başkanı Ahmet 
Vakkas Yıldız ve 
yönetim kurulu 
üyeleri, kongrelerini 
yapan Türkiye İşçi 
Emeklileri Gemlik 
Şube yöneticilerine 
‘Hayırlı olsun’ 
ziyareti yaptılar, 
İşçi Emeklileri 
Gemlik Şube 
Başkanı Ömer 
Şimşek, Saadet 
Partililerin 
ziyaretlerinden 
dolayı duydukları 
memnuniyeti be
lirterek, şunları 
söyledi: 
“İşçi Emeklileri 
Derneği olarak 
emeklilerimize 
kolaylıklar sağla 
mak adına bir takım 

faaliyetler yürüt
mekteyiz. II ve 
ilçemizde bulunan 
esnaflar ve kurum
lar ile yaptığımız 
anlaşmalar gereği 
kendilerine gıda, 
sağlık, giyim vb. 
alanlarda bir takım 
indirimli ürün 
ve hizmetlerin 
verilmesine aracılık 
etmekteyiz. 
Emeklilerimizin 
daha iyi yaşam 
koşullarına sahip 
olması için bu 
indirimlerden 
ziyade hükümetin 
emeklilere daha iyi 
yaşam koşulları 
sunmasını ve 
emekli maaşlarına 
daha uygun zam 
yapmasını 
bekliyoruz.” 
Saadet Partisi İlçe

Başkanı Ahmet 
Vakkas Yıldız ise 
konuşmasında, 
“Yabancı ülkelerin 
emeklileri bir aylık 
emekli gelirleri ile 
ülkemizde rahatça 
yaşamakta iken 
bizim emeklilerimiz 
tabiri caiz ise

Bursa’ya gideme 
mektedir. Rahmetli 
Erbakan hocamızın 
başbakan olduğu 
dönemde emeklile 
rimize %300’lere 
varan oranlarda 
maaşlarına zam 
yapılmıştır.
Saadet Partisi 

iktidarımızda 
emeklilerimize in
dirimli ürünler 
sunmak yerine, in
dirimlere ihtiyaç 
duymayacak se
viyede maaşlarına 
zam yapacak daha 
güzel yaşam 
şartlarına kavuş 

malarına yardımcı 
olacağız.
Milli Görüş prensip
leri doğrultusunda 
ülkemizi yeniden 
yaşanabilir bir ülke 
ve yeniden büyük 
Türkiye normlarına 
getireceğiz.” 
şeklinde konuştu.

KftŞ€D€ 8€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

SAATTE TESLİM EDİLİR

<3Ol_ER İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİKm AT B A A CILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
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Gürhan ÇETİNKAYA
gurhancetinkaya@gmail.com

Buluşma

Yıllar öncesinde 
"Eskişehir gün 
gelecek Türkiye'nin 
sayılı turizm merke
zlerinden birisi ola
cak" deselerdi asla 
inanmaz ve güler 
geçerdim.

2017 yılının Ekim 
ayının son çarşam 
basında Eskişehir' 
de gördüklerime 
şaşırdım ve hayran 
kaldım..

İnanç ve kararlılık, 
hoşgörü ve 
yaratıcılık, bilgi ve 
emekyanyana 
gelince bir kenti 
yeniden varetmek 
bile mümkün...

Anadolu'nun kıraç 
ve soğuk toprakla 
rında sıcak ve ve 
rimli bir kent 
yaratılmış.

Yılmaz 
Büyükerşen ile

Eskişehir....

merkez ilçe 
belediye başkan lan 
Ahmet Ataç ve 
Kazım Kurt

"Önce insan" 
demişler, takım 
arkadaşları ve 
halkla elele vermiş 
ler ve Eskişehir'i 
yeniden 
biçimlendirmişler.

Mutlu insanların 
yaşadığı çağdaş bir 
kent yaratmışlar.

Dolayısıyla kent 
turistik bir değer 
kazanmış, 

insan odaklı 
kentin ünü sınırlan 
aşmış.. Hafta 
sonlan özellikle 
otellerde yer bul
mak olanaksızmış.

Odunpazan 
Belediye Başkanı 
Kazım Kurt'un 
davetiyle geçtiğimiz 
günlerde Gemlik ve

Bursa'dan 
arkadaşlarla 
Eskişehir'e ziyaret 
gerçekleştirdik.

Amacımız kentteki 
yenilikleri görmek 
ve yaşadığımız 
kentlere uygula
mak..

Çünkü aramızda 
belediye meclisi ve 
sivil toplum kurulu 
şu üyesi arkadaşlar 
davardı.

Önce Tepebaşı 
Belediye Başkanı 
Ahmet Ataç, 
ardından Eskişehir 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Yılmaz Büyükerşen 
ile görüştükten son 
ra son durak Odun 
pazarı Belediyesi..

Eskişehir, 
öğrencilik döne
mimde Bursa- 
Ankara gidiş

gelişlerimin ara 
durağı..

Aklimda kalan ise 
ayazı ve kıraç 
toprakları bir de gi 
rilmesi de çıkılması 
da işkence olan 
garajı.

Ne ki son zi
yarette..

Bambaşka bir 
Eskişehir ile 
karşılaştım.

Çağdaş, 
yaşanabilir, gezile 
bilir, konaklanabilir 
plajında güneşlene 
bilinir bir Eskişehir.

Büyükerşen 
Başkan Eskişehir'e 
yarım günlüğüne 
geldiğimizi duyunca 
şaşırdı ve;

"Size değil yarım 
gün bir gün bile yet- 
mez"diyerek gidilip 
görülmesi gereken 
yerleri sıraladı..

Aslında ilk sosyo 
kültürel şoku 
Tepebaşı Belediye 
Başkanı Ahmet 
Ataç'ın sunumuyla 
yaşamıştık.

Sosyal girişimler, 
kültrel etkinlikler, 
kalıcı yapılar, insan 
öncelikli projeler, 
engellilere dönük 
yaşama geçirilen-

ler...
Dinlerken bir 

Gemlik bir Bursa 
gözümün önüne 
geldi.

Gemlik...
Neredeyse hiç yok 

düzeyinde..
Bir ara kısa süreli 

de olsa Gemlik'in 
yüzü güler gibi ol 
muştu ama ona da 
ne yazık ki asık su 
ratlı kötü adamlar hi 
leyle hilafla ve bir 
de fetö kumpas la 
rıyla engel oldular.

Bursa'yı da 
kültürel m i ra s m ız 
camiler kurtarıyor. 
Biraz Cumahkızık 
bir de Kent Müzesi..

Osmanlıya 
başkentlik yapmış 
otomotiv ve tekstil 
sanayinin merkez 
üssü olan Bursa'ya 
az bile ama.. 
Anadolu Arabaları 
Müzesiyle İpekçilik 
Müzesi'ni de not 
düşelim.

Yoksa gezmek için 
Bursa'ya gelenlere 
heyecan duydura
cak onları oyalaya
cak kayda değer bir 
sosyo kültürel ve 
sosyal aktivite 
neredeyse yok

denecek kadar az. 
Oysa Eskişehir 

anlat anlat bitmez.. 
Yaz yaz sayfalara 
sığömaz.

Kurtuluş müzesi, 
Odunpazan evleri, 
Fotoğrafçılık 
müzesi, Ahşap 
eserler müzesi, 

Cam sanatları 
merkezi, Sazova 
Parkı ve Kültür 
Merkezi,

Toprak Dede 
hayretti Karaca 
Parkı, Mustafa 
Kemal Atatürk'ten 
Ahmet Necdet Se 
zer'e, Zeki Müren'- 
den Fazıl Say'a pek 
çok ünlünün yan 
yana bulunduğu 
Yılmaz Büyükerşen 
Balmumu Heykeller 
Müzesi..

Bir de kayırmasız 
kriterlerle belirlenen 
ihtiyaç sahiplerinin 
temel ihtiyaçlarını 
karşıladığı Çağdaş 
Marketler var ki o 
da başlı başına ayrı 
bir yazı konusu...

Daha daha 
niceleri... Gidin 
Sosyal belediyecilik 
nasıl yapılırmış, in
sana değer nasıl 
verilirmiş görün.

Evlilik tuzağına düşmem HHİlItlIİİlİiMII!
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde hiç evlen 
memiş olan 60 
yaşındaki H.Ç.'yi 
evlilik tuzağına 
çekmeye çalıştıkları 
iddiasıyla T i 
kadın 2 kişi jan
darma ekiplerince 
suçüstü yakalandı 
Ortaköy Mahalle- 
si'nde oturan H.Ç., 
daha önceden 
tanıdığı 50 
yaşındaki S.Ç.'den 
evlenme konusunda 
yardım istedi. S.Ç. 
ise H.Ç.'ye İstan
bul'da oturan 45 
yaşlarındaki R.Ü. 
isimli bekar bir 
kadını tanıdığını, 
isterse kendisini 
onunla tanıştırıp 
evlendirebileceğini 
söyledi. H.Ç.'nin 
tanışmayı kabul 
etmesi üzerine 
geçen sah günü 
İstanbul'dan 
İnegöl'e gelen 
R.Ü., H.Ç. ile 
evlenmeyi kabul 
etti. H.Ç. de tanış 

tığı kadınla birlikte 
kuyumcuya giderek 
nişan yüzüğü aldı. 
Ancak, nişan 
yüzüğünü 
parmağına takan 
R.Ü., Ortaköy 
Mahailesi'ndeki 
evde oturmak 
istemediğini 
söyleyip, İnegöl 
merkezde bir ev 
kiralanmasını 
ve yapılacak 
masraflar için de 
kendisine 
bir miktar para 
verilmesini istedi. 
Evlilik hayalleri 
kurduğu kadının bu 
isteklerinden 
şüphelenen H.Ç. 
dolandırılacağnı 
anlayınca İlçe 
Jandarma 
Komutanlığına 
giderek şikayetçi 
oldu.

EKİPLER 
SUÇÜSTÜ 
YAKALADI 
İhbar üzerine İnegöl 
İlçe Jandarma

Komutanlığı istih
barat ekibi harekete 
geçti. H.Ç., ken
disinden evlilik 
vaadiyle para 
isteyen S.Ç. ve 
R.Ü.'yü evine 
çağırdı. Jandarma 
Suç Araştırma 
Timi (JASAT) ve 
Merkez Jandarma 
Karakol 
Komutanlığı'ndan 
oluşturulan Asayiş 
Timi de operasyon 
için H.Ç.'nin evinde 
hazıırlık yaptı. Eve 
gelen dolandırıcılık 
şüphelileri S.Ç. 
ve R.Ü. ekipler 
tarafından 
yakalandı. 
Gözaltına alınan 2 
kişi Jandarma 
Komutanlığı'nda 
alınan ifadelerinin 
ardından 'nitelikli 
dolandırıcılık' 
suçundan adliyeye 
sevk edildi.
R.Ü. ve S.Ç., sevk 
edildikleri mahkeme 
tarafından 
tutuklandı.

D-100 Karayolu 
Bostancı mevkii 
Kadıköy istikame 
tinde bir midibüs, 
sürücüsünün direk
siyon hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu 
bariyere çarpıp de
vrildi. Kazada ilk be
lirlemelere göre 2 
kişi hayatını kay
betti 9 kişi de yara 
landı. Kaza yerinin 
karşı istikametinde 
ise polis aracına 
arkadan bir otomo
bil çarptı kazada 
polis memuru 
yaralandı.
Kaza; sabah saat 
05.30 sıralarında 
D-100 Karayolu 
Bostancı mevkii 
Kadıköy is
tikametinde mey
dana geldi. 34 NA 
0268 plakalı midibüs 
seyir halindeyken 
sürücüsünün 
direksiyon haki 
miyetini kaybetmesi 
sonucu bariyerlere 
çarpıp devrildi. 
Kazada ilk belir-

lemelere göre 2 kişi 
hayatını kaybetti 9 
kişi de yaralandı 
Kaza yerinin karşı 
istikametinde ise 
başka bir kaza mey
dana geldi. Kazaya, 
34 A 92162 plakalı 
polis aracı ile 34 RM 
8324 plakalı otomo
bil karıştı.
Bu kazada da bir 
polis memuru 
yaralandı. İhbar 
üzerine olay yerine 
çok sayıda ambu
lans ve polis ekip
leri sevk edildi. 
Olay yerine gelen 
ambulansla yaralılar 
çevre hastanelere 

kaldırılarak tedavi 
altına alındı.
Kaza nedeniyle D- 
100 Karayolu 
Kadıköy istikameti 
ve Ankara is
tikametinde uzun 
araç kuyrukları 
oluştu. Trafik her iki 
şeritten de yan yol
lardan sağlanıyor. 
BURSA'DAN 
YOLA ÇIKTI 
öte yandan kaza 
yapan midibüsün 
Bursa'dan Gazios 
manpaşa'ya gittiği 
öğrenildi. Kaza 
yapan araçları 
kaldırma çalışmaları 
sürüyor.

Faceboök sayfamız s Gemlik Körfez - Güler Ajans

mailto:gurhancetinkaya@gmail.com
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Güne Bakış
Wq| Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

Katırlı Köyü Kalkınma Kooperatifi 
Bu modelin gelişmesine izin verilme 

di.
Biz de Mithat Paşa tarafından kurulan 

kooperatifler hiçbir zaman batıdaki üre 
tici kooperatifleri gibi olmadı.

Tepeden inmeci bir model geliştirildi.
Devlet eliyle kurdurulan kooperatifçi

lik istenen düzeye çıkmadığı için bu 
gün bu modelin çok az örnekleri kaldı.

Kapitalizm özel sektöre dayanan bir 
sistem olduğu için, kooperatifçiliği 
Komünistlik olarak gösterdiler.

Bu durum, DP döneminden sonra 
gelişti.

Devletin elindeki Tarım Kredi Koope 
ratifinden tutun da TARİŞ, FİSKO Bir
lik, Trakya Birlik, Fisko Birlik, Marmara 
birlik gibi üretici kooperatifleri hiçbir 
zaman ortaklarının yanında değil, 
dönemin ilgili hükümetlerinin fiyat poli 
tikalarıyla hareket eden kuruluşlar 
oldu, ülkemizde demokratik koopera 
tifcilik geliştirilmedi.

Bölgemizin üretiminde önemli bir yer 
tutan zeytin üreticisinin en büyük alıcı 
sı, üretici ortakların malı olan Mar- 
marabirliktir.

Bu birlik maalesef hep siyasete kur
ban gitti. Yönetimlerine iktidarların ye 
rel adamları getirildi, uzun yıllar bu 
kişiler ve yandaşları tarafından 
yağmalandı.

57. hükümet döneminde kooperatif 
lerin borçlarının tasfiye edilip yeniden 
yapılanmaya gidilmesinden sonra, 
Marmarabirlik yeni bir beyaz sayfa 
açtı. O günden sonra daha derli toplu 
yönetilerek, piyasa koşullarına göre, 
ahmlarını daha dikkatli attı. Kaliteye 
önem verdi. Kendi büyüdü ama 
ortakları büyüyemedi.

Zeytin üreticisi belirlenen fiyat politi 
ka'ıarı Tıe 'kentimi ’top'ıayamatiı. 
İktidarların yanlış tarım politikaları ne
deniyle Türk köylüsü samanını Bulga 
ristan’dan, etini Sırbistandan, buğdayı 
Rusya’dan fasulyeyi, mercimeyi, tütü 
nü, pamuğu dışarıdan ithal eder olduk.

Sözü şöyle bağlamak istiyorum. 
Üreticinin hali duman. Marmarabirlik 
bu yıl zeytine iyi fiyat verdi ama üretim 
az olduğu için köylü sıkıntıda. Kendi 
kooperatifine ürün vermiyor. Bilhassa 
iri taneli zeytini tüccara satıyor. İri zey
tinin piyasası var. Orta ve küçük taneli 
zeytini kooperatife veriyor. Bunun için 
Hidamet Asa sıkıntılı. ‘Kooperatifinize 
sahip çıkın’ diyor. Feryat ediyor. Bu 
durumda tavan fiyatı 9.80 den 11.75 
çektiler. Ürün yine gelmiyor.

İlçemizin köy kalkınma kooperatifleri 
arasında kendini kanıtlamış ve marka 
haline gelmiş olan Katırlı Köyü Kalkın 
ma Kooperatifi, kendi gücüne göre 
ortaklarının ürünlerini alıyor.

Bu kooperatif piyasada açıklanan 
fiyatlarının üzerinden fiyat açıklıyor, 
kaliteli mal üretip, yüksek fiyatla ara 
cıyı ortadan çıkararak satıyor ve yük
sek kar elde ediyor. Bu tür kooperatif 
lere ve iyi yöneticilere ihtiyacımız var.
İyi ki Marmarabirlik, iyi ki Katırlı Koo 

peratifi gibi kooperatifler var.

Mil'iı ııeni oteli Milton geliyor

Gemlik turistik 
otellerine bir yenisi 
daha katılıyor.
Uzun yıllardır 
İskele Meydanı’nda 
Milton Aile Çay 
bahçesi ve Düğün 
salonları 
işletmeciliği yapan 
Galip Kaygısız ve 
çocukları, Karsak 
deresi kıyısında 
Syrus Otel 
yanında yeni bir 
otel yapımı için 
girişim başlattı. 
Yapılacak otelin 
görseı'ı'erını' öır 
tabela ile arsa 
önüne asan firma 
sahiplerinden Galip

~~~

Kaygısız, proje 
çalışmalarının 
tamamlandığını ve 
ruhsat almak için

Gemlik Belediye- 
si’ne verildiğini 
söyledi.
3 veya 4 yıldızlı bir

otel düşündüklerini 
söyleyen Kaygısız, 
“Ruhsatın alınması 
dan sonra inşaata 
hemen başlayaca 
ğız. Bir yıl içinde de 
otelin tamamlan 
masını düşünüyo 
ruz. 41 konaklama 
odası, 9 banyolu 
aile kabini, yüzme 
havuzu, türk 
hamamı, SPA 
bölümü, düğün 
salonu bulunacak 
olan Milton Otel 
giriş bölümü 
dışında 3 kat ola
cak. Gemlik için 
hayırlı olmasını 
diliyorum” dedi.

"İlil' ■ İMI il'l 11 »ili li I i |H i
Can Ulkay'ın 
yönettiği, 
başrollerini Erkan 
Petekkaya, Çetin 
Tekindor, Ali Atayt 
Murat Yıldırım ve İs
mail Hacıoğlu'nun 
paylaştığı Ayla filmi 
Gemlik Venüs 
Sineması'nda da 
gösterime girdi. 
Venüs Sineması’nda 
11.30-14.00-16.30- 
19.00-21.15 saat
lerinde gösterime 
ggiren Ayla filmine 
Gemlikliler büyük 
ilgi gösterdi.
Ayla, filminin yönet
men koltuğunda 
Can Ulkay yer alıyor. 
Filmin ana 
konusunda Kore 
Savaşı'nda yaşanan 
gerçek ve dramatik 
hikaye işleniyor. 
Ayla film konusu; 
1950 yılında Kore 
Savaş'ında yer alan

II II

Süleyman Astsubay küçük bir kız bulur, 
savaş alanında 5 yaşındaki bu Ko-

reli kız yetimdir ve 
çaresizdir. Astsubay 
kızı yanına alır ve 
kıza Ayla ismini 
verir. Zamanla bir
likte mutlu olan Ayla 
ve Astsubay, kısa 
sürede baba ve 
kız gibi olurlar. 
Ancak 15 ay so
nunda birliğin 
Türkiye'ye geri 
dönme kararı 
çıkar. Astsubay 
Ayla'yı bırakıp 
gitmek istemese 
de Kore kanun 
larına karşı 
gelemez. Küçük 
kızı istemsizce 
geride bırakan 
Astsubay, Ayla'yı 
yetimhaneye teslim* 
ederken bir araya - 
gelme sözü verir. 
Astsubay Süleyman 
ve Ayla’nın 60 yıl *■- 
sonra buluşması . 
anlatılır

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Marmarabirlik fiyatları revize etti

Tavan 1175 tl, taban 4.10 tl
Marmarabirlik, piyasa koşullarını göz önüne alarak, daha önce 9,80 TL olarak açıklanan 
tavan fiyatı 11,75 TL, 4 TL olarak açıklanan taban fiyatı ise 4,10 TL şeklinde revize etti. 
Ürün teslimatı yapmayan ortaklara seslenen Asa, "Bu artışlardan sonra kooperatifine 

sahip çıkmayanlar sonunu kendi hazırlıyor demektir" dedi.
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, 2017-2018 
iş yılı ürün alım 
kampanyası 
kapsamında, dal
daki iri tane ürünün 
az olması ve 
ürünlerin piyasada 
yoğun talep 
görmesinden 
dolayı taban fiyatın 
4 TL'den 4,10 TL'ye, 
tavan fiyatın ise 
9,80 TL'den 11,75 
TL'ye çıkarıldığını 
açıkladı. Piyasadaki 
arz-talep dengesini 
göz önüne alarak 
rakamın yukarı 
çekildiğini kayde
den Asa, “Yapılan 
fiyat değişiklikleri 
kampanya başın 
dan itibaren geçerli 
olacaktır. Bu kap
samda 220 taneye 
kadar fiyat düzen
lemesi yapılmış 
olup, bunun yanın 
da 220 taneden 410 
taneye kadar da 
10'ar kuruş artış 
yapılmıştır. Bu 
düzenleme yılın 
getirdiği bir fiyat 
artışıdır" diye 
konuştu.

ÜRETİCİ NE 
İSTEDİYSE YAPTIK 
Başkan Asa, 
2017-2018 ürün 
alım kampanyası 
kapsamında, üreti
cilerin talebi üzer
ine ürün ahmları 
başlamadan 18 
Ekim'de fiyatların 
açıklandığını vurgu
layarak, açıklanan 
rakamların bir 
önceki yılın yüzde

30 üzerinde olduğu 
nu kaydetti.
Başkan Asa, rekolte 
beyan alımlarının 
25 Ekim'de sona 
erdiğini anımsa 
tarak, 25 bin 986 or
taktan toplam 56 
bin 560 ton rekolte 
beyanı alındığını 
bildirdi'. 25 tkı'm'de 
başlayan ürün 
ahmları kapsamın 
da bugüne kadar 
toplam 4,9 milyon 
TL tutarında 783 
ton ürün alımı 
yapıldığını belirten 
Asa, "Üretici bize 
'erken fiyat açıkla 
yın'dedi, açıkladık. 
'Peşin ödeyin'dedi, 
ödedik. 'Kotayı 
kaldırın’ dedi, 
kaldırdık. Kısaca ne 
talep ettilerse hep
sini yerine getirdik. 
Buna rağmen koop
eratifine ürün ge
tirmeyen ortakları 
mız aslında kendi 
ayağına kurşun 
sıkıyor. 7 yılda 
verdiğimiz uğraşla 
rın heba olmaması 
için taşın altına 
elimizi koyduk, 
ürün alım 
fiyatlarımızı erken 
açıkladık" şeklinde

konuştu.

TAŞIN ALTINA 
KELLEMİZİ 
KOYUYORUZ 
Asa, Marmarabir- 
lik’in yılllık 40 bin 
tonlara ulaşan 
satışlarını daha da 
artırmak amacıyla 
çok büyük emek 
harcandığını vurgu
layarak, "Hedefi 
miz önümüzdeki 
yıllarda 50 bin ton 
satış rakamına 
ulaşmaktır. Mar- 
marabirlik'in 
yakaladığı başarılar, 
ülke genelinde 
örnek gösterilmek
tedir. 2010 yılından 
bu yana daha önce 
hiç olmadığımız 
şarküteri reyonuna 
girebilmek için 
Pazarlama Müdürlü 
ğümüzün yaptığı 
çalışmalarla pazar 
payımız ve satışları 
mız artırılmıştır. 
Bu tablonun 
bozulmaması için 
bir kez daha taşın 
altına elimizi, kolu
muzu değil, kellem
izi koyuyoruz. 
Değerli ortağımız, 
Marmarabirlik fiyat 
larını bir kazanç 

kapısı olarak görüp 
kooperatifinize 
sahip çıkmazsanız, 
bu defa hep birlikte 
bizim vücudumuz o 
taşın altında kala
cak. Eğer bir yıllık 
kazancı düşünürse 
niz ve koopera 
ti finize ürün ver
mezseniz, çok değil 
seneye karşınızda 
gücünü yitiren, 
piyasada söz sahibi 
olamayan, ürün ala
mayan ve ürün be
dellerini bir yıl 
sonra ödeyen bir 
Marmarabirlik 
bulacaksınız.
Tarımsal üretimde 
zeytinyağı sektörü 
Amerikan firma la 
nnın, fındık sektörü 
Italyan firmalarının 
eline geçmiştir. 
Dolayısıyla zeytin 
üreticisi ortakları 
mız kooperatiflerine 
sahip çıksınlar, zey
tinin sonu da diğer 
tarım ürünleri gibi 
olmasın" ifadelerini 
kullandı.

İRİ TANEYİ 
TÜCCARA VEREN 
YARINI DÜŞÜNSÜN

Ortaklara seslene 

rek kooperatifine 
sahip çıkmalarını 
isteyen Asa, şöyle 
konuştu: 
"Bu artışlardan 
sonra kooperatifine 
sahip çıkmayanlar 
sonunu kendi 
hazırlıyor demektir. 
Hele hele iri taneyi 
tüccara, ince tane 
ve yağlık zeytini de 
kooperatifine ge
tirenler vefalı ortak 
değildir. Marmara- 
birlik’ten men- 
faatlenmek 
isteyenlerdir. Hiç 
kimse Marmarabir
lik’i eskiden olduğu 
gibi iyi ürünü kendi 
deposuna veya tüc
cara verirken, kötü 
ürünü de kooperat
ife götüreceği bir 
kurum olarak 
görmesin. Bugün 
ortağına sahip 
çıkan bir yönetim 
varken ortaklar ko
operatifine sahip 
çıkmazsa, yarının 
ne getireceğini ve 
sonucunu da 
ortaklarımız 
düşünsün."

SIKINTILI GÜNLER 
ÇABUK 
UNUTULMUŞ

Başkan Asa, 
Marmarabirlik'te 
geçmişte yaşanan 
sıkıntılı günlerin 
unutulmaması 
gerektiğine işaret 
ederek, "Görüyoruz 
ki 2007 yılında 
İzmir yolunun 
trafiğe kapatıldığı, 
yolların kesildiği 
dönemler çabuk 
unutulmuş. 
Çalışanlann 
maaşlannı ödeye
bilmek için bayiler
den borç alındığı 
dönemler çabuk 
unutulmuş. 
Kurumunuz 
sizin iki yıl üst 
üste borcunuzu 
erteledi, üçün 
cü yıl gübre ve 
zirai ilaç verdi, 
zeytin üretimi için 
ne gerekiyorsa 
verdi, kasko ve 
trafik sigortanızı 
yaptırdınız, elinizi 
kolunuzu salla 
yarak gittiniz. Bu 
imkanları sunan 
urumunuza sahip 
çıkmıyorsanız 
söylenecek 
bir şey yok" 
değerlendirme 
sinde bulundu.

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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Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası'mn 
(BTSO) kent ekono 
misine ışık tutan 'İlk 
250 Büyük Firma- 
2016' araştırmasının 
sonuçları belli oldu. 
Bu yıl 20. kez 
gerçekleştirilen 
araştırmada, iç ve 
dış satış toplamına 
göre ilk 3'ü sırasıy 
la; Tofaş, Oyak Re
nault ve Bosch 
oluşturdu 
BursalI devlerin 
karları bir önceki 
yıla göre yüzde 8 
düşerken, katma 
değerli üretimde 
makine sektörün
deki artış dikkat 
çekti. BTSO Yöne
tim Kurulu Başkanı

İbrahim Burkay, 
büyük zorluklara 
sahne olan 2016 
yılında da Bursa iş 
dünyasının 
Türkiye'nin moral 
kaynağı olmayı 
başardığını be
lirterek, "Artık 
katma değerli üre
time ve yüksek 
teknolojiye 
odaklandık" dedi. 
Başvuru süreci ilk 
kez internet orta 
mında gerçekleşti 
rilen ve rekor katı 
lımla tamamlanan 
Bursa'da İlk 250 
Büyük Firma 
Araştırması, kent 
ekonomisine ilişkin 
önemli bilgiler 
sundu. 250 büyük 

firmanın 71 ’i otomo
tiv endüstri sinde 
faaliyet gösteren 
şirketler den 
oluşurken, tekstil ve 
hazır giyim sektör
lerinde 51, gıda, 
tarım ve hayvancılık 
sektöründe ise 26 
firma listede yer 
aldı.
www.ilk250.org.tr 
adresinden de

yayınlanan 
araştırmaya göre, 
söz konusu sektör
leri sırasıyla perak
ende ticareti, 
makine ve teçhizat 
ile inşaat sek
töründe faaliyet 
gösteren firmalar 
takip etti. Cirosal 
büyüklük 85 milyar 
tl'yi aştı 
Yapılan çalışmada

250 büyük firmanın 
ciro toplamları 87,2 
milyar TL, katma 
değerleri toplamı 
14,6 milyar TL, öz 
sermayeleri toplamı 
20,6 milyar TL, net 
aktifleri toplamı 65,9 
milyar TL, vergi 
öncesi dönem 
karları toplamı 4,4 
milyar TL, ihracat 
toplamları 11,2 mil
yar dolar, üretimden 
satışlar toplamı ise 
60,8 milyar TL 
olarak hesaplandı. 
Bursa'da dev 
firmaların sağladığı 
istihdam ise 138 bin 
700 kişi oldu. 
Zirvede Tofaş var 
Türkiye ekonomisi 
nin lokomotif kenti

Bursa'da ciro bu 
yüklüğüne göre 'İlk 
250 Firma Araş 
tırması'nın zirve 
sinde 14 milyar 856 
milyon TL ile Tofaş 
yer aldı. Tofaş'ı 11 
milyar 465 milyon 
TL ile Oyak Renault, 
4 milyar 297 milyon 
TL ile Bosch izledi. 
Söz konusu 3 fir 
mayı sırasıyla Bor 
çelik, Limak, Sütaş, 
Bursa Eczacılar Ko
operatifi, özdilek ve 
Matlı Yem takip etti. 
Cirosal büyüklüğe 
göre ilk 10'da yer 
alan 1 firma ise is
minin açıklanmasını 
istemedi. İhracat ve 
istihdamda büyük 
artış.

fiemlik ilce öğrenci başkanlığı seçimleri yapıldı
TBMM Başkanlığı ile 
Milli Eğitim Bakanlı 
ğı arasında 2004 
yılında yapılan pro
tokol uyarınca 
uygulamaya başla 
nan, "Demokrasi 
Eğitimi ve Okul 
Meclisleri Projesi" 
kapsamında İl 
öğrenci Meclisinde 
ilçemizi 2017-2018 
yılı yeni eğitim 
yılında temsil ede
cek öğrencinin be
lirlenmesi için ilçe 
Milli Eğitim Şube 
Müdürü Ali Rıza Atlı 
başkanlığında 
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesinde 
seçim yapıldı.

25 okul temsil
cisinin katıldığı 
toplantıda seçim 
öncesi bir konuşma 

yapan Celal Bayar 
Anadolu Lisesi Okul 
Müdürü Kamil Beki 
"Cumhuriyetimizin 
demokrasiyle 
güçlendirilmesi; 
öğrencilerimizde 
yerleşik bir demok 
rasi kültürünün 
oluşması, hoşgörü 
ve çoğulculuk bil
incinin geliştiril 
mesi, kendi 
kültürünü özümse 
miş milli ve manevi 
değerlere bağlı 
evrensel değerleri 
benimseyen nesil
lerin yetiştirilmesi; 
öğrencilere seçme 
seçilme ve oy kul
lanma kültürünün 
kazandırılması, 
demokratik liderliği 
benimseyebilme 
amacıyla

okullarımızda 
yapılan okul meclisi 
seçimlerini önem
siyor ve buraya 
okullarından 
seçilerek 
gelen bütün 
öğrencilerimizi 
tebrik ediyorum* 
dedi.

İlçe Meclis Başkan 
lığı için Gemlik 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesinden Selman 
Dönmez, Atatepe 
MTAL'den Berkay 
Demir, Gemport 
Gemlik Anadolu 
Lisesinden Erdal 
Çelik, Şehit Etem

Yaşar İlkokulundan 
Umut özkul, Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesinden Umut 
Gencer, Özel Hatim 
Anadolu Lisesinden 
Baran Efe Sıralaç, 
Umurbey MTAL'den 
Soner Bektaş, Gazi 
Ortaokulundan Arda

Kurt ve Gazi İlkoku
lundan Başak Deniz 
Kara olmak üzere 9 
aday başvuruda 
bulundu.
İlçe Öğrenci temsil
cisi seçilen Selman 
Dönmez Bursa'da 
09 Kasım 2017 
Perşembe günü 
saat 13.30'da 
HamitlerTOKİ 
Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Kon
ferans Salonunda 
gerçekleştirilecek 
il temsilcisi seçim
lerinde Gemlik'e en 
iyi şekilde temsil 
edeceğini ifade 
ederek Bursa İl 
Başkanlığı için 
adaylığımı şimdiden 
ilan ediyorum* 
diye konuştu.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KflŞfDf BEKLEMEK 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

KMKMIA
ÖZGU2ELYALI SİTESİNDE 

MllEŞflIUveEŞYASU 
2+1DAİRE SAHİBİNDEN SATİUK

0 535 37818 66
İHOfcodt Ajans

http://www.ilk250.org.tr
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Turizmde seferberlik haşlatıldı
Hükümet turizmde 
seferberlik için 
düğmeye bastı. 
Hava yolu şirketle 
rine destekten, film 
turizmine kadar 
birçok konuda 
önemli adımlar 
atılacak.
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın 3.Turizm 
Şurâsı'nda, "Bizi 
bugünlere kadar ge
tiren turizm politika 
mız artık tıkandı, 
yeni bir vizyona, 
yeni yaklaşımlara 
ihtiyacımız var" söz
lerinin ardından 
harekete geçen 
hükümet, Şurâ'da 
alınan kararlan 
hayata geçirmek 
için çalışma başlattı. 

"50 milyon turist 50 
milyar dolar gelir" 
hedefine ulaşmak 
için Şurâ'da alınan 
kararlar en kısa za
manda devreye 
sokulacak.
Kültür ve Turizm 
Bakanı Numan 
Kurtulmuş'un, 
Başbakan Binali 
Yıldınm'ın talimat 
lan çerçevesinde 
önümüzdeki gün
lerde düğmeye 
basarak, turizm 
seferberliği başlata 
cağı öğrenildi.
Hükümet, turizm 
seferberliği kapsa 
mında, temel turizm 
yasası oluşturul 
ması, turizmin 
gelişmesini en
gelleyen yüklerin or

tadan kaldırılması 
konusunda çalışma 
yapacak. Anadolu 
kentlerine tarifeli ve 
düşük fiyatlı 
uçuşların artırılma 
sı, turizmde güçlü 
bir Ar-Ge bölümü 
nün kurulması, yeni 
teknolojilerin etkin 
kılınması konusu da 
masaya yatırılacak. 
Sabah'ın haberine 

göre, ulusal ve 
uluslararası alan
daki spor faaliyetler
ine maddi desteğin 
artırılması, kru- 
vaziyer limanla 
rının 5. bölge teşvik 
terinden yararlan 
dırılması, Helal Tu 
rizmi'nin 2023 
stratejisindeki yerini 
alması, düğün turiz
minde dünyanın 

önde gelen organi- 
zas yomlarının 
harcamalarının KDV 
den muaf tutulması, 
lüks turizm kapsa 
mında ünlü sanatçı 
ların Türkiye'ye 
davet edilerek 'Lux 
Turkey' markasının 
oluşturulması için 
harekete geçilecek. 
Şurâ'da alınan 
kararlar çerçeve 

sinde öncelikli 
konular arasında, 
sivil havacılık 
şirketlerinin yurtdı 
şında yapılandırıl 
malarına destek 
verilmesi, 
havalimanlarının alt 
ve üst yapılarının 
iyileştirilmesi, 
Türkiye markası 
oluşturulması, 
tanıtım faaliyet
lerinin geniş çaplı 
yapılması, sinema 
ve dizi sektörünün 
kamu tarafından 
stratejik bir sektör 
olarak ilan edilmesi, 
Film Turizmi Korniş 
yonu oluşturularak 
yerli film ve dizilere 
yönelik stratejiler 
belirlenmesi bu
lunuyor.

Sürücüler dikkat! 2018'fle artacak
Bakanlar Kurulu 
değişiklik yapma 
yetkisini kullan
mazsa, 1 Ocak'ta 
harçlar ve cezalar 
yüzde 14.47 artacak. 
B sınıfı sürücü bel
gesi için 496 lira 
ödenecek. Kırmızı 
ışıkta geçene 236 
lira ceza kesilecek 
2018'de çeşitli vergi, 
harç ve cezaların 
yüzde 14.47'lik 
yeniden değerleme 
oranında artırılması 
bekleniyor. Çeşitli 
vergi ve harçlarla il
gili kanunlarda, 
tutarların her yıl 
yeniden değerleme 

oranı kadar artması 
öngörülüyor. Maliye 
Bakanlığı tarafından 
belirlenen yeniden 
değerleme oranına 
esas teşkil eden 
TÜİK'in Yİ-ÜFE'si, 
Ekim sonunda 12 
aylık ortalamalara 
göre yüzde 14.47 
artış gösterdi.
Vergi Usul Kanunu 
uyarınca her yıl 
yeniden değerleme 
oranını TÜİK'in 
Yİ-ÜFE'sine göre 
açıklayan Maliye' 
nin, 2018'de esas 
alınacak oranı da bu 
ay ilan etmesi bek
leniyor. Bakanlar

Kurulu bu tutarlarda 
değişiklik yapma 
yetkisini kullan
mazsa; damga ver
gisi, çevre ve 
temizlik vergisi, 

harçlar, trafik ve 
vergi cezaları 1 
Ocak'tan itibaren 
yüzde 14.47 artacak. 
FİŞ VERMEYENE 
240 TL

Bu durumda fatura, 
gider pusulası gibi 
belgelerin ver
ilmemesinin ve 
alınmamasının 
cezası 240 liraya 

çıkacak. 1 yıllık pas
aport harcı 175,5 li
radan 200,9 liraya 
çıkacak. B sınıfı 
sürücü belgesi 
harcı da 495,8 lira 
olacak. Kırmızı 
ışıkta geçmenin 206 
lira olan cezası, 
235,8 liraya yüksele
cek. Hız sınırını 
yüzde 30'a kadar 
aşanlar 235,8 lira, 
yüzde 30'un üz
erinde aşanlar 488,8 
lira ceza ödeyecek. 
Emniyet kemeri tak
mayanlar 108,7 
liralık cezayla karşı 
karşıya kalacak.

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

Devlet Haetonesl 517 34 00
Sahil Dev. Haet 513 23 29
Mer.SeO.OcaOı 513 10 M
Tomokey Tomografi 513 05 20
Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER
Körfez Tekel 513 16 21
Çınar Takel 513 24 67
Güven Tekel 513 32 40
Gemlik Tekel 513 23 24
Manastır Takel 517 33 94

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

ULAŞIM
Pamukkala 012 OO 20
DENİZ UÇAĞI 813 00 13
Pagaaua Akmls Sayahait 014 03 82
METRO 013 12 12
Aydın Turizm 013 20 77
Sûzar Turfam 01 2 10 72
Kanbarogiu-Caaday B14 48 «ats
A .ıılıı. A 1 M 7 7 1
Kamil Koç 012 O1 «3

HASTANELER

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

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

Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
ilçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

BELEDİYE
Santral 
Başkanlık

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

513 45 21 -23
513 45 20

514 57 96
513-23 25 

51345 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

VAPUR-FERİBOT

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212)516 12 12
Yalova
İDO imam Aslan

(226)811
l

13 23

Dinlenme Tes. 513 23 94

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

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

OTODÜS

DAĞITICILAR
GEMDAŞ
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Mllangaz 
Habaşgaz
Yeni Llkitgaz 
BP Gaz
Bütünler Llkitgaz
Akçagaz 
Totalgaz 
Akcan Petrol 
MAR-PBT

013 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
813 10 70
013 30 33

013 O1 03

Gemlik Kafez
" OlRLİK'İH İLK BÛHLOK JİTMİ OAUTESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL :43 SAYI: 5922 

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 
Istiklar Cad? Bora Sok. No:5/A GEMllK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

aiıiiHiıi
VENÜS SİNEMASI
THORRAGNORAK 
11.00-13.30-16.00- 

18.30-21.00 
AYLA 

11.30-14.00-16.30- 
19.00-21.15 

BÖLÜK 
12.00-14.00-16.15- 

18.30-20.45 
5133821

mailto:korfezofset@hotmail.com
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BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 
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Tel: 0 224 514 31 64 Fax : 0 224 513 90 41 GEMLİK 
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2017 MODEL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE YÜKSEK VERİMLİ SIKIM! fl KONTİNÜ

ZEYTİN 
KASALARINIZ 
ANINDA SİZE 

TESLİM!

KAVLARİ
U DOĞANIN HÂZİNESİ ■

BASKI SIRASI BEKLEMEK YOKGÜNLÜK 300 TON
yarlik zeytin i$leme kapasİtesi YENİ FABRİKAMIZ YALOVA YOLUNDA HİZMETİNİZDE!

’RJUPF MARMARA'NIN EN BUYUK ZEYTİNYAĞI FABRİKASI ^0530 660 68 80

Kuruluş:197:

GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

7 Kasım 2017 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

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

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

1 GEMLİK
lrfanunluemlak.sjihibinden.com

Ekonomilerin göstergesi sayılan icra daireleri, alacağını alamayanların el konan mallan birer birer satılıyor..

WlWlllMlll|ll
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Paradise Papers belgeleri...
Dün sabah ilk işim bilgisayarımda Oda 

Tv.yi izlemek oldu.
Oda Tv. bir çok sosyal medyadan daha 

özgün haberler veren bir site.
Manşette, Dünyayı sarsan Panama bel

gelerinden sonra yeni belgelerin sızdırıldığı 
haberi vardı. Bunlardan bizi ilgilendirenler
den biri ise Başbakan Bineli Yıldırım’ın iki 
oğlunun sızdınlan bilgilerini içeriyordu.

Kimler yoktu ki sızdırılan belgelerde...
Ingiltere Kraliçesi EHzabert, Rusya devlet 

Başkanı Putin, Ailevinin oğullan, esat.. 4’de

Gemlik Adliyesi’nin girişinde bulunan İcra 
Müdürlüğü’nün satış panosu dolulukta 
rekor kırıyor. Son günlerde panoda yer 
kalmazken, askı süresinin sonunda satış 
gerçekleştiriliyor. Haberi sayfa 2’de

Allanır Lojistik 
10. kazasızlık 
yılını kutladı

Bölgenin köklü nakliye firmalarından 
Adanır Lojistik 10. kazasızlık yılını 
kutladı. Gemlik Ramada Otel’de yapılan 
kutlama yemeğine, şirket yönetimi, BP- 
Castrol Yönetimi, şirket çalışanları, 
aileleri ve davetliler katıldı. Sayfa 2’de

ZAMANINDA VE DEĞERİNDE ALIM SATIM

i: 76

GEMLİK ŞUBEMİZ; DEREBOYU AKSA DOĞALGAZ YANI
O 224 514 77 00 O 543 550 20 70
KUMLA 1. ŞUBEMİZ ; İSKELE MEYDANISATILIK - KİRALIK EV - ARSA - 

ARAZİ-DÜKKAN-İŞYERİ

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
lrfanunluemlak.sjihibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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lılanır lojistik 10. Iıazasızhlı yılını kuflaılı
Bölgenin köklü 
nakliye firmaların 
dan Adanır Lojistik 
10. kazasızhk yılını 
kutladı. Gemlik 
Ramada Otel’de 
yapılan kutlama 
yemeğine, şirket 
yönetimi, BP- 
Castrol Yönetimi, 
şirket çalışanları, 
aileleri ve 
davetliler katıldı. 
Sunuculuğunu 
Bekir Bayırlı’nın 
yaptığı gecede, 
konuşan genel 
müdürü Yücel 
Adanır şunları 
söyledi: “Adnan 
Adanırın bize 
bıraktığı bayrağı 
taşımak için yol 
çıktık. Son 10 yıl 
kazasız geçirdik. 
Hedefimiz 20’nci 
yılımızı da kutla 
maktır. Bu anlamda, 
sürücü arkadaşla 
nmıza tekrar 
teşekkür edenm"

KURUMSALLIĞA 
CİDDİ
YATIRIMLAR 
YAPILDI
Yönetim Kurulu

Başkanı Ümit Ada 
mr ise konuşma 
sında, “1980’li 
yıllarda Türk Petrol 
ile başlayan taşıyı 
alığımız, Kocaeli 
tesislerine Castrol 
ile devam eden 
birlikteliğe dönüş 
müştür. 2000 yılın 
dan sonra ise BP 
Gemlik tesislerinde 
çalışmamız devam 
etmiştir. Adanır Lo
jistik, BP’nin kurum 
salhk, kalite ve SEÇ 
anlayışını kısa süre 
de benimsemiştir. 
Faaliyet alanı ile il
gili kurumsallığa 
ciddi yatırımlar ya
parak, firmanın pro
fesyonel kadrolar 

tarafından yönetil 
mesi adına büyük 
adımlar atttık. 2006 
yılında “Kalite 
Yönetim Sitemine 
Geçiş” sürecini 
başlattık. ISO 9001 
Kalite Yönetim 
Sistemi, OHSAS 
18001 İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetim 
Sistemi ve ISO 
14001 Çevre Yöne
tim Sistemi bel
gelerini aldık. 2010 
yılında ISO 10002 
Müşteri Memnuni 
yeti Yönetim Sis
temi belgesini ve 
rilmesi takip etti.

10 YILDA
7 MİLYON

KİLOMETRE 
YOL GİDİLDİ

Adanır Lojistik, 
24 Ekim 2007 - 24 
Ekim 2017 tarihleri 
arasında 10 yıl 
boyunca 7 milyon 
km yol kat etmiş, 
107 milyon litre 
dökme ürünü 
BP-CASTROL 
müşterilerine 
ulaştırmış ve 
süreçte hiç kaza 
yaşamamıştır” 
şeklinde konuştu. 
Son olarak söz 
alan Şirketin Ku
rucu Başkanı ve 
Onursal Başkanı 
Adnan Adanır, 
“Böyle gurur verici 

bir gecede, kazasız 
onuncu yılımızda 
sizlerle bir araya 
gelmekten çok 
mutluyum.
Uzun yıllardır 
hizmet verdiğimiz 
BP ile birlikteliği 
mizi böyle bir 
başarıyla 
taçlandırdık. 
Benzer çok 
sayıda başarı 
ya da imza attık. 
Atmayı da 
sürdüreceğiz” 
dedi.
Adanır Lojistik 
Gemlik Müdürü 
ve Genel Müdür 
Yardımcısı Salih Diş 
ise bölgede 
operasyonlarından 

söz ederek, çalışan 
larına ve ailelerine 
teşekkür etti. 
Geceye BP 
adına da BP CF 
Müdürü İlker Cavlak 
ve BP Madeni Yağ 
Gemlik Tesisi 
Müdürü Kutsi 
Dönmez’de 
katılarak söz aldı.

PLAKET 
VERİLDİ

Gece, 10 yıl 
kazasız geçi r i I 
meşinde görev 
alan personel ve 
sürücülere plaket 
verilmesiyle ve _• 
yemek ile devam 
etti.

Ekonomilerin göstergesi sayılan icra daireleri, alacağını alamayanların el konan malları birer birer satılıyor..

Gemlik Adliye- 
si’nin girişinde 
bulunan İcra 
Müdürlüğü’nün 
satış panosu 
dolulukta rekor 
kırıyor. 
Ekonominin 
göstergesi olan 
İcra Daireleri 
son yıllarda 
ödeme zorlu 
ğuna düşenlerin 
uğrak yeri oldu. 
Mallarına İcra 
Müdürlüğü 
tarafından haciz 
konulan borçlu 
ların, alacaklılar 
tarafından 

paralarını alama 
maları sonucu el 
konulan mallarının 
satışının istenmesi 
nedeniyle 
başlatılan icra 
takipleri ardından 
satışa çıkan 
taşınır ve taşın 
maz malların 
satış ilanlarının 
asıldığı pano son 
günlerde öylesine 
çoğaldı kı, 
panoda yer 
kalmayınca, 
panonun çevre 
sindeki duvarlara 
da satış ilanları 
asılmaya başlandı. 

ilgililerden 
aldığımız bilgilere 
göre, her ay satış 
için yüzlerce 
dosya müdürlüğü 
gelerek takip 
başlatılıyor.
Yasal işlemler 
tamamlandıktan 
sonra ise askı 
süresinin sonunda 
satış gerçekleş 
tiriliyor.
Gemlik Beledi 
yesi’nde bulunan 
satış salonunda 
taşınmaz 
mallarının satışları 
gerçekleştiriliyor. 
İlgililer haftada

ortalama 4 satışın 
yapıldığı ve bu 
satışlara ilgilinin 
yoğun olduğunu, 
satışları takip 
eden bir kitlenin 
bulunduğunu 
söylediler. 
İcra satışlarında 
geçtiğimiz 
yıla göre büyük 
artışın olduğuna 
dikkat çekilirken, 
katipler sonucu, 
kapanan ve açılan 
dosya sayısının 
sayının 2017 
yılı sonunda 
yapılacak sayımda 
belli olacağını 
söylediler.
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Bursa'nın Kara
cabey ilçesinde 
kendilerini tele
fonda savcı olarak 
tanıtarak iki 
vatandaşın 100 bin 
lirasını dolandırdığı 
iddia edilen 2 
şüpheli tutuklandı. 
Alınan bilgiye göre, 
polis ekipleri ilçede 
iki kişinin telefonla 
dolandırılmasının

Bursa'da faciadan dönüldü!
Bursa'da, sürücü 
sünün kontrolün
den çıkan yolcu 
otobüsü yol 
kenarındaki demir 
bariyerlere çarptı. 
Yolcular araç 
kapıları güçlükle 
açılarak tahliye 
edilirken, otobüs * 
alev aldı. İtfaiye 
ekiplerinin müda
hale ettiği otobüs 
kullanılamaz hale 
gelirken, sürücünün 
direksiyondayken 
bir şeyler yediği 
sırada kazanın mey
dana geldiği öne 
sürüldü.
Olay, saat 05.15 
sıralarında 
Bursa'nın Gemlik 
ilçesi Kurtul köyü 
mevkiinde meydana 
geldi. Bodrum'dan 
aldığı yolcularla 
İstanbul yönüne 
giden Yalçın K. 
yönetimindeki

OrMılı M »ilişle iti ıwlama

ardından şüpheli lerin yakalanmasına

yolcu otobüsü, 
Bursa Şehirlerarası 
Terminali'nde yolcu 
indirdikten sonra 
Bursa-İstanbul 
otobanına girdi. 
Otobüs, Kurtul 
mevkiine geldiği 
sırada, sürücünün 
direksiyon 
kontrolünü kay
betmesiyle yol 
kenarındaki demir 
bariyerlere çarptı.

Alev alıp yanmaya 
başlayan oto
büsteki 26 yolcu 
büyük panik 
yaşarken, iddiaya 
göre, açılmayan 
kapı tekmelenerek 
açıldıktan sonra 
yolcular tahliye 
edildi. Olay yerine 
gelen itfaiye ekip
leri, yaklaşık 2 saat 
süren çalışmanın 
ardından yangını 

yönelik çalışma 
başlattı.
Ekipler teknik ve 
fiziki takibin 
ardından şüpheliler 
H.F. (60) ve E.D'yi 
(30) İstanbul'da 
yakaladı. Gözaltına 
alınan şüpheliler, 
sevk edildikleri 
adliyede çıkarıl 
dıkları mahkemece 
tutuklandı.

söndürürken, oto
büs kullanılamaz 
hale geldi.
'SÜRÜCÜ BİR 
ŞEYLER 
YİYORDU' İDDİASI 
Otobüs yolcuların 
dan Yasin ilter, 
"Olay anında bir 
arkadaşım ile 
konuşuyordum. 
Otobüs bir anda 
bariyerlere çarptı. 
Sonra araçta pat
lama meydana 
geldi, yangın çıktı. 
Otobüsün orta 
kapısı açılmayınca 
tekmelenerek açıldı, 
canımızı zor 
kurtardık. Ön 
koltukta oturan 
bazı yolcular, 
sürücünün kaza 
anında direk
siyonda bir şeyler 
yediğini söylediler. 
Ucuz kurtulduk. 
Verilmiş sadakamız 
varmış" dedi.

Uyuşturucu tacir i 
yakayı ele verdi
Bursa'da narkotik 
polisinin yaptığı 
operasyonda 
gözaltına alınan 
uyuşturucu taciri 
adliyeye sevk 
edildi. Yıldırım 
ilçesinde H.K., 
M.G. ve A.A.A.'nın 
üzerinde bonzai 
buldu. Yapılan 
çalışmalarda 3

Kahvehanede 
bıçaklı dehşet!

Bursa'nın İznik 
ilçesine bağlı İnikli 
köyünde 69 
yaşındaki bir kişi 
tartıştığı köy 
kahvehanesinin 
işletmecisi tarafın 
dan bıçaklandı. 
İddiaya göre köy 
kahvehanesine çay 
içmeye gelen İs
mail K. (69), kahve
hane işletmecisi 
Ersin E.(63) ile 
bilinmeyen bir 
sebepten ötürü 
tartışmaya başladı. 
Tartışmanın 
uzaması üzerine

şahsa uyuşturu 
cuyu sattığı tespit 
edilen B.E. 
gözaltına alındı 
3 kişiye kullan 
mak için 
uyuşturucu 
bulundurmak 
suçundan işlem 
yapılırken, B.E. 
adliyeye sevk 
edildi.*

Ersin E., bıçakla 
İsmail K.'yı 
yaraladı. Aynı 
zamanda diyaliz 
hastası olduğu 
öğrenilen İsmail K., 
yaralı halde 
vatandaşlarca İznik 
Devlet Hastanesine 
getirildi. İsmail K., 
yapılan ilk müda
halenin ardından 
Bursa'ya sevk 
edildi.
Ersin E. ise jan
darma tarafından 
gözaltına alındı. 
Soruşturma 
sürüyor.

Orhangazi de 
300'den fazla po 
lisle huzur operas 
yonu düzenlendi. 
Narkotik köpeği 
Alfa'nın da katıldığı 
operasyonda 
ilçenin merkez ve 
girişlerinde araçlar 
ve araçlardaki 
vatandaşlar didik 
didik arandı.
Orhangazi Emniyet 
Müdürlüğü ekip
lerinin tam kadro 
katıldığı huzur 
operasyonuna 
Bursa II Emniyet 
Müdürlüğüne bağlı 
narkotik, asayiş, 
TEM ve çevik

kuvvet ekiplerinden 
oluşan 300'ü aşkın 
polis de destek 
verdi.
Bursa İl Emniyet . 
Müdürlüğündeki

birim müdürünün 
de katıldığı huzur 
operasyonunu 
Orhangazi İlçe 
Emniyet Müdürü 
Ramiz Erçetin de

takip etti. Huzur 
operasyonunda 
Orhangazi'nin giriş 
çıkışları ve çarşı 
merkezinde araçlar 
da arama yapıldı. 
Narkotik köpeği 
Alfa'nın da katıldığı 
uygulamada 
araçların içleri en 
ince noktalarına 
kadar arandı. Polis, 
sürücüler ve 
araçlarda bulunan 
diğer kişilerde de 
kimlik kontrolü ve 
üst araması yaptı. 
Uygulama sırasında 
özel harekat timleri 
de güvenlik önlemi 
aldı.

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

Paradise Papers belgeleri...
Süddeutsche Zeitung 

tarafından elde edilen belgeler, 
Türkiye’den Cumhuriyet gazete 
sinin de medya ortağı olduğu 
Uluslararası Araştırmacı Gazete
ciler Konsorsiyumu (ICIJ) ile 
paylaşıldı.

Dünyanın en önemli gazeteleri 
bu belgeleri yayınlamaya başladı.

Panama Belgeleri gibi bu bel
gelerde, birçok ülkenin siyasileri, 
bürokratları ve işadamları kendi 
ülkelerini vergi vermemek için 
yurt dışındaki bankalara para 
kaçırarak osfood adı adlı hesaplar 
açarak paralarını burada gizliyor.

Dijital çağdayız. En gizli bilgiler 
bile birgün su yüzüne çıkabiliyor. 
Bilgisayar korsanları, bu gizli bil
gilere ulaşıp günü geldiğinde 
dünyaya sızdırıyorlar.

Bu belgeler birçok ülkede milli 
olmayan minicileri deşifre ediyor. 
Bunlardan biri de Başbakan Binali 
Yıldırım. Sayın Yıldırım oğullarıyla 
ilgili bundan önce de basında 
gemicikleriyle ilgili olarak yayınlar 
çıkmıştı. Şimdi tam deşifre oldu
lar.

Yıldırım’ın iki oğlu, Erkan ve 
Bülent Yıldırım’ın Paradise Pa
pers belgelerinde adı geçiyor.

Buna göre, Yıldırım Ailesinin iki 
şirketi Malta da kayıtlı.

Kamu kayıtları, şirketin deniz 
yolu gemilerinin sahibi olduğu 
veya yönettiği görüşündeydi. Bu 
şirketlerden biri Hawke Bay Ma
line Ltd. Şti., İkincisi ise Black 
Eagle Marine Co. Ltd, Ocak 
2007’de kuruldu.

Şirketler Malta Şirketler kayıt 
defterinde aktif görülüyormuş.

Uluslararası Araştırmacı 
Gazeteciler Konsorsiyumu söz 
konusu şirketler ile ilgili belgeleri 
önümüzdeki günlerde açıkla 
yacakmış. Dışarıda osfoodçuluk 
yapan bankalarda Türkiye’den 
kimler yok ki. Uzun bir liste var. 
Meraklı iseniz dünkü Oda Tv. ye 
girip bunları görebilirsiniz.

Dün bu konuda bir iki gazete 
dışında ses eden çıkmadı. 
Başbakandan da bir açıklama 
gelmedi.

Kökü dışarıda örgütler gibi, 
kökü dışarıda olan şirketler ve 
ğnliı pardıar var dışarıda.

Türkiye de kazan, vergi ver
memek için paranı dış ülkelere 
kaçır.

Sonra gel içeride ahkam kes.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile il

gili de bir site vardı ama bu siteye 
giremedim, bloke edilmiş.

Yakında yeni bombalar patlaya
cak hazırlıklı olun.

Sonuç değişir mi hayır. 
Ama mutlaka iz bırakır.

Gemlik Belediye- 
si’nin işletmesinde 
olan Yerleşke 
önündeki Balıkçı 
Barınağı’nda 
çalışmalar 
devam ediyor. 
Barınak içinde 
küçük ve orta boy 
tekneler ile yatlara 
rahat giriş çıkış 
için yapılan ahşap 
rıhtımın tamamlan 
masından sonra dış 
sahadaki parke taşı 
döşeme işlemleri 
de bitirildi.
Barınağa giriş ve 
çıkışın kontrol 
altına alınması için 
çevresinin demir 
korkuluklarla 
kapatılmasından

sonra, şimdi de 
belli yerlerin 
kapatılması için 
çalışmalar 
devam ediyor. 
Bu arada fiber

tekneler için 
yapılan plastik 
iskele sayısı 
3’e çıkarıldı.
Amatör balıkçıların 
kullanımına açılan

iskeleler ihtiyaca 
yetmediği için 
uygun yerlere 
yeni iskele 
yapılması 
isteniyor.

Venilıimlilılerteisteyeııaılınıvesı0nıdeğistirelıilecelı
Toplumsal gelişme 
ler karşısında yeter
siz kalan Nüfus Ka- 
nunu'nda değişiklik 
ler yapıldığını ve 
vatandaşa birçok 
alanda hizmet 
kolaylığı sağlandı 
ğını ifade eden AK 
Parti Bursa Mil
letvekili Hüseyin 
Şahin, yeni kanunla 
ad ve soyadlarında 
imla hatası 
olanların mahke 
meye gitmesine

gerek olmadan 
dilekçe ile deği 
şiklik yaptırabile 
ceğini ifade etti. 
Yapılan değişiklik 
ler sosyal yaşamda 
birçok kolaylıkları 
da getireceğini be
lirten Şahin, "Yeni 
kanun ile ad ve 
soyadlarında imla 
hatası, anlam 
bozukluğu bulu
nanla rın bir kereye 
mahsus mahke 
meye gitmeksizin il

ve ilçe nüfus mü 
düdüklerine başvu 
rarak düzeltme 
yaptırabilecekler. 
2525 sayılı Soyadı 
Kanununun 3'üncü 
maddesine aykırı 
soyadları ile yazım 
ve imla hatası bulu
nan veya problemli 
soyadları ile imla ve 
yazım hatası bulu
nan ya da düzeltme 
işareti kullanılma 
masından kay
naklanan anlam

değişiklikleri bulu
nan ad ve soyadları 
mahkeme kararı 
gerekmeksizin 
il/ilçe kurulu 
kararı ile değiştiril 
meşine imkan 
sağlanmaktadır. 
Düzenleme ile 
mahkemelerin iş 
yükü azaltılmakta, 
işlem süreci 
kısaltılmakta 
ve kolaylaştırıl 
maktadır" 
dedi.
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Gemlik K rfez

SAHA: Gemlik Suni

Hedefini Süper Lig 
olarak hedefleyen 
Vefaspor kolay 

| kazanması bekle
nen maçta Kum- 
lukalanspor’u 
yenerken zorlandı. 
Birinci Amatör 
Küme 3. Grupta 
şampiyonluk 
mücadelesi veren 
Lacivert Beyazhlar 
grubun alt 
sıralarından 
küTıüınîdya Çdi'ıŞdn 
rakibi karşısında 
oyunun büyük 
bölümünü tek kale 
oynadığı karşılaş 
mayı 2-1 kazanarak 
liderliğini sürdürdü. 
Maça iyi başlayan 
ve rakip kalede gol 
aramaya başlayan 
Vefaspor yakaladığı 
gollük pozisyonları 
değerlendirenle 
yince rakibinin de 
direnci geldi. 
Karşılaşmanın 35 
dakikasında 
soldan ceza 
sahasına giren 
Tuncay öne çıkan 
kalecinin müda 
halesine rağmen 
topu filelere gön-

dererek Vefaspor’u 
1-0 öne geçiren 
golü kaydetti.
Golden sonra 
Vefaspor’un farkı 
açma çabaları gol 
getirmeyince ilk 
yarı bu sonuçla 
kapandı.
İkinci yarıya fırtına 
gibi giren Vefaspor 
48. Dakikada 
Tuncay’ın kale 
dibinden aktardığı 
pasta Abdullah 
boş kaleye ikinci 
golü atarak 
takımını rahatlattı. 
2-0
Vefaspor’un tek 
kale oynadığı maçta 
Kumlukalanspor

uzun paslarla kon
tratak golü ararken 
yakaladığı pozis 
yonlarda golü

bulamadı.
Katı defans yapan 
rakibi karşısında 
farkı açmakta

zorlanan Vefaspor 
62. Dakikada 
defansın 
anlaşamadığı 
pozisyonda topun 
Kumlukalan 
spor’lu Yasin’in 
kucağından kaleye 
girmesiyle 
skor 2-1 oldu.
Attığı sürpriz golle 
umutlanan 
Kumlukalanspor 
beraberlik için 
kontratak golü 
ararken 83.
Dakikada Vefaspor 
kalesinde yaşanan 
pozisyonda top 
direkten döndü. 
Kolay kazanacağı 
maçta zaman

KAŞEDE B€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 
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zaman zorlanan ve 
farkı açamayan 
Vefaspor üstün 
oynadığı 
karşılaşmadan 
2-1 galip ayrılarak 
şampiyonluk 
yolunda liderliğini 
korudu.

HAKEMLER: 
Mustafa 4, Osman 
5, Ayçan 5, Muhar
rem 5, Okan Aşık 6, 
Okan Bayraktar 4, 
(Batuhan 1) Abdul
lah 4, (Selim 1) 
Ercan 4, Tuncay 5, 
(Mutlu 1) Ali 4, 
Murat 5,

KUMLUKALAN 
SPOR: Recai 5, 
Recep 5, Barış 5, 
Berkant 5, Yasin 6, 
Bünyamin 5. Onur 
5, Özgür 1, (İbrahim 
3, Burak 2, (Mücahit 
4) Enes 5, Furkan 5,

GOL: DK. 35. Tun
cay, Dk. 48. Abdul
lah, (Vefaspor) Dk. 
52. Yasin, (Kum
lukalanspor)

'w
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1KS 2 Haziran nünü yapılacak
öğrencilerin lise 
geçiş sınavlarında 
TEOG yerine gelen 
yeni sınav sistemi 
LKS’nın uygulana 
cağı Milli Eğitim 
Bakanı ismet Yılmaz 
tarafından duyu
ruldu. TEOG yerine 
gelen Liselere Kayıt 
Sistemi (LKS) ile li 
şeye yerleşebilmek 
için sınava girme 
zorunluluğu ortadan 
kalktı. Sadece talep 
eden öğrenciler 
sınava girebilecek 
sınava girmeyen 
öğrenciler ise ika 
metgah adreslerine 
en yakın 5 okuldan 
birini tercih edebile
cek. Uygulamaya 
giren bu yeni sistem 
LKS için öğretmen 
lerin, eğitim uz
manla rının, bir çok 
üniversitenin, eği 
tim fakültelerinden 

akademisyenlerin 
büyük katkı sağla 
dığını söyleyen Milli 
Eğitim Bakanı İsmet 
Yılmaz velilerden 
gelen önerileri de 
dikkate aldığını be
lirterek sözlerine şu 
şekilde devam etti; 
“Bu da bir ihtiyaç
tan kaynaklandı. 
Nedir ihtiyaçları? 
Mevcutların en iyisi, 
ancak sıkıntıları var 
mı? Var. Bu sınav 
yarışının öğrenciyi 
okul dışı kaynaklara 
yönlendirdiği şeklin 
de geniş bir algı var. 
Etüt merkezleri 
yayılmaya başlamış 
tı. Bu, ihtiyaçtan 
doğuyor. Biz bunu 
kapatmak zorunda 
kaldık ama özel 
ders alanları var 
deniyor. Demek ki 
sistemimiz okul dışı 
kaynaklara yönelimi

artırmış olabilir. 
Toplumda ki algı bu. 
Doğru, yanlış ayrı 
bir şey. Algı, gerçe 
ğin önündedir. Bu 
algıyı düzeltmemiz 
lazımdı." diye ko 
nuştu. Bakan 
Yılmaz, mevcut sis
temde öğrencilerin 
TEOG'a hazırlan 
mak için okula 
devamsızlık yaptığı 
nı, bunun da eğitim 
sisteminde aksa 
maya yol açtığını 
dile getirdi.

Belirlenen okullar 
sınav ile öğrenci 
alacak!
Türkiye genelinde 
17 bin 749 ortaokul, 
farklı türlerde olmak 
üzere de 11 bin 57 
lisenin olduğunu 
ifade eden ismet 
Yılmaz, "8'inci 
sınıfta 1 milyon 200 
bine yakın öğrenci 
miz var. Ülke 
genelinde belirledi 
ğimiz farklı illerdeki 
sınırlı sayıdaki oku
lumuza sadece iste 

yen 8. sınıf öğrenci 
■erimizin girebilece 
ği bir sınav hazırla 
dik, isteğe bağlı. Bu 
liselerin ismini ve 
sayısını mayıs ayı 
gibi açıklayacağız." 
dedi. Yılmaz, öğren 
çilerin sınava girme
den önce hangi 
okulların sınavla 
öğrenci alacağını 
öğrenebileceğini 
ifade ederek, "Yeni 
sistemin temel 
felsefesi sınava 
girmek isteğe bağlı. 
Velilerimiz çocukla 
rını bu sınava ister 
yönlendirir isterse 
de yönlendirmez. 
Bir liseye yerleşmek 
için bu sınava gir 
mek zorunlu değil 
dir. Mevcut 
TEOG'da mutlaka 
sınava girmek 
zorundaydınız. 
Sınav mecburiyeti 

ortadan kalktı." 
şeklinde konuştu. 
LKS sınavı 2 Hazi
ran 2018 tarihinde 
gerçekleştirile 
çektir. 60 sorudan 
oluşacak olan 
sınav 90 dakika 
sürecektir. 8. Sınıf 
ağırlıklı olmak 
üzere 6. 7. ve 8. 
Sınıfların ders 
müfredatından 
Türkçe, Matematik, 
Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi, T.C. 
İnkılap Tarihi ve 
Atatürkçülük, Fen 
Bilgisi ve Yabancı 
Dil derslerinden 
oluşturulacak. 
Sorular Bakanlık 
tarafından hazırla 
nacak. Sınava giren 
öğrenci ile girmeye 
öğrencinin okul 
tercihleri aynı za
manda açıklana 
çaktır.

IHll Sen Misin Ben Olan' Gemlik'le ilgi Hijrdii
Gemlikliler, cuma 
akşamı İstanbul 
Meydan Sahnesi 
tiyatrosunu ağırladı. 
Ünlü oyuncular 
Kemal Kuruçay, 
Deniz Oral, Tuba 
Erdem, Ece Müder 
risoğlu ve Kemal 
Zeydan’ın oynadığı 
‘Vay Sen Misin Ben 
Olan’ isimli tiyatro 
gösterisi, Gemlik 
liler için sahnelendi. 
Manastır Yunus 
Emre Kültür Merke 
zi'nde gerçekleş 
tirilen tiyatro gös
terisine ilçe halkının 
ilgisi de yoğun oldu. 
Yüzlerce vatandaşın 
katıldığı etkinlikte, 2 

perdeden oluşan 
komedi oyunu izle 
yenleri kahkahaya 
boğdu. İki arkadaşın 
birlikte planlayıp 
gerçekleştirdiği 
hırsızlık sonucunda 
yaşananları iki farklı 
şekilde anlatan 
oyunda, oyuncula 
rın performansı 
alkış toplarken oyun 
sonunda Gemlikli 
tiyatro severler 
oyuncuları ayakta 
alkışladı.
Vay Sen Misin Ben 
Olan isimli oyunun 
sonunda, oyunun 
yapımcısı Faruk 
Sofuoğlu kısa bir 
konuşma yaptı.

Sofuoğlu, “Bizler 
Gemiik'e devamlı 
geliyoruz. Burada 
tiyatroya, sanata 
olan ilgi çok güzel 
fakat sanırım biraz 
yetersiz. Gemlikli 

lerin bu ve benzeri 
etkinliklere daha 
çok katılım göster
mesini bekliyoruz. 
Bizler de Gemlik'te 
bu ilgi ve alakayı 
gördüğümüz sürece 

her zaman gelmeyi 
çok istiyoruz.
Çünkü çok güzel bir 
seyirci var burada. 
Gemlik'te gerçekten 
tiyatro seyircisi var. 
Onun için Gemlik'in 

bizde ayn bir yeri 
var. Oynadığımız 
tüm oyunları burada 
s izi erle de paylaşı 
yoruz.” dedi.
Oyun sonrası Gem- 
likLife imtiyaz 
Sahibi Serkan Kay
nar Faruk 
Sofuoğlu'na çiçek 
takdim ederken, 
Sofuoğlu'da Kay- 
nar'a katkılarından 
dolayı teşekkür 
plaketi verdi. 
Oyunun sponsor 
larından olan Okay 
Zeytin firması ise 
tüm oyunculara 
Gemlik Zeytini ve 
Zeytinyağı hediye 
etti.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ kaşeler uygun fiyatlarla 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZGÜZELYALI SİTESİNDE 

HAVUZLU EŞYALI ve EŞ YASIZ 
2+1DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK
0 535 37818 00

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans



7 Kasım 2017 Salı Gemlik KSrfez Sayfa 7

Kartlı ödeme 5 mlda 3 kanan fazla arttı
İnternetten 
gerçekleşen kartlı 
ödemelerin tutan 
2011 yılında 18,7 
milyar lira iken 
2016'da 68,4 milyar 
liraya ulaştı 
Türkiye'de internet
ten gerçekleştirilen 
kartlı ödeme tutan, 
2011 yılında 18,7 
milyar lira iken 
2016'da 68,4 milyar 
liraya çıktı. Bu yılın 
ilk yansında söz 
konusu tutar 44,4 
milyar lira olarak 
gerçekleşti.
2018 Yılı 
Programı'ndan 
derlediği bilgiye 
göre, turizm potan
siyelinin yanı sıra 
alışveriş ve moda 
merkezlerinin

artması da yurt içi 
ticareti olumlu etk
iledi. 2005-2016 
döneminde toptan 
ve perakende ticaret 
sektöründe 7,3 mil
yar dolar, kon
aklama ve yiyecek 
hizmetlerinde 750 
milyon dolarlık 
uluslararası 
doğrudan yatınm 
gerçekleştirildi. 
Gayri safi yurt içi 
hasılanın (GSYH) 
yüzde 3,2 büyüdüğü 
2016'da toptan ve 
perakende ticaret 
yüzde 2,5 
büyümeyle GSYH 
içinde yüzde 11,4 
paya sahip oldu. 
Haziran 2017 
itibarıyla toptan ve 
perakende ticarette

4 milyon, konakla 
ma ve yiyecek 
hizmetlerinde 1,5 
milyon kişi istihdam 
edildi. Toplam istih
damda, toptan ve 
perakende ticaretin 
payı yüzde 14,3, 
konaklama ve yiye
cek hizmetlerinin 
payı yüzde 5,4

olarak belirlendi. 
İletişimde teknolojik 
yeniliklerin ve sek
törde kurumsal 
firmaların öne 
çıkmasıyla elek
tronik ticaret hacmi 
son yıllarda önemli 
ölçüde artış gös
terdi. İnternetten 
kartlı ödemelerin 

tutarı 2011 yılında 
18,7 milyar lira iken 
2016'da 68,4 milyar 
liraya ulaştı.
Böylece, internetten 
kartlı ödeme 5 yılda 
3 kattan fazla artmış 
oldu. 2017 yılının ilk 
6 ayında ise söz 
konusu tutar 44,4 
milyar lira olarak 
gerçekleşti.
Türkiye'de, 2011 
yılında yüzde 8,4 
olan internetten 
alışveriş yapanlann 
oranının bu yıl 
yüzde 24,9'a 
ulaşması bek
leniyor.
Programa göre, 
Türkiye'nin ticaretin 
en kolay ve güvenli 
yapıldığı dünyanın 
önemli ticaret 

merkezlerinden biri 
olması hedefi 
kapsamında, 
alışveriş turizminde 
ülke potansiyeli 
değerlendirilecek, 
moda ve alışveriş 
merkezleri 
geliştirilecek. 
Ticareti 
kolaylaştırmaya ve 
güven ortamını tesis 
etmeye yönelik 
uygulamalar 
sürdürülecek. 
Ticaret hizmetleri 
alanında ihtiyaç 
halinde yeni düzen
lemelere gidilmesi, 
piyasa gözetim ve 
denetiminin daha 
etkili ve koordineli 
planlanması ve 
uygulanması 
sağlanacak.

Otomotiv ihracatında en yüksek ikinci artış
Otomotiv sektörü, 
bu yıl ihracat hedefi 
olan 27 milyar 
dolara doğru emin 
adımlarla ilerliyor. 
OİB Yönetim Kurulu 
Başkanı Orhan Sa 
buncu, ekim ayında 
binek otomobillerin 
yanı sıra, yan 
sanayi ihracatında 
da çift haneli 
artışlar yaşandığını 
söyledi. Orhan 
Sabuncu, "En 
büyük pazarlarımız 
arasındaki Almanya, 
Fransa, Birleşik 
Krallık, İspanya gibi 
ülkelere yüzde 42’ye 
varan oranlarda

artış kaydettik. AB- 
D’ye yönelik artış da 
yine yüzde 86 gibi 
yüksek bir oranda 
gerçekleşti" dedi. 
Türkiye ekonomi 
sinin aralıksız 11 
yıldır lideri olan oto
motiv, bu yılkı ihra
cat hedefi olan 27 
milyar dolara doğru 
emin adımlarla iler
liyor. Uludağ Oto
motiv Endüstrisi 
İhracatçıları Birliği 
(OİB) verilerine'göre 
Türk otomotiv sek
törü ekim ayında bir 
önceki senenin aynı 
dönemine göre 
yüzde 19 artışla 2,6

ardından aylık 
bazda sektör tari
hinin en yüksek ik
inci ihracat 
rakamına ulaşılmış

oldu. Ekimde 
Türkiye 
ihracatından yüzde 
19,5 pay alan oto
motiv endüstrisinin,

milyar dolar ihracat 
gerçekleştirdi.
Böylece geçen mart 
ayındaki 2,7 milyar 
dolarlık ihracatın

ocak-ekim dönemi 
10 aylık ihracatı da 
yüzde 21 artışla 23,4 
milyar dolar olarak 
gerçekleşti.Uludağ 
Otomotiv Endüstrisi 
İhracatçıları Birliği 
(OİB) verilerine 
göre, Türk otomotiv 
sektörü ihracatı 
ekimde bir önceki 
senenin aynı 
dönemine göre 
yüzde 19 artışla 
2,6 milyar dolar 
olurken, ocak- 
ekim dönemi 10 
aylık ihracat da 
yüzde 21 artışla 
23,4 milyar dolara 
yükseldi.

G 
E 
M

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 51312 06

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 51310 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
llçeTanmMüd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513*71 66

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94■VI 
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1 
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VAPUR-FERİBOT
KAYMAKAMLIK

Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eaklhlaar (262) 605 60 31

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.8avei Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. ®13 10 28 OTOBÜS

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

R
Pemukkele S13 OO 2»
DENİZ UÇAöl 013 03 13
Feoesus Akmls Seyahat 014 03 02
METRO 013 12 12
Aydın Turtam 013 20 77
OOser Turtam 012 1O 72
Kanberoâlu-Oaadaa 014 40 40
Anrtur 014 47 71
Kamil Koç 012 0103

DAĞITICILAR

E 
H

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz ■ 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yani Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 314 89 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 614 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER

B 
F

Devlet Hastanesi 017 34 00
Sahil Dev. Hoşt. 013 23 29
Mer.Saû.Ocaûı 013 10 66
Tomokay Tomografi 513 00 29
Acıbadem 280 44 44

BELEDİYE
Santral 51345 21-23
Başkanlık 51345 20

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

R
TAKSİLER

Körfez Tekel 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
GüVen Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 04

i Akcan Petrol 3 1O 7O
MAR-PET O13 Jo >3
Tuncay Otogaz 013 1e 40
Beyza Petrol 013 01 03

Gemlik Karfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5923 

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)

VENÜS SİNEMASI
THORRAGNORAK 
11.00-13.30-16.00- 

18.30-21.00 
AYLA 

11.30-14.00-16.30- 
19.00-21.15 

BÖLÜK 
12.00-14.00-16.15- 

18.30-20.45 
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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YİĞİT İNŞAAT
-| 987

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

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

http://www.yigitinsaatgemlik.com


2017 MODEL KONTİNÜ SİSTEM MAKİN ELERDE YÜKSEK VERİMLİ SIKIM! 3 KONTİNÜ

[KAVLAK
• DOĞANIN HÂZİNESİ 1

ZEYTİN 
KASALARINIZ 
ANINDA SİZE 

TFÇI İMİ

günlük3ooton BASKI SIRASI BEKLEMEKYOK 
yağlikzeytIn İşleme KAPASİTESİ YENİ FABRİKAMIZ YALOVA YOLUNDA HİZMETİNİZDE!

^0530 660 68 80MARMARA'NIN EN BÜYÜK ZEYTİNYAĞI FABRİKASI

GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

Kuruluş:! 971

8 Kasım 2017 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

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

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

k GEMLİK j
irfanunluemlak.sahibinden.com

Yıkılan Ticaret Odası önünde otopark olarak kullanılan alana mescit yaptırma kararı bugün Belediye Meclisi’nde görüşülecek

Maı ııîıM H itin ıaı sondan wMı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Kutsal mekanlar üzerinden 
siyaset yapmak

Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, 
Fatih Mehmet Güler’in görevden uzaklaş 
tınlmasından sonra yapılan Belediye 
Başkanvekilliği seçimlerini MHP’li Mehmet 
Çelik, CHP’li Muharrem Sarı verdiği oylarla 
kazandıktan sonra Olay Tv. kameramanına 
yaptığı konuşmada, "Allah bana bu günleri 
de gösterdi." demişti.

Oysa, Yılmaz o seçimi bililerine koltuk 
vererek yapılan pazarlıklar, çıkarlar ve ilke
sizlikler üzerine kazanmıştı. Devamı 4’de

Gemlik Belediyesi 
tarafından deniz
den görülecek 
Cami yapımı pro
jesinin imar korniş 
yonunda Mescit 
yapımına dönüştü 
rülmesi üzerine, 
konu daha belediye 
meclisinde karara 
bağlanma dan 
mescit yapılacak 
otopark alanında 
dün zemin sondajı 
yapıldı.
Belediye Meclisin 
de bugün görüşüle 
cek olan, daha 
karara bağlanma 
yan mescit yapımı 
ile ilgili olarak dün 
Belediyenin

Bursa’dan tuttuğu 
bir firma, yıkılan 
Tibel Otel ve 
Ticaret - Sanayi 
Odası’nın binaları

nın hemen önünde, 
otopark olarak 
kullanılan alanda, 
zeminden toprak 
örnekleri aldı.

Alınan örneklerde 
20 metrede çakıl 
taşları çıktığı ve 
çamur görüldü.
Haberi sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Yıkılan Ticaret Odası önünde otopark olarak kullanılan alana mescit yaptırma kararı bugün Belediye Meclisi’nde görüşülecek

IWİ!İ«lîlMIIStİllCİMSIIİIİ»ailllİI
Gemlik Belediyesi 
tarafından denizden 
görülecek Cami 
yapımı projesinin 
imar komisyonunda 
Mescit yapımına 
dönüştürülmesi 
üzerine, konu daha 
belediye meclisinde 
karara bağlanma 
dan mescit 
yapılacak otopark 
alanında dün zemin 
sondajı yapıldı. 
Belediye Meclisi’nin 
Eylül ayı toplantısın 
da, AKP’li meclis 
üyesi Ercan Barut 
çuoğlu tarafından 
verilen bir önerge 
ile ilçemizde deniz 
den görülen bir 
cami yapılması 
istenmiş, önerge 
imar Komisyonuna 
havale edilmişti. 
CHP Lİ ÜYE 
ŞERH KÖYDÜ 
AKP’li meclis 
üyelerinin çoğun 
lukta olduğu İmar 
Komisyonunda 
geçtiğimiz hafta 
içinde ele alınan 
Denizden Görülür 
Cami önergesine 
CHP’li komisyon 
üyesi Av. Mert 
Dimili şerh koydu.

Dimili, dolgu alan 
larına ve kıyı kenar 
çizgisi için de de 
yapılaşma 
yapılamayacağını 
belirterek, böyle bir 
camiye ihtiyaç 
olmadığını 
söylemiş, Borusan 
Holding tarafından 
ilçemize 5 milyon 
lira harcanarak 2 
bin kişilik bir cami 
yaptırıldığını 
belirtmiş, yeni cami 
yapılması istenen 
yerle, Asım Kocabı 
yık Camii arasında 
200 metre uzaklık 
bulunduğuna dikkat 
çekmişti. Dimili, 
kararı yargıya taşıya 
cağını söylemişti. 
CAMİ YERİNE 
MESCİT 
YAPACAKLAR 
İkinci komisyon 
toplantısında, bu 
kez Belediye Başka 
nı Refik Yılmaz 
katılmış, deniz 
kenarında cami 
yapımından 
vazgeçilerek, yıkılan 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın ön kıs 
mında 250 metreka 
relik bir alanda mes 
cit yapımını düşün

düklerini, önergeyi 
değiştirdiklerini 
söylemişti.

DİMİLİ KARŞI ÇIKTI 
Mert Dimili, böyle 
bir mescidin yapıl 
masının ihtiyaçtan 
doğmadığını be
lirterek, “Mescit 
Sahil Projesi 
kapsamında 
öngörülmemiştir. 
Parçalı bir yakla 

şımla Gemlik’in tek 
açık otopark alanını 
fiilen 300 metrekare 
daha azaltan bir 
yaklaşımla, ihtiyaç 
bulunmayan bir 
alanda mescit alanı 
belirlenmesi talepte 
bulunmadığından 
MFYY aykırıdır.
Kaldı ki 2017 yılında 
tamamlanan Merkez 
Çarşı Camii plan 
değişikliği yapılan 

alan 250 metre 
mesafede olup 
hizmet etki alanın 
da (yürüme mesa 
fesi içinde) olup 
tüm ihtiyaca cevap 
vermektedir. 
Denizden gözük 
mesi düşünülen 
mescit biı gereklilik 
arz etmemektedir. 
Eşdeğer park alanı 
olarak belirlenen 
alan, eksi len parka 
uzak bir mesafede 
ve eş değerlik 
vasfını ve konum ve 
nitelik olarak karşıla 
mamaktadır. Bu ne
denlerle komisyon 
kararına muhali
fim.” demişti.
Bugün toplanacak 
olan Gemlik Beledi 
ye Meclisi günde
minde raporlar 
bölümünde ilk mad
desi 2.fıkrasında 
meclise getirilen 
Meydan projesi 
kapsamında sahil 
yakın bir yerde cami 
yapılması ile ilgili 
rapor ele alınacak. 
AKP’lilerin çoğun - 
lukta olduğu meclis 
te kararın muhale
fete karşın kabul 
edileceği sanılıyor.

TOPRAK ANALİZİ 
YAPILDI
Belediye Meclisinde 
bugün görüşülecek 
olan, daha karara 
bağlanmayan mes 
cit yapımı ile ilgili 
olarak dün Belediye 
nin Bursa’dan 
tuttuğu bir firma, 
yıkılan Tibel Otel ve 
Ticaret - Sanayi 
Odası’nın binaları 
mn hemen önünde, 
bugün otopark 
olarak kullanılan 
alanda, zeminden 
toprak örnekleri 
aldı.
Firma yetkilileri, 
20 metre derinliğe 
kadar sondaj ya
parak, değişik met 
relerden toprak 
örnekleri alıp, 
incelenmek üzere 
ayrı ayn torbalara 
koydular. 
Gazetemizin soru 
larını yanıtlayan 
örnek alan teknik 
adamlar, “Buraya 
mescit yapılacak 
mış" dediler.
Alınan örneklerde 
20 metrede çakıl 
taşları çıktığı ve 
çamur görüldü.

Ziraat Odası inşaatı tamamlanıyor
Gemlik Beledi 
yesi tarafından 
yaptırılan, temeli 
Mayıs ayında atılan 
Ziraat Odası bina 
sının inşaatında 
sona gelindi. 
AKP Bursa Millet 
vekili Zekeriya 
Birkan ile birlikte 
inşaat alanında 
incelemelerde 
bulunan Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
bölgenin 
tamamen zeytin 
ve zeytin ürün
leriyle ilgili bir 
merkez olacağını 
belirtti.
İncelemeler

sırasında açıklama 
yapan Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, “Mayıs 
ayında temelini 
attığımız yeni Ziraat 
Odası binamızı yıl 
sonuna kadar 

hizmete açıyoruz. 
80 dönümlük bir 
alanda zeytin 
işleme merkezi 
yapıyoruz. Ayrıca 
10 dönümlük bir 
alanı da Marmara- 
birlik’e verdik.

Orada da nitelikli 
bir depolama 
alanı yapılacak. 
Gemlik Zeytininin 
dünya piyasalarına 
açılmasında bu 
bölge önemli rol 
oynayacak” diye >

konuştu.
Bölgenin şehir 
trafiğinden uzak 
olmasının da çiftçi 
ve vatandaşlara 
ayrıca kolaylık 
sağlayacağını 
ifade eden

Başkan Yılmaz, 
Ziraat Odası, 
zeytin depolama 
ve zeytin işleme 
merkezi ile ilgili 
işlemlerin 
tamamının bu 
bölgede yapılarak, 
vatandaşlara da 
daha rahat ortam 
da, müstakil 
birimler ile 
hizmet verile 
ceğini sözlerine 
ekledi.
Tarımsal üretime 
yönelik yapmış 
olduğu yatırımlar 
dan dolayı Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ı 
kutladı.
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8w Kilis Mi tali Mıııiıı
Bursa'da birçok 
yerinden bıçakla 
narak boğazı ke
silerek öldürülmüş 
erkek cesedi 
bulundu.
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa Çalı 
Mahallesi Geyveli 
Caddesi üzerinde 
çalılık alanda 
20'den fazla 
yerinden 
bıçaklanmış ve 
boğazı kesilmiş 30 
yaşlarında kimliği 
belirsiz bir erkek 
cesedi bulundu. 
Saat 01.30 
civarında evine 
traktörle gitmek 
isteyen bir 
vatandaşın çalılık 
alanda çıplak

Çocuğa çarptı, sonra leniini iibar etliV

Orhangazi de eski 
kaymakamlık 
lojmanı karşısında 
karşıdan karşıya 
geçmek isteyen 13 
yaşındaki Abdul
lah'a kamyon çarptı 
Talihsiz çocuk ağır 
yaralanırken, olay 
yerinden 
uzaklaştıktan kısa 
süre sonra polisi 
arayarak kaza 
yaptığını söyleyen 
kamyon sürücüsü 
gözaltına alındı. 
Kaza akşam saat 
17:30 sıralarında 
Bursa Yalova kara 
yolu Orhangazi 
geçişinde meydana 
geldi. Edinilen bil
giye göre; Yalova 
istikametine seyre
den Halil S. (43) 
yönetimindeki 34 
ZV 4216 plakalı 
kamyon, eski 
Kaymakamlık 
lojmanı karşısında

Telelan Mmcılıın ıM imin
Karacabey de 
kendilerini tele
fonda savcı 
olarak tanıtarak iki 
vatandaşın 100 bin 
lirasını dolandırdığı 
iddia edilen 2

birinin yattığını 
söylemesi üzerine 
olay yerine gelen 
polis ekipleri, 
yaptıkları inceleme 
sonucunda kimliği 
belirleneyemen bir 
şahsın 20'den fazla 
yerinden 

anayolda karşıdan 
karşıya geçmek 
isteyen Abdullah 
Salih'e çarptı. 
Savrulan çocuk 
kanlar içinde yere 
düştü. Çevredeki
lerin ihbarı üzerine 
kaza yerine gelen 
112 acil servis ekibi 
Abdullah Salih'e ilk 
müdahaleyi kaza 
yerinde yaptı. 
Ambulansa konu 
lan Abdullah, 

şüpheli tutuklandı 
Alınan bilgiye göre, 
polis ekipleri ilçede 
iki kişinin telefonla 
dolandırılmasının . 
ardından şüpheli 
terin yakalanmasına 

bıçaklandığını 
ve boğazının 
kesildiğini 
tespit etti. 
Polis şahsın başka 
yerde öldürülerek 
buraya bıraktığı 
üzerinde dururken, 
cinayeti işleyen kişi

Orhangazi Devlet 
Hastanesi acil 
servisine götürü 
lerek burada te
daviye alındı. Talih
siz gencin sağlık 
durumunun cid
diyetini koruduğu 
öğrenildi.
Kaza sonrası olay 
yerinden uzaklaşan 
kamyonun sürücü 
Halil S. ise kısa 
süre sonra polisi 
arayarak kazayı 

yönelik çalışma 
başlattı.
Ekipler teknik ve 
fiziki takibin 
ardından şüpheliler 
H.F. (60) ve E.D'yi 
(30) İstanbul'da 

veya kişilerin 
yakalanmasına 
yönelik çalışma 
başlatıldı.
Polis ölen 
şahsın kimliğini 
tespit etme 
çalışmalarını da 
sürdürüyor.

kendisinin yaptığını 
söyledi. Polis aynı 
istikamette yol 
üzerinde bekle 
yen kamyon 
sürücüsünü 
ifadesini almak 
üzere Orhangazi 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'ne 
götürdü. 13 
yaşındaki Abdul 
lah'ın yaralandığı 
kaza, yayaların 
geçmemesi için 
orta refüje ko 
nulan, ancak her 
defasında kesilen 
telleri gündeme 
getirdi. Kazadan 
hemen sonra 
tellerin kesik oldu 
ğu kısmı kullanıp 
anayolda karşı 
dan karşıya 
geçerken ölüme 
meydana okuyan 
vatandaşlar 
dikkat çekti.

yakaladı. 
Gözaltına alınan 
şüpheliler, sevk 
edildikleri adliyede 
çıkarıldıkları 
mahkemece 
tutuklandı.

Polisin durduğu 
şüpheli araç 
cephanelik 

gibi çıktı

Bursa'nın İznik 
ilçesinde polisin 
durduğu bir araçta 
silah ve esrar ele 
geçirildi. Olay, 
akşam saatlerinde 
İznik-Orhangazi 
yolu Elbeyli sapağı 
mevkiinde mey
dana geldi 
Edinilen bilgiye 
göre, şüpheli araç 
ihbarı alan İznik 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekip
leri, Elbeyli 
sapağında yolu 
kesti. Şüpheli aracı

Hırsız ev sanihi ile 
güz göze gelince 

yakalandı
İznik de girdiği 
evde ev sahibi ile 
göz göze gelince 
kaçan hırsızlık 
zanlısı, polis ekip
lerinin takibi sonu 
cu kısa sürede 
yakalandı 
Olay, gece saat 
03.40 sıralarında 
Selçuk Mahallesi 
Er Mustafa Sivri 
Sokak'ta meydana 
geldi. Yenişehir' 
den Iznik'e gelen 
S.Ö. ve I.Ç, 
kullandıkları oto
mobili benzini bit
ince bir akaryakıt 
istasyonunda park 
etti. Şahıslar 
ardından Er Muşta 
fa Sivri Sokak'ta 
H.K'nin oturduğu 
evin ardiye 

olay yerinde 
kıstıran polis, 
araçta ruhsatsız 2 
adet tüfek ve bir 
adet tabanca ele 
geçirirken, araçtaki 
E.T(27)veK.K (32) 
isimli şahısların 
üzerinde yaptığı 
aramada 6 gram 
esrar ele geçirdi. 
Gözaltına alınan 
şüpheliler, ifadeleri 
alınmak üzere Em
niyet Müdürlüğüne 
götürüldü. Olayla 
ilgili inceleme 
sürüyor.

kapısını zorlayarak 
içeri girdi.
Ev sahibi H.K, 
sesin geldiği yöne 
doğru gittiğinde 
S.Ö. ile karşı 
karşıya geldi. Ev 
sahibini 
karşısında gören 
S.Ö, hızla olay 
yerinden kaçtı. Ev 
sahibi H.K. du
rumu hemen 
polise bildirdi. 
Olay yerine gelen 
İznik İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekip
leri, çevrede 
yaptıkları geniş 
çaplı aramalarda 
S.Ö'yü ve ona 
gözcülük yapan 
LÇ'yi yakalayarak 
gözaltına aldı.
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Güne Bakış M Eiiiiıı Mum IHI ııîali 50 im
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kutsal mekanlar üzerinden 
siyaset yapmak

Sayın Yılmaz, küçük yaşlarda ce
maat ve tarikatların elinde okutuldu.

Kendisinin bana gönderdiği bir 
açıklamasında. Hukuk Fakültesini ilim 
Yayma Cemiyeti bursları ve yurtların 
da okuduğunu yazmıştı.

Yılmaz, Bursa İmam Hatip 
mezunudur.

Yani Hukuk Fakültesini okumamış 
olsaydı mesleğini din adamı olarak 
yapacaktı.

O yıllarda, İmam Hatipler Milli 
Görüşçülerin yan kuruluşlarıydı. Rah
metli Erbakan buralardan mezun 
olanların geleceğin İslamcı 
Türkiyesini kuracağını planlıyordu.

Birileri de açtığı özel okullarda 
yetiştirdikleri öğrencilerle geleceğin 
Altın Neslini kuracaklardı.

Yıllar sonra biri imam hatipli olan 
Recep Tayyip Erdoğan, Erbakan’a 
karşı çıktı ama Türkiyenin başbakanı 
sonra da Cumhurbaşkanı oldu. Bu 
durum tüm imam hatiplilere güç verdi, 
morsl verdi.

Sonra imam hatiplilerle altın nesil 
kurucuları birlik oldular devleti paylaş 
tılar. Ama, payfaşımda kavga çıktı.

Sonra 15 Temmuz’u yaşadık. Biri 
ötekini yok etmek isterken başara 
madı. Şimdi öteki diğerinin inine 
kadar girip yok ediyor.

Gelelim konumuza.
Gemlik’i 7 yıldır bir imam hatipli 

yönetiyor.
Böyle olunca din ile siyaset bir

birine karışıyor.
Gemlik’te bu süreçte 10 dan fazla 

cami açıldı.
Cami ihtiyaca göre açılabilir. Ama 

neredeyse her mahalleye birkaç cami 
yapacaklar.

100-200 metre arayla camiler 
yapıldı, park alanlarına mescitler kon
duruldu.

Merkezde 2 bin kişilik cami yapıldı. 
Şimdi de ‘Denizden Görünecek Cami’ 
istiyorlar. Bu konu imar komisyonun 
da muhalefetin tepkisiyle karşılaşıp 
yargıya gidileceği söz konusu olunca 
vazgeçtiler ve mescide döndüler.

Cami yaptınız da içini doldurabildi
niz mi?

Müftümüz bir istatistik yapsın, 5 
vakit camilere kaç müslüman ibadet 
etmeye geliyor belidesin.

Benim tesbitlerime göre, cuma 
hariç bir iki sıradan çok cemaat ol
muyor camilerde.

Yıkılan Ticaret Odası’nın yerine 
mescit yapmak, din adına kutsal me 
kanların adını kullanarak halkı kandır 
maktır. Yeşil sahaya mescit yapmak 
neyin nesidir? 200 metre ötede yeni 
cami yapıldı. Din üzerinden siyaset 
yapmayı bırakıp, Gemlik’e doğru 
dürüst hizmet etmeyi DaKin.

Yazık bu ilçeye.

Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlü 
ğü’nün İstiklal Cad- 
desi'ne taşınması 
ve binanın kurslara 
uygun olmasıyla 
nedeniyle 
kurslara yüzde 50 
oranında ilgi arttı. 
Kurum Müdür vekili 
Engin Çavuş’un 
verdiği bilgilere 
göre, kurs ve kur
siyer sayılarında 
yüzde 50’ ye 
yakın artış oldu. 
Giyim, el sanatları, 
sanat kursları 
yanında yeni 
dönemde açılan İlk 
yardım tiyatro, 
yetişkinlere yönelik 
halk oyunları, avcı 
lık, emlak danışman 
lığı, okuma yazma, 
ve dil kursları ile 
zorunlu eğitim 
kapsamında hijyen 
kursları yoğun 
ilgi görüyor. 
Merkezde mezun 
öğrenciler için 
açılan destekleme

Gemlikli işadamı Mehmet Fikri Ünal’dan sürpriz bir anı kitabı

“fiemllk’e Doğru anıları Göreceksin
Safcın Şaşırma’” yayınlandı

Bursa’da yaşayan 
Gemlik doğumlu 
Sanayici Mehmet 
Fikri Ünal, sürpriz 
bir çıkış yaparak, 
çocukluğunu yaşa 
dığı ilçemizden 
sanayiciliğine 
kadar geçen döne
min anı kitabı 
“Gemlik’e Doğru 
Anıları Göreceksin 
Sakın Şaşırma” adlı 
bir kitap yazdı. 
Gemlik doğumlu 
olan Mehmet Fikri 
Ünal, ilk ve orta 
okulu ilçemizde 
bitirdikten sonra 
Bursa Sanat Oku 
lu’ndan mezun 
oldu.
Yıldız Teknik 
Üniversitesini 
bitirdikten sonra 
Bursa da Coşkun 
Özler A.Ş. de İmalat 
Müdürü olarak 
çalıştı, daha sonra * 
MARTAŞ adında bir

ve yetiştirme 
kursları da üniver
site hayali kuran 
öğrenciler için 
umut kaynağı oldu. 
Merkez bina 
dışında, 3 No'lu 
Sağlık Ocağı üst 
katında, mahalle ve 
köylerde, site 
altlarında da kurs 
taleplerine cevap 
veriliyor.
Okulların bir 
çoğunda açılan 
halk oyunları, judo, 
karate atletizm, 
futbol kursları ile 
küçüklere yönelik 
hizmet devam 

firma kurarak 
buranın müdürlü 
ğünü yaptı.
Kalorifer petekleri 
imal eden bu fir
mada yönetim ku-. 
rulu başkanlığı 
yapan Ünal, öğren 

ettiğini belirten 
Engin Çavuş, 
“Spor kurslarına 
katılan öğrencilerin 
ulusal ve uluslar 
arası karşılaşmalar 
da derece almaları 
göğsümüzü 
kabartmaktadır. ” 
dedi.
Gemlik Kaymakam 
lığı, İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
ve ilçemizdeki 
sanayi kuruluşların 
desteğiyle yapılan 
"Yetenek sizden 
destek bizden" 
projesiyle müzik 
konusunda 

elliğinde ve Bursa 
daki çalışma hayatı 
sırasında çeşitli 
derneklerde görev 
aldı. Nilüfer Orga 
nize Sanayi bölgesi 
(NOSAB) yönetim 
kurulu başkanlığını 

yetenekli öğrenciler 
halk eğitim kursları 
kapsa mında 
destekleniyor.
Toplum Ruh Sağlığı 
Merkezi, Askeri 
Veteriner Okulu 
Komutanlığı, 
Açık Ceza İnfaz 
Kurumu, KYK, 
Kurşunlu Aile 
Rehabilitasyon 
Merkezi'nde açılan 
kurslarla bu kurum 
ların talepleri 
karşıladığını 
söyleyen Çavuş, 
“Açık Öğretim 
Orta Okulu ve 
Lisesi iş ve 
işlemleriyle de 
1500 öğrenciye 
hizmet veril 
mektedir. Halk 
Eğitimi Merkezi 
tam gün tam 
yıl eğitim 
kapsamında 
gece 21.15 e 
kadar eğitimler 
devam 
etmektedir." 
şeklinde konuştu.

2015 yılından beri 
sürdüren Mehmet 
Fikri Ünal, çocuklu 
ğunda ve sanayici 
liğinde geçen 
anılarını “Gemlik’e 
Doğru Anılan 
Göreceksin Sakın 
Şaşırma!” adlı bir 
anı kitabı yazdı. 
Ünal, yarın ilçemi 
ze gelerek kitabını >r. 
Belediye Başkanı, 
Ticaret ve Sanayi 
Odası ve Borsası , 
ile iş dünyasına ve 
yakınlarına imza-û 
layacak.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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BEBKü'ıfan Teknoloji Firmalarına Destek
Bursa Eskişehir 
Bilecik Kalkınma 
Ajansı (BEBKA) ile 
Uludağ Üniversitesi 
(UÜ) Teknoloji 
Transfer Ofisi 
tarafından teknoloji 
tabanlı firmaların 
güçlendirilerek kat 
ma değerli üretime 
geçişin yapılması 
amacıyla geliştirilen 
Teknoloji Odaklı 
Hızlandırıcı Progra 
minin (TechUP) 
tanıtımı yapıldı. 
BEBKA'nın Uludağ 
Üniversitesi (UÜ) 
Teknoloji Transfer 
Ofisi ile ortaklaşa 
geliştirdiği, Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası (BTSO) ile 
UÜ ve ULUTEK iş 
birliğinde düzenle 
diği TechUP'ın 
tanıtım toplantısı 
ULUTEK Teknoloji 
Geliştirme Böl-

gesinde 
gerçekleştirildi. 
BEBKA Genel 
Sekreteri İsmail 
Gerim, toplantıda 
yaptığı konuşmada, 
Türkiye'nin son 
yıllarda ekonomik 
ve ticari anlamda 
geliştiğini söyledi. 
2023 hedeflerine 
ulaşabilmek için 
rekabet gücünün 
artırılması, Ar-Ge, 
patent ve ileri 
teknoloji sektör
lerinde ilerlenmesi, 
üretimde yerli 
katma değerinin 
yükseltilmesi, sür 
dürülebilir üretime 
imkan veren yüksek 
teknolojili ürün 
desenine geçilmesi 
gerektiğini vurgu
layan Gerim, 
şunları aktardı: 
"Teknolojiye kolay 
uyum sağlamak

güzel ancak bunun 
da bir bedeli var. 
Ülke olarak geliş 
mek istiyor, sosyal 
ve beşeri olarak da 
bir kalkınma hedef 
liyorsak milli geli 
rimizi artırmalıyız. 
Bunun için de 
teknolojik ürünler 
üretmeliyiz. Maale
sef ileri teknolojik 
ürünler anlamında 
yeterli düzeyde 
değiliz. Biz de bu 
çalışmalara katkı 
vermek için TechUP 

ile önemli bir adım 
atıyoruz. Bu pro
gramla teknoloji 
ürünü geliştirmiş 
ancak fazla yol 
alamamış girişimci 
lerimize 7 aylık bir 
süreçte 24 saat 
eğitim ve 157 saat 
mentörluk hizmeti 
verilecek." 
ULUTEK 
TEKNOPOARK 
Genel Müdürü Prof. 
Dr. Mehmet Kanık 
da girişimcilerin 
hızlanmak zorunda 

olduğunu belirtti. 
"Geçmezseniz 
geçilir, büyümezs
eniz durumunuzu 
korusanız bile size 
göre büyüyenlere 
oranlara küçülmüş 
olursunuz.” ifade 
sini kullanan Kanık, 
şöyle devam etti: 
"Son zamanlarda 
sıfırdan gelen 
girişimcilere pro
fesyonel eğitimlerle 
önemli katkılar 
sağlanıyor. Mevcut 
girişimcileri işlerini 
daha iyi büyütecek 
ve uluslararası 
piyasaya açılacak 
şekilde düzenlenen 
programlar 
arasında en geniş 
kapsamlısı olan 
TechUP'tan fay
dalananlar şanslı 
olacaklar." 
BEBKA Birim 
Başkanı Jülide Alan 

ise girişimcilik eko- 
sistemi ve Teknoloji 
Odaklı Hızlandırıcı 
Programının bu 
ekosisteme yapa 
cağı katkı konusun 
da katılımcıları 
bilgilendirdi.
Hızlı büyüyen veya 
büyüme potan 
siyeline sahip 
girişimcilerle ürün, 
hizmet ve iş model
leri açısından yeni
likçi KOBİ'lerin 
hedeflendiğini ifade 
eden Alan, proje 
başvuruları için 
son tarihin 30 
Kasım olduğunu, 
detaylı bilgi 
almak isteyenlerin 
BEBKA TechUP 
Bursa internet 
sitesini 
(www.bebka.org.tr/t 
echup/bursa) zi
yaret edebilecek
lerinin altını çizdi.

ekanlılı nemin kemi: Cem filmi wsaıı tem aıecliB taesıror
Kamuoyunda gün
lerdir tartışılan, 
yasaklanmaması 
için eylem yapılan 
cam filmi konu 
sunda Bakanlık 
noktayı koydu. 
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlı 
ğından yapılan 
yazılı açıklamada, 
Karayolları Trafik 
Yönetmeliği'nin 63. 
maddesinde 
"Taşıtların camlan 
nın görüntüyü 
değiştirecek se
viyede renkli 
kullanımı veya 
camların üzerine 
renkli film tabaka 
lan yapıştırılması 
yasaktır" hükmü 
nün bulunduğu 

anımsatıldı. 
"CAM FİLMİ 
UYGULANAN 
ARAÇLAR 
TERÖRDE 
KULLANILIYOR" 
Açıklamada, ülke 
sınırları içinde, 
yakın çevresinde 
gerçekleştirilen 
terör saldırıları ve 
bu saldırılarda cam 
filmi uygulanmış 
araçların etkin terör 
unsuru olarak 
kullanıldığına işaret 
edildi. Araçlarda 
cam filmi uygula 
masında, genel em
niyet ve asayişin 
sağlanmasında kol
luk görevlilerine 
denetim güçlüğü 
çıkarması, ulusal

güvenliğin sağlan 
ması, güvenlik güç
lerinde zaafiyetin 
oluşmaması ve can 
kaybı yaşanmaması 
noktasında, İçişleri 
Bakanlığıyla birlikte 
ilgili kamu kurumla 
rımn söz konusu 
düzenlemeyi tekrar 
gözden geçirmesi 

V

mecburiyetinin 
doğduğu ifade 
edildi.
Karayolları Trafik 
Yönetmeliği'nin 63. 
maddesinin uygu
lanmaya devam 
etmesinin gerekli 
olduğu değerlendir 
meşine ulaşıldığı ve 
bu doğrultuda 21

II

Ekim 2017'de 
Araçların İmal, Tadil 
ve Montajı Hakkın 
da Yönetmelik 
değişikliği 
yayımlandığı 
anımsatılan 
açıklamada, şunlar 
kaydedildi:

"CAM FİLMİ HİÇBİR 
ZAMAN SERBEST 
OLMAMIŞTIR" 
Cam filmiyle ilgili 
trafik denetimlerine 
ve cezai işlemlere 
yasal dayanak 
oluşturan, trafikteki 
tüm araçları kap
sayan ve İçişleri 
Bakanlığınca 
yürütülen 
Karayolları Trafik 
Yönetmeliği'nin 63. 

maddesi ülkemizde 
öncelikle uygulan
makta olup, anılan 
madde gereğince 
araçlarda cam filmi 
uygulaması hiçbir 
zaman serbest 
olmamıştır.

"YASAK BÜTÜN 
ARAÇLARI 
KAPSIYOR" 
Cam filmi yasağı, 
tüm araçları ve 
camlara sonradan 
taktırılan tüm film
leri kapsıyor.
Uygulamanın tek 
istisnası, fabrika 
çıkışlı 43R onaylı 
sürücünün arka 
kısmında kalan 
renkli camlara 
sahip araçlar.

KRŞCDE BCKL6M6K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

SAATTE TESLİM EDİLİR

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

Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK

Facebook sayfartiiz s Gerrılilc Körfez - Güler Ajans

http://www.bebka.org.tr/t
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Kamuya 74 Hin personel alınacak!
Kamu kuramlarına 
memur, işçi ve 
diğer kamu perso 
neli olmak üzere 3 
statüde alım 
yapılacak 
İstihdam seferbe 
rliği tüm hızıyla 
sürerken, kamuda 
74 binin üzerinde 
kişiye iş kapısı 
açılıyor. Kamu 
kuramlarına memur,

işçi ve diğer kamu 
personeli olmak 
üzere 3 statüde 
alım yapılacak. 
Çalışma Bakanı 
Jülide Sarıeroğlu, 
kuramların ihti 
yaç duyulan 
kadro sayısının 
bütçe imkanları 
ve hizmet ge 
rekleri kapsamında 
belirlendiğini bildirdi. HEM LİYAKAT HEM

MÜLAKAT 
Kamuya personel 
alımında hem 
mülakat hem de 
liyakatin esas 
alındığı mesajını 
veren Bakan 
Sarıeroğlu, perso 
nel alımında 
mülakat uygula 
ması konusunda, 
"Kadro veya 
sözleşmeli personel

pozisyonu için 
alınacak 
personelin nite 
İlklerine göre 
mülakat korniş 
yonu kuruluyor. 
Kurumlar hizmetin 
özelliğine göre 
merkezi sınav 
sonucuna göre 
sıralama yaparak, 
sınava tabi tu 
tuyor" dedi.

Başbakan Yıldırım'dan vize açıklaması
Başbakan Binali 
Yıldırım Amerika zi
yareti öncesi, AB- 
D'nin vize işlemleri 
ile ilgili 'Türkiye 
güvence verdi' 
iddiasına 
cevâp verdi.
ABD ziyareti öncesi 
havalimanında 
gazetecilerin soru 
larını cevaplandıran 
Başbakan Binali 
Yıldırım, ABD ile 
vizelerin sınırlı da 
olsa başlamasının 
olumlu olduğunu

belirtti.
Başbakan ABD'nin 
'Türkiye bize güven 
ce verdi* iddiası 
içinse, "ABD 
elçiliğinin açıklama 
sı üzerine Türk 
büyükelçiliği de 
karşı açıklamayı 
yapmıştır. Orada her 
şey açık seçik, her
hangi bir yoruma 
ihtiyaç göstermeye
cek şekilde izah 
edilmiştir. İki ülke 
arasında bazı 
yargılamalar var, tu

tuklama işlemleri 
var. Bu ABD'de de 
var, Türkiye'de de 
var. Her iki ülke de 
hukuk devleti. 
Hukuk devleti 
kurallarına göre 
işlem ifa edilmekte
dir. Bu bakımdan 
güvence vermek, 
güvence istemek 
gibi bir müzakere 
hukuk devleti 
ilkelerine 
uymaz."ifadelerini 
kullandı.
VİZE İŞLEMLERİNİN

SINIRLI DA OLSA 
BAŞLAMASI 
OLUMLU 
Ziyaretimiz öncesi 
ABD ile Türkiye 
arasında askıya 
alınan vize 
işlemlerinin sınırlı 
da olsa başlamış 
olması olumlu bir 
adım olarak mütalaa 
edilebilir. Bizim 
vazgeçemeyeceğimi 
z şey ülkemizin, mil
letimizin has
sasiyetleridir. Bu 
hassasiyetlere karşı. 

tarafın da gereken 
hassasiyeti göste 
ceğini ümit edi 
yoruz.
'TÜRKİYE 
GÜVENCE VERDİ' 
İDDİASINA CEVAP 
ABD elçiliğinin 
açıklaması üzerine 
Türk büyükelçiliği 
de karşı açıklamayı 
yapmıştır. Orada her 
şey açık seçik, her
hangi bir yoruma 
ihtiyaç göstermeye
cek şekilde izah 
edilmiştir. İki ülke 

arasında bazı 
yargılamalar var, 
tutuklama işlemleri 
var. Bu ABD'de de 
var, Türkiye'de de 
var. Her iki ülke de 
hukuk devleti. 
Hukuk devleti 
kurallarına göre 
işlem ifa edilmek 
tedir. Bu bakım 
dan güvence ver
mek, güvence 
istemek gibi bir 
müzakere hukuk 
devleti ilkelerine 
uymaz.”

Facehook sahte profil sayısını acımam
Milyarlarca kullapı 
cıya sahip sosyal 
medya devi Face
book, hesapların 
yüzde kaçının sahte 
veya kopya hesap 
olduğunu açıkladı. 
2 milyara yakın 
kullanıcısı ile sosyal 
medyanın en popü 
ler platformu olan 
Facebook, sah te 
profiller ile ilgili 
resmi bir açıklama 
yaptı. Sosyal medya

devinden yapılan 
açıklamada platfor
mda yer alan hesap 
ların yüzde 13'ünün 
sahte veya kopya 
hesap olduğu bil
gisinin altı çizildi. 
Facebook sayı ver
mekten kaçınsa da 
bu açıklama platfor
mda 250 milyondan 
fazla sahte veya 
kopya hesap olduğu 
anlamına geliyor. 
Facebook, aynı

açıklamada yeni bir 
algoritma ile kop 
yalanmış profillerin 
tespit edileceğinin 
altını çizdi.
Facebook'un 
Finans müdürü 
David Weh ner, 
şirketin sahte 
profillere karşı taviz 
vermeyeceğini ve 
Facebook'un bu 
tarz profillerden 
kurtarılacağını 
belirtti.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KflŞ€D€ B€Kl€M€K VOK 
KALİTELİ kaşeler uygun fiyatlarla 

©SAATTETESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK • REKLAMCILIK

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

KUÇUK KUMLA 
ÖZGÜZELYALI SİTESİNDE 

HAVUZLU EŞYALI veEŞYASIZ 
2+1 DAİRE SAHİBİNKEN SATILIK
0 535 37818 00

Facebook sayfamız s Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Malinenin envnulanıalarına mükelletin illisi yoâan
Maliye Bakanlığının 
elektronik 
uygulamalarına 
vatandaşların ilgisi 
giderek artıyor. 
Bakanlık, ekim ayı 
itibarıyla elektronik 
ortamdan 69 milyon 
bildirim ve beyan
name alırken, 52 
milyonu aşkın vergi 
tahsilatı işlemi 
yaptı.
Bilgilere göre, 
beyan, bildirim ve 
ödeme gibi 
işlemlerin birçoğu 
Maliye Bakanlığınca 
elektronik ortama 
taşındı. Giderek 
yaygınlaşan uygula
malara vatandaşın 
ilgisi de yoğun oldu. 
Ekim ayı itibarıyla 
69 milyon bildirim 

ve beyanname 
elektronik ortamda 
alındı.
Tahsilat işlemle 
rinde de e-hizmet 
seçeneklerini artıran 
Bakanlık, 29 banka 
üzerinden vergi 
tahsilatlarını elek
tronik uygula
malarla gerçekleş 
tirdi. Bu kapsamda 
yılın 9 aylık döne
minde bankalar 
üzerinden 52 mil 
yonu aşan vergi 
tahsilatı işlemi 
yapıldı. Aynı 
dönemde Gelir 
İdaresi Başkanh 
ğının internet 
sitesindeki sanal 
POS üzerinden 
banka kartı ve kredi 
kartları ile 12 milyo

nu aşkın 
tahsilat işlemi 
gerçekleştirildi. 
Mükelleflerin fatura 
düzenleme sürecini 
hızlı ve verimli 
yönetmesine imkan 
sağlayan e-fatura 
sistemi kapsamında 
da kullanıcı sayısı 
ekim itibarıyla 63 

bin 111'e yükseldi. 
Ticari defterlerin 
elektronik olarak 
düzenlenmesi, 
muhafazası ve 
ibrazına imkan 
tanıyan "e-Defter" 
uygulamalannda 
kayıtlı kullanıcı 
sayısı 61 bin 829'a 
ulaşırken, e-Arşiv 

fatura uygulamasına 
kayıtlı kullanıcı 
sayısı 8 bini aştı. 
Geçen yılın ikinci 
yansında uygulan
maya başlanan e- 
Tebligat Sistemi ile 
yaklaşık 14 milyon 
tebliğ belgesi elek
tronik ortamda 
kayda geçerken, 
yaklaşık 140 milyon 
lira tasarruf 
sağlandı.

VERGİ, BİLDİRİM VE 
DİLEKÇELERDE 
"TEMASSIZ" 
DÖNEM 
Öte yandan, Gelir 
İdaresi Başkanlığın 
ca 2018'de sevk 
irsaliyesi, serbest 
meslek makbuzu ve 
müstahsil makbuzla 

rının da elektronik 
ortamda düzen
lenebilmesine 
imkan veren uygu 
lamaların hayata 
geçmesi planlanı 
yor. Bakanlık 
tarafından 
Temassız Vergi 
Dairesi Projesi 
uygulamaya 
konulacak. Pro 
jeyle mükellefer 
vergi dairelerine 
gitmeden bütün 
işlemlerini elek
tronik ortamda 
yapabilecek. 
Beyannamelerin 
yanı sıra bildirim, 
yazı, dilekçe, tu
tanak, rapor gibi 
her türlü belge 
elektronik ortamda 
verilebilecek.

1$ kurana hibe ve faizsiz krem
Hükümet,Türkiye’de 
ki genç girişimci 
sayısının artması 
için yeni destekler 
başlattı. Bunlardan 
biri KOSGEB 
kanalıyla verilen 
hibe ve faizsiz kredi 
desteği.
Günümüz koşulla 
nnda sıfır sermaye 
ile girişimci olmak 
gerçekten çok zor. 
Bırakın sıfır ser
mayeyi, belli ser
mayesi, olanlar dahi 
kredi çekmeden 
istediği işi kurmakta 
zorlanıyor. 50 bin 
lira hibe ve 100 bin 
lira faizsiz kredi 

desteği için 
yapılması gereken 
basit. İlk önce size 
en yakın KOSGEB 
şubesini bulun. 81 
ilin tamamında 
müdürlüğü ve 
şubesi olan KOS- 
GEB’e ulaşmak için 
“444 1 567” 
numaralı telefonu 
arayabilirsiniz. 
KOSGEB’in amacı 
işsizliği azaltmanın 
yanında üretime ve 
ekonomiye katkı 
sağlayacak iş alan 
lan nı desteklemek. 
ÖZELLİKLE 
GENÇLER 
Hibe ve kredi

desteğinden iş 
hayatına yeni 
atılacak 18-39 yaş 
arasındaki kişiler 
yararlanacak. 
Hibeden faydalan
mak için kurs veya 
sertifika sahibi a 
olmak yetmiyor İşin 

zor aşaması, sektör 
ve proje seçimi.
Proje hazırlarken ilk 
etapta, ‘ne ürete 
ceğim' sorusuna 
cevap vermek 
gerekiyor. Daha 
sonra maliyetinden 
pazar aşamasına 

kadar bilgilerin 
olduğu bir proje 
hazırlamak şart 
500 BİN LİRAYA 
KADAR UCUZ 
KREDİ 
Posta'nın haberine 
göre, esnaflık bel
gesini alıp vergi 
kaydını yaptıranlar 
için ikinci alternatif 
ise 500 bin liraya 
kadar limiti olan ve 
‘Esnaf ve Kefalet 
Kooperatifleri’ 
aracılığıyla sağla 
nan ucuz kredi.
Vadesi 10 yıla varan 
bu kredilerden 
yararlanmak için 81 
ilde bulunan 1000 

kooperatif şubesin 
den başvuru 
yapılabiliyor. Kefil, 
ipotek gibi şartlar 
nedeniyle krediden 
vazgeçmeyin.
Çünkü faizi 
piyasanın üçte biri. 
EV KADINLARINA 
İKİ YIL 
ÖDEMESİZ KREDİ 
Aile bütçesine 
destek olmak 
isteyen ev kadın 
lanna devletten faiz
siz kredi desteği 
var. 15 bin liraya 
kadar çıkan kredinin 
vadesi ilk 2 yılı geri 
ödemesiz olmak 
üzere 8 yıl.

W GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 110
Polis İmdat 155

[ ■ Jandarma İmdat 156
■■ Jandarma K. 51310 55
|T Polis Karakolu 51318 79

Gar. Kom. 513 12 06
1 KAYMAKAMLIK
■ Kaymakamlık 51310 51

C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 813 1° 28

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 oo 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 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
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

Bursa 256 77 84
Mudanya 644 30 eo
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) S11 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tas. 613 23 94

VAPUR-FERİBOT
Yalova (220) 814 10 20
Topçular (220) 363 43 19
Esklhlaar (262) 665 60 31

__________ OTOBÜS___________
[ __________ULAŞIM_________

Pamukkal* S12OO2İ
. DENİZ UÇAĞI <13 1*13
. Pegaau» Akml* Seyahat 3İ4 «3 S2
J METRO 313 12 12

Aydın Turizm 613 20 77
SOur Turizm 812 10 72
Kanbarogiu-Eaadaç «14 45 4»
Anrtur 314 47 71
Kamil Koç 312 0133

HASTANELER

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygsz 513 12 95
Hsbsş 513 16 37
Mogsz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Milangaz 513 22 59
Hsbaşgaz 613 45 46
Ysnl Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgez 513 80 00
Akçagez 514 88 70
Totalgaz 614 17 00
Akoan Petrol İO 79
MAR-PET si 3 30 33
TUncoy Otogaz t»ıs 1® 4s
Beyza Petrol ai3 01 03

■ Devlet Hastanesi 517 34 00
• Sahil Dev. Haat 513 23 29
1 Mer.8a0.Ocafiı 513 10 68

Tomokay Tomografi 513 ©5 29
a Acıbadem 280 44 44

g ________ TAKSİLER_________
i' Körfez Tekel 51318 21

Çıner Tekel 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 51457 96
İtfaiye 51323 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 5134521-111
Su Anza Yalnız 185

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 5924 
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 
istikrar Cad: Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI
THORRAGNORAK 
11.00-13.30-16.00- 

18.30-21.00 
AYLA 

11.30-14.00-16.30- 
19.00-21.15 

BÖLÜK 
12.00-14.00-16.15- 

18.30-20.45 
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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ZEYTİN 
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^0530 660 68 80
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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
irfanunluemlak.sahibinden.com

Yann saat 14.oo de parti binasında yapılacak temayül yoklamasında Faruk Aktaş'ın da adı geçmeye başladı

MFm HMÎI hlBCai teMı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Gemlikli rahatsız
Gemlik nüfusuyla birlikte sosyal yaşamı 

da gözle görünür bir şekilde değişiyor.
Bir yandan modern yaşantı, öte yandan 

muhafazakar bir yapı ve yerel yönetim.
Böyle olunca ilçedeki değişim kontrol 

edilemiyor.
Hükümet Konağı önündeki çay bahçe 

terinin yıkılması, hala buraya nasıl bir proje 
uygulanacağının kimsenin bilmemesi soru 
nu gündemde dururken, çay bahçelerinin 
boşluğu, yeni cafeler, ya da buna benzer 
mekanlar ilginin artmasına neden oldu. 4’de

AKP’de kasım ayı içinde yapılması kararı 
alınan ilçe kongresi için hazırlıklar sürü 
yor. Yarın saat'14.oo de ilçe binasında 
yapılacak olan temayül yoklamasında, 
Şamil Yiğit, Levent Aydın, Yaşar İslam, Gö 
kay Bilirin yanında Faruk Aktaş’ın da ismi 
dolaşıyor. Haberi sayfa 2’de

Miti meclis 
bnsünttnlanırır

Gemlik Belediye 
Meclisi’nin dün 
yapılması gereken 
toplantısının 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın 
ani olarak 
Ankara’ya bir 
toplantıya 
çağrılması nede 
niyle, bugüne

ertelendi. 
Ertelenen 
meclis toplantısı 
bugün Gemlik 
Belediyesi Ömer 
Kahraman Ek 
Hizmet Binasın 
da ki salonunda 
saat 17.oo de 
yapılacak.
Haberi sayfa 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Yarın saat 14.oo de parti binasında yapılacak temayül yoklamasında Faruk Aktaş’ın da adı geçmeye başladı

flKFde temayül heyecanı başladı
Adalet ve Kalkınma 
Partisi’nin Kasım 
ayı içinde yapılması 
kararı alınan ilçe 
kongrelerinin 
hemen başlatılması 
kararı üzerine, 
kongrelerde aday 
olmayacağını 
açıklayan 10 ilçe 
başkanları arasında 
bulunan Gemlik 
İlçe Başkanı Zafer 
Işık’ın da bulunması 
kongrede, kimin 
başkan olacağının 
belirlenmesi için 
yarın yapılacak olan 
temayül (eğilim) 
yoklamasında Faruk

Aktaş’ın da adı 
ortaya atıldı. 
AKP İlçe Başkanı 
Zafer Işık’ın yerel 
bir gazeteye yaptığı 
açıklamada, 
temayül yoklama 
sında partililerin 
aday olmasının söz 
konusu olmadığı, 
ilçe yöneticileri, 
meclis üyeleri, 
gençlik ve kadın 
kolları ile, mahalle 
temsilcilerinin 
katılacağı bu 
yoklamada, Şamil 
Yiğit, Levent Aydın, 
Yaşar İslam’ın adı 
duyulduğunu

açıklamasından tronik Mühendisi
sonra eski meclis Gökay Bilir’in de
üyelerinden Elek- adı duyulmaya

başlamıştı.
Dün, gazetemizin 
yaptığı araştır 
mada, AKP yönetim 
kurulu üyelerinden 
iş adamı Faruk 
Aktaş’ın da temayül 
yoklamalarında 
ilçe başkanlığına 
oy kullanacak 
ların arasında 
konuşulmaya 
başlandığı bilgi 
lerine ulaşıldı.
Kendisiyle 
görüştüğümüz 
Faruk Aktaş, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, “Par
timizde temayül

yoklamalarında 
aday olmak söz 
konusu değildir. 
Oy kullanacak 
olan arkadaşlarımız 
bu göreve layık 
olan kişi kimse 
onu değerlen 
direrek, düşünce 
terini belirterek 
oyunu kullanacak. 
Bana böyle 
bir görev 
verilirse, görevden 
kaçmam" dedi. 
AKP’de temayül 
yoklaması yann 
saat 14.oo de 
ilçe binasında 
yapılacak.

Halillanlıası'aınKıijunlu'yatnıluğutTMilBiBönlii
Halk Bankası 
Gemlik Şubesi’nce 
Kurşunlu Ma
hallesine koyduru
lan ATM, mahalle 
sakinlerinden 
büyük ilgi gördü. 
Bugüne kadar 
emekli maaşları 
başta olmak üzere, 
bankacılık faali 
yetleri için Gemlik’e 
gitmek zorunda 
olan Kurşunlu 
halkının büyük 
ihtiyacı, Gemlik 
Halk Bankası 
Şubesi’nin 
girişimleriyle 
sonuçlandırıldı. 
Gemlik Halk 
Bankası Şube 
Müdürü Tahsin 
Kamsız, Kurşunlu

Mahallesinde 
hiçbir ATM’nin 
bulunmadığına 
dikkat çekerek, 
yaz aylarında bin
lerce yazlıkçının 
geldiği bu bölgenin 
büyük eksikliğinin

Genel Müdürlükleri 
tarafından giderildi 
ğini ve ATM cihazı 
nın Tahtalı Çarşı 
yakınlarında, 
herkesin kolayca 
ulaşabileceği bir 
noktaya koyduk

larını söyledi.

MUHTAR
TEŞEKKÜR ETTİ

Kurşunlu Mahallesi 
Muhtarı Hüseyin 
Ormancılar Mahal

lerinde hiçbir 
bankanın bugüne 
kadar ATM konul 
masını düşünmedi 
ğini, Halk Bankası 
Gemlik Şube Müdü 
rü’nün gayretiyle 
ATM nin konmasın 

dan Kurşunlu 
halkının büyük 
mutluluk 
duyduğunu söyledi. 
Muhtar Ormancılar, 
Halk Bankası Gem
lik Şube Müdürü ve 
camiasına teşekkür 
etti. Ormancılar, 
şöyle konuştu: 
"Yıllardır Kurşunlu 
da yaşayan esnaf 
ile bilhassa emekli 
ler bankacılık işle 
rini görmek için 
Gemlik’e gitmek 
zorunda kalıyordu. 
Maaşını bile almak 
için kilometrelerce 
yolu artık gitmeye
cek, isteyen çolu 
ğuna, çocuğuna 
parayı ATM den 
gönderebilecek."

Gemlik Belediyesi 
Park ve Bahçeler ile 
Temizlik İşleri 
Müdürlüğüne bağlı 
ekipler, kış aylarının 
yaklaşması sebe
biyle İlçe genelinde 
başlatılan geniş 
çaplı temizlik 

çalışmalarına 
devam ediyor. 
Başta atıl durumda 
bulunan arsalar 
olmak üzere, ilçe 
giriş ve çıkışları, 
cadde, mahalle, so 
kak, camii ve okul 
la t ekipler tara 

fından büyük bir 
titizlikle temizle 
nerek kış aylarına 
hazırlanıyor.
Refüjlerde de temiz
lik ve düzenleme 
çahşmalarıyapan 
Belediye ekipleri, 
mıntıka temizliği

yapılan bölgeleri 
daha sonra motorlu 
tırpanlar ile yabancı 
otlardan arındırıyor. 
Boş arsa ve araziler 
greyderler ile düz 
lenerek görüntü 
kirliliğinin önüne 
geçiliyor.

İlçe genelindeki 
kapsamlı ve detaylı 
sonbahar temizliği 
çalışmalarının be
lirli periyotlar

çerçevesinde tüm 
mahalle ve sokak
larda devam 
edeceğini ifade 
edildi.
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Bursa'da fahrikaıla büyült patlama! Bursa
Bursa'nın Gürsu 
ilçesindeki bir boya 
fabrikasında pat
lama ve göçük 
meydana geldi. 
Patlamada ilk belir
lemelere göre 5 işçi 
yaşamını yitirdi, 
10'un üzerinde de 
yaralı var. 
Bursa'nın Gürsu 
ilçesindeki bir boya 
fabrikasında pat
lama ve göçük 
meydana geldi. 
Patlamada ilk belir
lemelere göre 5 işçi 
yaşamını yitirdi, 
10'un üzerinde de 
yaralı var. 
Dün saat 11.30 
sıralarında Gürsu 
ilçesindeki organize 
sanayi bölgesindeki 
bir boya fabrika 
sında buhar 
kazanında patlama 
meydana geldi. 
Patlamanın 
ardından fabrikada 
göçük oluştu.

Traktörün altımla kalan çiftçi öldü
Orhaneli de mey
dana gelen traktör 
kaza sında bir kişi 
hayatını kaybetti 
Sabah saatlerinde 
Göynükbelen köyü 
Boğazardı mevkiin- 
deki tarlasını 
sürmeye giden 
Haşan Konacak'ın

Otoyol kavşağında feci kaza!
Bir otomobil ile 
zeytin yüklü kam 
yönetin çarpıştığı 
kazada, otomobilde 
bulunan bir kadın 
hayatını kaybetti 
Kaza, saat 14.00 
sıralarında 
Orhangazi-lznik 
Karayolu Gebze- 
Orhangazi-lzmir 
Otoyol karayolu 
Orhangazi Gişeleri 
çıkışında bulunan 
yol bağlantısında 
meydana geldi. 
Alınan bilgilere 
göre, Nadir Taştan 
(60) idaresindeki 
34 NT 6400 plakalı 
otomobil Gebze- 
Orhangazi-lzmir 
Otoyolu, Orhangazi 
kavşağından çıkıp

bilanço ağırlaştı..FABRİKA ENKAZ 
YIĞININA DÖNDÜ 
Bölgeye çok sayıda 
itfaiye, AFAD ekibi, 
ambulanslar sevk 
edildi. Enkaz 
yığınına dönen fab
rika alanında tam 
bir can pazarı 
yaşandı. Hemen 
harekete geçen 
ekipler, ilk etapta 
enkaz altından 2 
yaralı çıkarıldı. 
Ekiplerin çalış 
maları sürdükçe

İznik yoluna giriş 
yapmak istediği 
esnada İznik is
tikametinden gelip 
Orhangazi istikame
tine doğru gitmekte 
olan Soner E. (40) 
idaresindeki 34 DF 
7136 plakalı kam 
yon yandan çarptı. 
.Çarpmanın şiddeti 
ile savrulan ve 
büyük hasar gören

VALİ KÜÇÜK: 4 
ÖLÜ 10 YARALI 
Bölgeye gelip, 
çalışmalar hakkında 
bilgi alan Bursa 
Valisi İzzetttin 
Küçük'ün 
açıklamasına göre 
patlamada 4 işçi 
yaşamını yitirdi. 
Olayda en az 
10 işçinin de 
yaralandığı 
bildirildi.

otomobilde bulunan 
sürücü Nadir Taş 
tan'ın eşi Sündüs 
Taştan (58) ağır 
yaralandı. Olay 
yerine çağrılan am
bulansla Orhangazi 
Devlet Hastanesine 
kaldırılan Sündüs 
Taştan, doktorların 
tüm müdahalesine 
rağmen kurtarıla 
mayarak hayatını

Yaralılar ambu
lanslarla has
tanelere kaldırıldı.

ÖLÜ SAYISI 5'E 
ÇIKTI
Enkaz altında 
başka kişilerin olup 
olmadığının 
araştırması sür
erken, patlamanın 
etkisiyle çevredeki 
fabrikalar ve 
otomobiller de 
büyük hasar 
gördü 

kullandığı 
traktör devrildi. 
Traktörün altında 
kalan 53 ya . 
şındaki Haşan 
Konacak 
hayatını kaybe 
derken, kazayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor.

kaybetti. 
Kaza sonrasında 
hafif yaralanan oto
mobil sürücüsü 
Nadir Taştan ise 
gözyaşlarına boğul 
du. Hurdaya dönen 
araçlar sebebiyle 
İznik Orhangazi yo 
lunda trafik bir süre 
kontrollü sağlanır 
ken, kaza yapan 
araçların kaldırılma 
sından sonra yöl 
trafiğe açıldı.
Kazada hayatını 
kaybeden Sündüs 
Taştan'ın cenazesi 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi mor 
guna kaldırılırken, 
savcılık kaza ile . 
ilgili soruşturma 
başlattı.

teleferikte
ölümle dans

Uludağ'a ulaşımı Oteller Bölgesi
sağlayan teleferik 
kış sezonu öncesi 
bakıma alındı. 45 
metre yüksekli 
ğindeki direklere 
çıkan işçiler, 
sıradan bir insanın 
başının döneceği 
noktada soğuğa 
rağmen adeta 
ölüme meydan 
okuyarak bakım 
lan yapıyorlar 
Kış turizm sezo
nunun açılmasına 
sayılı günler kala ¥ 
turistlerin ve 
BursalIların
Uludağ'a emni 
yetli bir şekilde 
çıkabilmesi 
için başlatılan 
bakımlar başladı. 
Üst düzey güven
lik tedbirlerinin 
alındığı ve sadece 
eğitimli ve 
sertifikalı perso 
nelin görev aldığı 
teleferikte, yük
seklikleri 20 ile 45 
metre arasında 
değişen 45 adet 
direk ile kabin ve 
istasyonların 
bakımı yapılıyor. 
Periyodik bakımın 
ve test 
sürüşlerinin 
tamamlanmasının 
ardından Teferrüç- 

K0Ş€D€ B€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA . 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GOl_ER a«jans
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No:5/A 
Tel : (0.224) S13 96 83 GEMLİK

arasındaki hattın 
Cumartesi günü 
hizmete gireceği 
belirtildi.
Vatandaşlara bir 
an önce hizmet 
verebilmek için 
soğuğa rağmen 
ölüme meydan 
okuyarak çalışan 
ekipler, bakımları 
en kısa sürede 
bitireceklerini 
söyledi. Normal 
insanların bakınca 
başının döneceği 
yükseklikte adeta 
dans edercesine 
çahşan ekipler 
izleyenleri kendine 
hayran bırakıyor. 
Teleferik İşletme 
Mühendisi Yavuz 
Serkan Karakoç, 
"Şu anda 
teleferiğin direk 
ve istasyon bakım 
larını yapmak 
tayız. Ekiplerimiz 
soğuğa rağmen 
metrelerce yük
sekte müşterilerin 
daha güvenli yol
culuk yapabilmesi 
için çalışıyor. Biz 
bu bakımları 6 
ayda bir kış ve 
yaz bakımı olarak 
yılda iki defa 
yapmaktayız." 
dedi
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Güne Bakış frteleıen meclis huğun imlan wr
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Gemlikli rahatsız
Her gün yeni adlarca kadın ve 

erkeklerin gidebileceği farklı mekan 
lar açılıyor.

Bu mekanların çoğunluğu Kumsal 
Sokak ve çevresinde toplanıyor.

İlçemizde bulunan 7 yüksek okul 
ve Hukuk Fakültesi’nde yaklaşık 2 bin 
öğrenci okuyor.

Bu öğrenciler ders sonunda Gem- 
lik’e dağılıyor.

Yerleşke içinde yüksek okul, bir 
fakülte ve değişik liselerde öğrenim 
gören öğrenci sayısı 5 bin civarında.

Bunların okuldan çıkışlarını 
düşünün. Yüzde 10’u bu yeni mekan 
larda durup birer çay içse bile, bu 
mekanların ekonomisine katkıları 
büyük olur.

Gemlik’teki bu değişime yerel yöne
timi bir katkı koyamıyor.

Kendiliğinden, başıbozuk bir 
yerleşim, keyfilik ve yol işgalleri yaz 
başından beri devam ediyor.

Denetim desen hiç yok.
Bu konuda kaç yazı yazdım bilmi 

yorum ama, bunca mekanın açıldığı 
bir bölgede, başta güvenlik olmak 
üzere, trafik sorunları büyüyerek 
devam ediyor.

Belediye meclisinde kıyı bandında 
ki bu değişime çeki düzen verilmesi 
için Belediyenin bir proje yapması 
kararı alınmıştı.

Yaz bitti, kış geldi, bir şey yapıl 
madı.

Kumsal Sokağın başından sonuna 
kadar işgaller devam ediyor.

Kimsenin kılı kımıldamıyor.
Vatandaş yürüyecek yaya yolu 

bulamıyor.
Mecburen araç yolundan yürüyor.
Bilhassa akşam saatlerinde genç 

ler özel araçlarıyla mekanlara gelince 
trafik arap saçına dönüyor.

Bakan yok.
Ne zabıta var, ne trafik.
Önceki akşam yine buradaki bir 

mekanın önünde silahlar patladı.
Bu üçüncü olay.
Çevrede oturanlar bizi arıyor. Bu 

gidişe DUR denilmesini istiyor.
Allah’tan patlayan silahlarla yara 

iananfa'ıan o’rmamış.
Cafelerin çevresindeki olaylar halk 

arasında tedirginliğe neden oluyor.
Bunun görülmesi gerekir.
Belediye ve Emniyet Müdürlüğü el 

ele verip, Kumsal Sokakta bir düzen 
getirilmelidir.

Birileri para kazanacak diye, halkın 
huzursuz olmasına izin verilmemeli.

Herkes efendice istediği yerde otu
rup dinlenebilir, boş vakitlerini geçire
bilirler ama, bu yığılma toplum 
düzenini bozmamalı.

Gemlik Belediye 
Meclisi’nin dün 
yapılması gereken 
toplantısının 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın ani 
olarak Ankara’ya 
çağrılması ne
deniyle, bugüne 
ertelendi.
Belediye Meclis 
üyelerinin dün 
mesaj yoluyla 
yapılan açıklamada, 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın 
Cumhurbaşkanının 
Ankara’da yapacağı 
bir toplantıya 
davet edilmesi 
nedeniyle, 
8 Kasım 2017 günü 
yapılacağının 
duyurulması üze 
rine, ertelenen 
meclis top 
lantısı bugün 
Gemlik Belediyesi 
Ömer Kahraman 
Ek Hizmet 
Binasındaki 
salonunda saat 
17.oo de yapılacak. 
Belediye Meclis 
üyelerine gön 
derilen meclis 
gündeminde İmar

HEM’de Tiyatro Kursu haşladı
Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezinde 
Sanat ve Meslek 
edindirme kursları 
çerçevesinde, 
17.10.2017- 
30.03.2018 tarihleri 
arasında Uygula 
malı Tiyatro kursu 
başladı
Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi 
Müdürlüğünden 
yapılan açıklamada, 
Tiyatro kursu 
eğitimi haftada 2 
gün toplamda 176 
saat olduğu, Ol- 
cayto Dural tarafın 
dan verildiği 
belirtildi.
Dersler ilk etapta 
teorik ve bil
gilendirici olup, 
sonradan ise 
Sosyal proje içerikli 
bir tiyatro oyunu ile 
uygulamalı olarak 
devam edecek. 
Kursa katılan kur-

■

Müdürlüğü’nden 
gelen çok sayıda 
imarla ilgili konular 
değerlendirilerek, 
ilgili komisyonlara 
havale edilecek. 
Emlak ve İskan 
Müdürlüğü’ne ait 
değişik mahalle 
lerde yapılacak 
kamulaştırmaların 
aynı kapsamda 
ilgili komisyonlara 
havale edilmesi 
bekleniyor.
Daire müdürlük
lerinden gelen 
teklifler arasında 
Gemlik Girit ve 
Rumeli Türkleri 
Kültür ve Dayanış 
ma Derneği’nin 
Mübadele Müzesi 
istemi de yer alıyor. 
Öte yandan, bir 

siyerlere günlük 
hayatta kullanabile
cekleri Etkili ve 
doğru konuşma, 
beden dili, Fonetik 
(Ses Bilgisi), 
konsantrasyon, 
diyafram tekniği, 
doğru nefes kul
lanma, sesi iyi kul
lanma, hitabet, 
konuşma teknikleri, 
tonlama, vurgulama 
konularında uygu 
lamah beceriler 
kazandırılacak.
Ayrıca kursa devam 

önceki meclis 
toplantısında, mec 
lise gelen teklifler
den komisyonlara 
gönderilen ve bu
rada karara bağla 
nan tekliflerde mec 
liste ele alınacak. 
Bunlar arasında 
meydan projesi 
kapsamında, dün 
gazetemizde yer 
alan mescit yapımı 
ile ilgili komisyon 
kararı görüşülüp, 
tartışıldıktan sonra 
oylanacak;
Komisyonlarda 
görüşülen 
konuların büyük bir 
çoğunluğu imarla 
ilgili komisyon 
kararları mecliste 
ele alınacak.
İmar konuları 

eden kursiyerler 
temel oyunculuk, 
rol çalışmaları, 
sahne uygulama 
lan, beden dili, 
karakter yaratma, 
canlandırma, 
doğaçlama, jest, 
mimik, kendini 
doğru ifade ede
bilme ve tiyatro 
teknikleri gibi konu
larda yeterlilik 
kazanacaklar. 
Uygulamalı Tiyatro 
kursuna katılım 
sağlayan kursi 

dışında Şükriye 
Köyü meydan 
genişletmesi, 
Kurşunlu Mahallesi 
inşaatlarındaki 
çatı piyesleri ile 
Kurşunlu Mahallesi 
ile yat limanı ve 
balıkçı barınağının 
1/5000 ölçekli 
nazım imar planı 
ve 1/1000 ölçekli 
uygulamalı imar 
planı teklifine 
ilişkin meclis 
kararı ilgili konu ve 
Cihatlı Köyü S.S. 
Tarımsal 
Kalkınma Koope 
ratifine zeytin 
depolama tesisine 
ilişkin 1433 nolu 
parselde imar izni 
verilmesi konulan 
ele alınacak.

yerler, ilçemizde 
ve İl Merkezinde 
düzenlenecek 
olan oyunlara 
katılım sağlayarak 
da öğrendiklerini 
yerinde pekiştirme 
imkanına 
erişecekler. 
Bu bağlamda 
geçtiğimiz 
günlerde 
gerçekleştirilen 
Tiyatro oyu 
nuna katılım 
sağlandığı 
belirtildi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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SU VE ULAŞIMDA INBIB1M MUIDESI
Büyükşehir Beledi 
ye Başkanı Alinur 
Aktaş, belediye 
bürokratları ve 
şirket genel müdür
leri, BUSKİ yönetici
leriyle bir araya 
geldi. Belediye 
tarihinde ilk kez 
gerçekleşen buluş 
mada bürokratlara 
para, personel ve 
proje yönetimi 
konusunda aldıkları 
‘Acil Eylem Planı’ 
kararlarını ileten 
Başkan Aktaş, 
başta ulaşım olmak 
üzere Bursa’yı 
birçok konuda daha 
yaşanabilir hale ge
tirecek tedbirlerin 
uygulanması konu 
sunda talimat verdi. 
Tek dertlerinin 
Bursa olduğunu 
kaydeden ve insan 
ların daha rahat 
yaşamaları için 

belediyenin ekono 
mik anlamda 
sıkıntılı bir durumda 
olmasına rağmen 
tüm şartları zorlaya 
caklarını belirten 
Başkan Aktaş, ciddi 
bir para politikası 
izleyerek vatandaş 
ların en yaşamsal 
haklarından olan su 
ve ulaşım konuların 
da bir düzenleme 
yapmayı düşündük 
lerini müjdeledi. 
Ankara Yolu’ndaki 
meclis binasında 
gerçekleşen toplan 
tıya; Büyükşehir ve 
BUSKİ bünyesinde 
görev yapan daire 
başkanı, şube 
müdürü, genel 
müdür, genel 
müdür yardımcısı 
ve benzeri pozisyon 
da 160 yönetici 
katıldı.
Büyükşehir

Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, 
toplantı sonrasında 
yaptığı açıklamada, 
özel bir dönemden 
geçtiklerini söyledi. 
Bursa’nın yöne
timine dair ‘Acil 
Eylem Planı’ 
oluşturduklarını ve 
alınan kararları ilgili 
yöneticilere tebliğ 
ettiklerini belirten 
Başkan Aktaş, 
“Tarih, ekonomi ve 
kültür şehri Bur- 
sa’ya hizmet etmek 

büyük şeref. Başta 
ulaşım olmak üzere 
şehri daha yaşana 
bilir kılmak için fi
nansman noktasın 
da rahat olmamız 
gerekiyor. Bugün fi
nansman kullanımı 
ve paranın yöne
timiyle alakalı aldığı 
mız önemli kararları 
arkadaşlarımıza 
tebliğ ettik. İnşallah 
yakın zamanda 
aldığımız kararları 
ve yapacağımız 
çalışmaları bir bir 

kamuoyuna da., 
açıklayacağız. Ümit 
ediyorum ki; 
insanlarımız ve 
Bursa’da yaşayan 
vatandaşlarımız, 
akıllarında soru 
işareti oluşturan 
tüm konuların 
giderildiğini tek tek 
görecekler” dedi. 
3P politikası 
Başkan Aktaş, 
yaptığı açıklamada, 
para, personel ve 
proje yönetimi 
arasındaki ilişkiyi 
doğru kurarak bun
dan sonra Bursahla 
rın yüzünü güldüre
cek çalışmalara 
imza atacaklarını 
ifade etti.
Belediyeciliğin ‘3 P’ 
ile ifade edildiğini 
ve para yönetimi, 
personel yönetimi 
ve proje yönetimi 
olarak bilinen bu 

ifadelerin birbir- 
leriyle yakın ilişki 
içerisinde olduğunu 
vurgulayan Başkan 
Aktaş, “Projeler 
personeller 
marifetiyle takip 
ediliyor. Tüm bunlar 
ise parayla finanse 
ediliyor. Bu üçünün 
arasındaki ilişkiyi 
doğru kurmazsanız, 
sağlıklı neticeler 
ortaya çıkmıyor. 
İnşallah brifingler 
tamamlandığında 
alacağımız tedbirler, 
yapacağımız çalış 
malar tam anlamıyla 
ortaya çıkacak ve 
bunu kamuoyuyla 
detaylı bir şekilde 
paylaşacağız. Bu
radan Bursah 
vatandaşlanmızın 
yüzlerini güldüre
cek, hayatlarını 
kolaylaştıracak” 
dedi

Uludağ Üniver
sitesi, öğrencilerin 
başarılarını 
arttırmak amacıyla 
ders dışı saatlerde 
’belletmen'lik 
uygulamasını 
başlattı
Fen Edebiyat Fakül
tesinde fizik, 
kimya ve matematik 
bölümlerinde yük-

seklisans yapan 
öğrenciler, lisans 
birinci sınıf 
öğrencilerine ders 
dışı zamanlarda 
destek verecek. Söz 
konusu üç alanda 
eğitimine takviye 
almak isteyen 
lisans öğrencileri, 
http://belletmen.ulu
dag.edu.tr/ adresin-

den giriş yapıp, 
belletmenin çalışma 
saatlerine bakarak 
randevu alacak. 
Belletmen de rande
vuyu onayladığı 
takdirde Fen Ede
biyat Fakültesi Fen 
Bilimleri Binasının 
birinci katındaki 
çalışma salonunda 
lisans öğrencisine

yardımcı olacak. 
Üniversite'nin 
farklı birimlerinde 
eğitim gören 
tüm ön lisans, 
lisans 
öğrencilerinin 
yararlanabileceği 
belletmen 
uygulaması için 
hiçbir ücret 
alınmayacak.

HÂTEMÎÜGUR KAYA KOHUK OLDU
Özel MATEM 
Okulları önceki 
aylarda başladığı 
kariyer günlerine 
devam ediyor. 
Anadolu ve Fen 
Lisesi şubesinde 
düzenlenen pro
grama Diş 
Hekimi Uğur Kaya 

। konuk oldu.
Gemlik’te kendi 
muayenehane 
sinde faaliyet 
gösteren Kaya 
öğrencilere

mesleğin tüm yön
lerini ayrıntılı bir 
şekilde sundu. 
Öğrencilere 
bölümün üniversite 
eğitimi sürecini, 
mesleğin olumlu ve 
olumsuz yönlerini, 
Gemlik ve Bur 
sa'da istihdam 
olanaklarını, 
kimlerin tercih 
etmesinin 
gerektiğini aktardı. 
Soru-cevap 
şeklinde devam

eden seminerin 
öğrenciler

tarafından ilgi ile 
dinlenmesi

gözlerden 
kaçmadı.
Program sonrası 
plaket takdiminde 
konuşma yapan 
HATEM Okulları 
Eğitim Danışmanı 
Emir Furkay 
CEYLAN, “Yeni 
sistem ile birlikte 
öğrencilerimizle 
üniversite yolunda 
emin adımlarla iler
liyoruz. Bölgemiz 
adına başarılı bir 
yatırım olduğuna

inandığımız Fen 
Lisesinde de 
çalışmalanmız 
devam ediyor. 
Meslek Tanıtım 
günlerinde ise 
öğrencilerimize 
rehber oluyoruz. ”
Şeklinde 
konuştu.
HATEM Okulları 
kariyer günlerinin 
önümüzde ki 
günlerde de 
vam edeceği 
öğrenildi.

http://belletmen.uludag.edu.tr/
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Simsiyah

OzelofcunesvtlerindeilköılemeyaDilılı
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beş vakit 
kıbleydi aşka 

hüzündü 
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misal yıldızsız h ıla Isiz

simsiyah matem
masmavi düştü

yorgunluktu dimağa
aydınlık şafağa ...

»iMilSlIllllillllllllllll
Tvvitter, olmaz de
nilen! en sonunda 
gerçeğe dönüştür 
dü ve 140 karakter 
olan tvveetieri 28v 
karaktere kadar 
uzattı.
Tvvitter, tarihinde 
bir ilke imza 
atarak, zaman 
zaman çok fazla 
tartışılan karakter 
sınırlamasını tüm 
dünyadaki 
kullanıcıları için 
genişlettiğini 
duyurdu. Bugünde 
dek 140 karakterle 
sınırlı kalan tvveet- 
'ler, artık 280 
karaktere kadar 
uzamış durumda. 
Sosyal ağ devi, 
280 karakter 
uygulamasını bir 
süredir kısıtlı 
bölgelerde test 
ediyordu.
TVVITTER’DAN 
AÇIKLAMA: 
HEYECANLIYIZ

"Eylül ayında 
dünyadaki 
herkesin tek bir 
tvveet'le kendini 
daha fcofay anlata
bilmesi için 140 
karakter limitini 
artıran bir test 
uygulamaya 
başlamıştık.
Amacımız, Tvvitter'ı 
Tvvitter yapan 
hız ve özlüğü 
koruduğumuzdan 
emin olarak bu 
değişikliği 
mümkün kılmaktı. 
Tüm verilerin 
ışığında bu hede
fimize ulaştığı 
mızı ve bu deği 
şimi düşüncelerin 
bir Tvveet'e 
sığdırılmaya 
çalışıldığı tüm 
dillerde 
başlatacağımızı 
bildirmekten 
dolayı çok 
heyecanlıyız.” 
denildi.

MEB, eğitim 
öğretimde devlet 
desteği kapsamın 
da verilen teşviğin 
ilk taksidi olan 
425,3 milyon lirayı 
okullara ödenmek 
üzere il ve ilçe 
saymanlıklarına 
aktardı.
MEB yetkililerinden 
alınan bilgiye göre, 
özel öğretim 
Kurumlan Genel 
Müdürlüğünce, 
2017-2018 eğitim 
öğretim yılında, 
özel okul öncesi, 
ilkokul, ortaokul, 
lise ve temel 
liselerde okuyan 
öğrenciler için bu 
yıl toplam 1 milyar 
215 milyon lira 
ödeme yapılacak. 
Bakanlık tarafından 
eğitim öğretimde 
devlet desteği 
kapsamında verilen 
teşviğin ilk taksiti 
olan 425 milyon

Sanayi üretim en
deksi, eylülde bir 
önceki aya göre 
yüzde 0,6, yıllık 
bazda ise yüzde 
10,4, arttı.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
eylül ayı sanayi 
üretim endeksini 
açıkladı. Buna 
göre sanayi üretim 
endeksi geçen 
aya göre yüzde 0.6, 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
10.4 artış gösterdi. 
Piyasadaki bek 
lentiler ise yüzde 
9.7 düzeyindeydi.

342 bin 85 lira 
okullara ödenmek 
üzere il ve ilçe 
saymanlıklarına 
gönderildi.

2. TAKSİT 2018 
ŞUBATINDA 
Özel okul teşvik 
ödemeleri, bu ay 
yapılan birinci > 
taksit ödemesinin 
ardından, 2018 
Şubat'ta ikinci 
taksit ve haziranda 
üçüncü taksit 
ödemesiyle ta 
mamlanacak.

SEKTÖRE GÖRE 
ARTIŞ 
Sanayinin alt 
sektörleri 
incelendiğinde; 
2017 yılı Eylül 
ayında madencilik 
ve taşocakçılığı 
sektörü endeksi bir

2017 Kasım ayı 
ödemeleri île 
eğitim ve öğretim 
desteğinin 
başladığı 2014-2015 
eğitim ve öğretim 
yılından itibaren 
özel okul teşviği 
için toplam
3 milyar 285 milyon 
45 bin 340 lira 
aktarılmış oldu.

MESLEK LİSESİ 
ÖĞRENCİLERİNİN 
DE TEŞVİK 
ÖDEMESİ YAPILDI 
Ayrıca, 69 özel 

önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 
4,6, imalat sanayi 
sektörü endeksi 
yüzde 10,4 ve elek
trik, gaz, buhar ve 
iklimlendirme üre
timi ve dağıtımı 
sektörü endeksi 

mesleki ve teknik 
eğitim okulunda, 
organize sanayi 
bölgeleri (OSB) 
içinde 20, OSB 
dışında 26 alanda 
okuyan 40 bin 797 
öğrenci için 76 mil 
yon 377 bin 854 lira 
ödenek gönderildi. 
Yapılan bu ödeme 
lerle, OSB'lerdeki 
özel mesleki ve 
teknik eğitim 
okullarına 2012- 
2013 öğretim 
yılından itibaren 
bugüne kadar 
verilen eğitim ve 
öğretim desteği 
tutarı 351 milyon 
411 bin 508 
lira oldu.
Bu yıl OSB'lerin 
içinde ve dışında 
okuyacak 
öğrenciler için 
ise toplam 218 
milyon lira eğitim 
öğretim desteği 
gerçekleştirilecek.

yüzde .13 arttı.

ÖNCEKİ AYA 
GÖRE DEĞİŞİM 
Sanayinin alt 
sektörleri önceki 
aya göre 
karşılaştırıldığında 
ise madencilik ve 
taşocakçılığı sek
törü endeksi bir ; 
önceki aya göre 
yüzde 5,7, imalat 
sanayi sektörü 
endeksi yüzde 
0,2 ve elektrik, gaz, 
buhar ve iklim
lendirme üretimi 
ve dağıtımı sektörü 
endeksi yüzde 
1,6 arttı.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KUŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ kaşeler uygun fiyatlarla 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

KUÇUK KUMLA 
ÖZGÜZELYALI SİTESİNDE 

HAVUZLU EŞYALI veEŞYASIZ 
2+1 DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK
0 535 37818 00

Facebook sayfamız i Gemlik Kjörfez " Güler Ajans
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Dudak uçuldatan rakam! 8 ayda vüzae îl arttı
Borsada işlem 
gören 10 mevduat 
bankasının net kan, 
bu yılın 9 ayında 
2016'nın aynı döne
mine göre yüzde 
26,7 artarak 24 
milyar 592 milyon 
lira oldu.
Borsa İstanbul'da 
işlem gören 10 mev
duat bankasının net 
karı, bu yılın 9 
ayında 2016'nın aynı 
dönemine göre 
yüzde 26,7 artarak 
24 milyar 592 mi
lyon lira olurken, or
talama öz kaynak 
karlılığı da yüzde 
14,9 seviyesinde 
gerçekleşti.
Derlediği bilgilere 
göre, borsada işlem 
gören Akbank,

DenizBank, Garanti 
Bankası, Halkbank, 
ICBC Turkey Bank, 
İş Bankası, QNB Fi- 
nansbank, Şeker 
bank, VakıfBank ve 
Yapı Kredi'nin kon- 
soiide olmayan 
toplam aktif büyük 
lüğü bu yılın eylül 
sonu itibarıyla 2 
trilyon 60 milyar 
lirayı aştı. Söz 
konusu rakam, 
geçen yılın sonuna 
kıyasla yüzde 14,3 
artışa işaret etti. 
Borsa İstanbul'da 
işlem gören mevd
uat bankalarının 9 
aylık net karı, geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 26,7 ar
tarak 24 milyar 592 
milyon liraya ulaştı.

Bankaların geçen 
yılın ocak-eylül 
döneminde 19 mil
yar 407 milyon lira 
olan net dönem karı, 
2016'nın tamamında 
ise 25 milyar 246 
milyon lira oldu.
Borsada işlem 
gören bankalann öz 

kaynakları, bu yılın 
9 ayında yüzde 14,4 
artarak 222 milyar 
lirayı aşarken, orta
lama öz kaynak 
karlılığı da yüzde 
14,9 düzeyinde 
gerçekleşti.
Borsa İstanbul'daki 
mevduat bankaları 

içinde 9 ayda en 
fazla net karı 4 mil
yar 645 milyon TL 
ile Garanti Bankası 
elde etti. Net karda 
Garanti Bankası'nı 4 
milyar 515 milyon 
lira ile Akbank ve 4 
milyar 103 milyon 
lira ile iş Bankası 
izledi.
Net karını 2016'nın 
ocak-eylül dönem
ine göre en çok 
artıran banka ise 
ICBC Turkey Bank 
oldu. Kar artışı 
yüzde bin 494 olan 
ICBC Turkey Bank'ı, 
yüzde 46,9 ile 
VakıfBank ve yüzde 
44,8 ile QNB Finans- 
bank takip etti. 
Ortalama öz kaynak 
karlılığı en yüksek 

banka ise VakıfBank 
oldu. Eylül 2017 
itibarıyla ortalama 
öz kaynak karlılığı 
yüzde 17,6 düze 
yinde bulunan 
VakıfBank'ı, yüzde 
15,8 ile Garanti 
Bankası ve yüzde 
15,7 ile Akbank 
izledi. Borsa 
İstanbul'da işlem 
görme yen Ziraat, 
408,2 milyar TL 
ile Türki ye'nin 
en büyük aktif 
toplamına sahip 
bankası olurken, 
net karını da 9 ayda 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 29,9 artı 
rarak 6 milyar 507 
milyon liraya 
çıkardı.

Meslek liseliye kısa dönem askerlik önerisi
Sanayide ara ele
man ihtiyacını mes 
lek lisesi mezunları 
ile karşılanmasını 
sağlamak için bir 
dizi adım atan 
hükümete bir öneri 
de sanayiciden 
geldi.
Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı 
organize sanayi böl 
gelerinde 300 adet 
teknik kolej kurul 
masıyla ilgili 
adımlan atmıştı. 
Sanayiciler, bu 
alanda mesleki 
eğitimin teşvik 
edilmesi için kısa 
dönem askerlik 

uygulaması gibi 
birçok kolaylığın ge
tirilmesini istiyor. 
ÇALIŞMAYI CAZİP 
HALE GETİRMEK 
GEREK 
OSTİM Sanayici ve 
İşadamları Derneği 
Başkanı (OSİAD) 
Ahmet Kurt, Yeni 
Şafak'a açıklama 
larda bulundu. 
Kurt, meslek lisesi 
mezunlarının 
aldıkları eğitimle 
rinin avantajlarının 
uzun süreli kalıcı 
olmasının önemli 
olduğunu söyledi. 
Bu kapsamda 
sanayide

çalışmanın cazip 
hale getirilmesine 
yönelik adımların 
atılması gerektiğini 
anlatan Kurt, 
meslek lisesi 
mezunlarının kısa 
dönem askerlik ya

pabilecekleri bir 
düzenleme 
yapılabileceğini 
kaydetti. Kurt bu 
düzenlemenin 
meslek liselerine 
talebi artıracağını 
kaydetti. Bu konuda 

kanun teklifi 
hazırladıklarını da 
anlatan Kurt, 
çalışma hakkında 
bilgi verdi. Kurt, 
projenin düzenli 
işleyebilmesi için 
hazırladıkları planla
mada öğrencinin 
meslek lisesinden 
mezun olduğu 
alanda en az 5 yıl 
sanayide çalışma 
şartının bulundu 
ğunu anlattı. 
İŞ KURUP PATRON 
OLABİLİR 
Kurt, bu çalışma 
şartlarını yerine ge
tiren meslek lisesi 
mezunlarının kısa 

dönem askerlik 
yapabileceğini 
öngördüklerini kay
detti Askerlikle ilgili 
bir karar alması 
halinde meslek 
liselerine önemli ilgi 
olacağını kaydeden 
Kurt, sanayinin ve 
sanayicinin ara ele
man sıkıntısının 
ciddi şekilde uzun 
vadede sona ere 
ceğini dile getirdi. 
Düzenlemenin 
yapılması ile meslek 
lisesini bitiren 
kişilerin alanında 
sanayide çalışma 
imkanını daha çok 
bulacağını belirtildi.
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Aramızdan ayrılışının 79. yıldönümünde törenle anılacak

Mamızı özlemle anıyoruz
Kadri GÜLER
kadri quler@hotmail.com

Güne Bakış

Seni unutturamazlar
Bugün 10 Kasım.
Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran büyük 

önderin, büyük devrimcinin aramızdan ayrıldığı 
gün.

"Benim naçiz vücudum birgün toprak 
olacaktır. Ancak, Türkiye Cumhuriyeti dünya 
durdukça yaşayacaktır.” diyen bu yüce kişinin 
sözleri aradan geçen 79 yıldır gerçekliğini ko
ruyor.

Her ne kadar sıkıntılı günlerimiz olsa da, içte 
ve dışta cumhuriyetimizi yıkmaya çalışan 
gafiller ve hainler bunu başaramadılar, 
başaramayacaklar. Devamı sayfa 4’de

Ulusumuzu esaretten kurtaran büyük lider, 
Cumhuriyetimizin kurucusu, 1. Cumhurbaşkanı 
mız, devrimleriyle halkımızın aydınlanma yolunu 
açan, çağdaş, demokratik, laik Türkiye’nin öncü 
sü Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 79. yıldö 
nümünde bugün bütün yurtta büyük özlem ve 
saygıyla anıyoruz.
İlçemizdeki Atatürk’ü anma törenleri saat 9.oo da 
Atatürk Anıtına çelenk sunmakla başlayacak. 
Ardından Ata’nın ölüm saati olan 9.05 ‘te gön
dere çekilip bayrak yarına indirilecek ve saygı 
duruşunda bulunulacak. İstiklal Marşından sonra 
Anıt önündeki resmi tören sona erecek. Daha 
sonra CHP ilçe örgütü alternatif anma töreni 
düzenleyecek.
Atatürk’ü Anma programı Gemlik Anadolu İmam 
Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda saat 10.oo da 
devam edecek. Buradaki törende günün anlam 
ve önemini belirten konuşmaların ardından şiir 
ve kompozisyon yarışmasında birinci olan öğ 
rencilerin eserleri okunacak, Atatürk’ün sevdiği 
şarkılar seslendirilecek, 10 Kasım video sunumu
nun ardından ödül töreni gerçekleştirilecek.
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W Mliri 200 İlin liraya yükseltildi
Halk Bankası Gemlik Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Ke
falet Kooperatifi üyeleri esnaf ve sanatkarlara, imalatçı kobilere yönelik yıllık yüzde 5 faizli 5 yıl 
geriye doğru 1-3-6 ay seçenek taksit ödemeli kefalet kredileri ile işyeri ve sıfır kilometre araç 
almak isteyenlere 500 bin lira yatırım kredisi kullandırma uygulamasına başlandığı belirtildi.
Halk Bankası 
Gemlik Şube 
Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada, 
Esnaf ve Sanatkar
lara hazine faiz 
desteği ile Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperatifi 
kefaleti ile verilen 
kredi limitleri 125 
bin liradan 200 bin 
liraya çıkartıldığı 
belirtildi.
Yapılan açıklamada, 
esnaf ve sanatkar
lara Gemlik ESKKK 
kefaleti ile verilecek 
olan işletme kredisi 
yanında, işyeri ve 
sıfır kilometre araç 
atımlarına yönelik 
olarak ta 500 bin 
lira yatırım kredisi 

kullanılmaya 
başlandı.
Esnaf ve Sanatkar
lar Kredi Kefalet 
Kooperatifi 
kefaleti ile esnaf ve 
sanatkarlara verile
cek olan 200 bin lira 
olan işletme kredi
lerinin eşit tak
sitlerle 5 yıl vadeli 
olarak 1-3 veya 6 
ayda bir taksit 
ödemeli olarak 
kullandırılacak.

DÜŞÜK FAİZLİ 
KREDİ
Yapılan açıkla 
mada, esnaf ve 
sanatkarların kul
lanmak istedikleri 
işyeri ve sıfır kilo
metre araç için

verilebilecek olan 
yatırım kredile 
rinin ise vadesinin 
10 yıl olduğu, 
kullandırılan kredi
lerin faiz oranlarının 
ise yıllık yüzde 5 
olarak uygulana 
cağı belirtildi. 
Bu faiz oranından 
Esnaf ve Sanatkar
lar Kredi Kefalet 
Kooperatifi kesinti

leri ve bankanın 
aldığı yüzde 2 lik 
komisyonun hariç 
olduğu belirtilirken 
faiz oranlarının 
piyasaya göre çok 
uygun olduğu, 
kredi kullandırma 
amacının ise 
küçük esnaf ve 
sanatkarların 
desteklenmesi ve 
büyümesi olduğu 

bildirildi. 
Bankadan yapılan 
açıklamada, bu 
krediyi kredi 
değerliliği olan 
kredi kullanım 
şartlarına uyan ve 
teminat göstere
bilen esnaf siciline 
kayıtlı Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperatifi 
kefaleti ile tüm 
esnafın krediden 
yararlanacağı 
açıklandı.
Öte yandan, 
ESKKK aracılığıyla 
kullanılan tüm 
krediler ile imalatçı 
kobilerin Halk 
Bankası’ndan 
kullanacağı tüm 
kredilerin BSMV 

den yüzde 5 muaf 
olduğu, aşırı 
faiz yükünden 
kurtulmak isteyen 
esnaf ve sanatkarın 
Halk Bankası 
Gemlik Şube 
Müdürlüğü’ne 
veya Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperati 
fi’ne başvurup, 
daha geniş bilgi 
alabileceği bildirildi. 
Halk Bankası 
Gemlik Şube 
Müdürlüğü 
tarafından 
‘Esnafımıza 
Müjde’ başlığıyla 
bastırılan el ilanları 
ilçemizdeki 
tüm esnafa 
dağıtıldı.

R5İL ÇELİK
Orhangazi / Bursa’da Kurulu, kaliteli 
çelik üretiminde Türkiye’nin en büyük 
kuruluşu olan ve Dünyanın sayılı 
üreticileri arasında yer alan 
fabrikamızın Üretim ve Bakım Bölüm
lerinde üretim ve bakım elemanı olarak 
görevlendirilmek üzere;

•Endüstri Meslek Liselerinin ve 
Meslek Yüksek Okullarının Elektrik, 
Elektronik, Tesviye, Makine, Torna 
Tesviye, Döküm, metalürji veya Metal 
bölümlerinin birinden mezun,

• Vardiyalı çalışabilecek,
• Askerliğini yapmış,
• 30 yaşını aşmamış, 

çalışma arkadaşları arıyoruz. 
Müracaatlar şahsen fabrikaya 
yapılabilir veya 

 adresine özgeçmiş formu r 
doldurarak başvurulabilir.

insankaynaklari@asil- 
celik.com.tr

Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
Örgütü, Türkiye 
Cumhuriyetinin ku
rucusu Mustafa 
Kemal Atatürk’ün 
aramızdan 
ayrılışının 79. 
yıldönümü ne
deniyle alternatif 
tören düzenledi. 
CHP’liler, 10 Kasım 
Cuma günü saat 
09:00’da Atatürk 
anıtına çelenk 
bırakacak.
Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik ilçe 
başkanlığından 
yapılan 
açıklamada, 
“ülkemiz ve par
timizin kurucusu 
Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ün 
ölümü nün 
79.yıldönümü olan 
10 Kasım 2017 
Cuma günü, 
Ata’mızı kaybet
menin vermiş

olduğu derin 
hüznün yanında, 
onun ilke ve 
Devrimlerine, 
Demokrasiye, tam 
bağımsızlığa, insan 
haklarına, barışa ve 
özgürlüğe olan 
inancımızla v , 
ATA’mızı saygıyla 
anacağız.” >.

denildi. 
Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik 
ilçe başkanlığı, 
alternatif törenin 
ardından çocukları 
ve gençleri, 
Yalova’da bulunan 
“Atatürk Köş 
kü’ne “ziyarete 
götürecek.

mailto:insankaynaklari@asil-celik.com.tr
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AYDINLANMA DEVRİMİNİN EŞSİZ MİMARI 
TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCUSU 

TÜM MAZLUM ULUSLARIN ÖNDERİ 
BÜYÜK İNSAN ATATÜRK) 

TÜRK ULUSU SENİ HER SEÇEN GÜN 
ARTAN BİR ÖZLEM VE SEVGİYLE ANIYOR. 

HUZURUNDA SAYGI İLE EĞİLİYORUZ.

Ata Mah. 146 Nolıı Sokak No: 5 Gemlik / BURSA 
Tel : 0 224 519 00 30 Fax : 0 224 519 00 31
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Güne Bakış Fetö'nöılnyurıliLl(ız!(ur'anl(nrsnolarakliümeteacılılı
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Seni unutturamadılar
Sevr Antlaşmasıyla parçalanmış olan 

vatan parçasını, yeniden biraraya getirmek 
için Samsun’dan başlayan kurtuluş 
harekatına önderlik eden Mustafa Kemal, 
ülkenin bağımsızlığını yeniden kazanması 
için Ankara’da TBMM ni kurup, milletiyle bir
likte yoktan yeni bir devlet kurdu.

Önündeki engelleri azmiyle bir bir aştı.
29 Ekim 1923 de Cumhuriyeti ilan eden 

Mustafa Kemal ve arkadaşları cumhuriyet ile 
birlikte büyük değişimlerin habercisi oldu.

Sevri geçersiz kılan Kurtuluş Savaşı, 
cumhuriyet devrimleriyle birlikte önce salta 
natı, ardından hilafeti kaldırarak cumhuriye 
tin laik bir devlet düzeni olduğunu dünyaya 
duyurdu.

Uzun süren savaşlarla yorgun ve çaresiz 
olan insanlar, Cumhuriyet ile yeniden yaşam 
buldu.

Atatürk soyadı verilen Mustafa Kemal 
gerçekleştirdiği devrimleriyle kurduğu yeri 
Türkiye devletiyle mazlum uluslara örnek 
oldu.

Bağımsızlık kıvılcımı Anadolu dan 
dünyaya yayıldı.

Tüm yaşamı vatanı için savaş cephelerin 
de geçen bu genç subay köhneleşmiş bir 
imparatorluğun küllerinden yarattığı yeni dev 
leti çağdaş ülkelerin düzeyine çıkarmak için 
eğitimden, ekonomiye, çağdaş hukuktan, 
sanayiye büyük atılımlar gerçekleştirdi.

Modem, demokratik, laik, halkçı, devrimci 
bir siyasi yapı ile kurduğu cumhuriyeti 
gençliğe armağan etti.

O, aramızdan ayrılalı 79 yıl geçse de tiz
lerin gönlünde yaşıyor.

Türk halkı Atasını unutmadı, unutmaya
cak.

Atatürk ve devrimlerini unutturmaya ve 
yıkmaya çalışanlar dün de vardılar, bugün de 
varlar.

Şeriat özlemcileri, karşı devrimciler 
iktidarı ele geçirselerde, laik cumhuriyeti 
yıkarak kafalarındaki İslam cumhuriyetim ku. 
ramayacaklar.

Bugün çok yol katleşmiş olabilirler, 
cumhuriyetin içinin de boşaltmış olabilirler, 
ama bu mücadele kaybedilmiş değildir.

Kurucu Cumhuriyetin tüm değerlerini yok 
etmeye çalışanlar, 16 yıldır Atatürk sevgisini 
yok etmek için ellerinden geleni ardına koy
mayanlar, bugün politikalarında çark ederek, 
Anıtkabiri ziyaret etmeleri için Ankara’ya oto
büs kaldıracaklarmış.

Bizim sahte Atatürkçülere ihtiyacımız yok.
Atatürk’ü gerçek sevenler, onun izinde gi

denler tüm unutturma çabalarına karşın çığ 
gibi büyüyorlar. O’nun gücünü görenler artiK 
politikalarını değiştirmek zorunda kalıyorlar. 
Atatürkçüler buğun Ankara da Atasınıü huzu. 
runda bir daha devrimlerini ve cumhuriyetini 
korumak için ant içecekler. O’nun izindeyiz.

Nur içinde yat Atam.

Diyanet İşleri Bakan 
lığı ve hayırsever 
lerin yardımlarıyla 
tamamlan Amine 
Hatun Yatılı Kız 
Kur’an Kursu 
düzenlenen törenle 
hizmete açıldı. 
Törene, Bursa İl 
Müftüsü İzani 
Turan, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı, Başsavcı Ve 
kili Fatih Göndüz, 
Gemlik Müftüsü 
Dr. Mehmet Reşat 
Şavlı, Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran, daire amir
leri, sivil toplum 
kuruluşu temsilci
leri, siyasi parti 
başkanları ve çok 
sayıda vatandaş 
katıldı.
Törende konuşan 
Gemlik Müftüsü Dr. 
Mehmet Reşat 
Şavlı; “Geleceğimi 
zin teminatı olan 
evlatlarımızı iyi bir 
Müslüman olarak 
yetiştirmemiz 
gerekmektedir. 
Onun içinde çocuk 
larımızın ihtiyaçla 
rina cevap verecek 
eğitimlerini devam 
ettirecek müesse

ADD den 10 Kasım açıklaması
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesi’nden 
yapılan yazılı 
açıklamada, 
“Türk Milleti ne 
Atatürk’ten 
vazgeçebilir ne de 
o’nun devrim- 
lerinden” denildi. 
Açıklamada, 
“Tam bağımsız, 
insan haklarına 
dayalı, demokratik, 
sosyal hukuk 
devleti olan Türkiye 
Cumhuriyeti 
Atatürk’ün 
önderliğinde, 
emperyalizme

seler ihtiyaç 
duyulmaktadır. 
Elhamdülillah o 
müesseselere bir 
yenisini daha ekle
menin mutluluğu ve 
sevinci içerisin 
deyiz. Amine Hatun 
Yatılı Hafızlık Kız 
Kuran Kursunda 
kalan öğrencile 
rimiz İmam Hatip 
Orta okullarına 
devam ederken, 
aynı zamanda da 
hafızlık eğitimlerini 
tamamlamış olacak
lar. Kurian-ı kerim 
insanlığa en doğru 
yola iletmek üzere 
ve insanın şeref ve 
onuruna uygun 
hayat bahşetmek 
üzere indirilmiş bir 
hayat rehberidir” 
dedi. Binanın yapı 
mında ve tadila 
tında emeği geçen
lere teşekkür etti. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz ise 
konuşmasında

»i miti 
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karşı kazanılan 
bağımsızlık savaşı 
ve sonrasında 
hızla başarılan 
Aydınlanma Devri 
mi ile kurulmuştur. 
Mustafa Kemal 
Atatürk tek

“Kız kuran kursun 
da hayatlarının 
başlangıcında olan 
bu yavrularımız, 
Kur’an-ı Kerim’in 
menbaında, Vahyin 
pınarından doyasıy 
la içecekler ve 
toplumumuza mil
letimize faydalı 
hizmetler verecek
lerdir.” dedi.
Bursa İl Müftüsü 
İzani Turan ise, 
“Kuranı öğrenmek 
ve öğretmenin çok 

■ önemli bir hizmet, 
evlatlarımızı yetiş 
tirmede hepimize 
çok önemli görev 
ler düşüyor. Yarını 
düşündüğümüzde 
mutlaka evlatla 
nmızı hayırlı işlerle 
yetiştirmemiz 
lazım. Burada 
yapılan hizmet

-> büyük hayırlı bir 
hizmettir. Bizlerde 
bu hizmette üzeri 
m ize düşen tüm 
görevleri yerine - 

dünya lideridir. 
Doğumunun 100. 
yılında, 152 üyenin 
imzaladığı UNESCO 
belgesindeki 
“Atatürk uluslara 
rası anlayış, işbirli 
ği, barış yolunda 

getireceğiz. Kuran 
bizim için adalet, 
kardeşlik, mer
hamet sevgi, saygı 
kitabıdır. Kuran 
eşitliğin, birlikte 
yaşamanın kılavu 
zudur. Kuranı 
hayatımıza taşıya 
cak şekilde okuyup 
yaşatırsak bu bü 
yük hizmetler sade 
ce kuran lafzıyla 
kalmaz, gerçek 
amacına ulaşmış 
olur” diye konuştu. 
Konuşmaların 
ardından Hafızlık 
Yatılı Kız Kur’an 
Kursu önünde dav
etlilerin iştiraki ile 
dualar eşliğinde 
açılış yapıldı 
.Açılış kurdelesinin 
kesilmesinin 
ardından protokol 
üyeleri ve vatandaş 
lar, Amine Hatun 
Yatılı Kız Kuran 
Kursu binasını 
gezip, yetkililerden 
bilgi aldı.

çaba göstermiş 
üstün kişi, 
olağanüstü devrim
ler gerçekleştirmiş 
bir devrimci, 
sömürgecilik ve 
ayrımcılığa karşı 
savaşan ilk önder, 
insan haklarına 
saygılı dünya 
barışının öncüsü 
bütün yaşamı 
boyunca insanlar 
arasında renk, dil, 
ırk ayrımı gözetme 
yen, eşi olmayan 
devlet adamı, 
TürkiyeCumhuriye 
tinin kurucusudur.” 
denildi.

Gemlik K. ABONE OLDUNUZ MU?: t
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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"ATAMIZI ÖZLEMLE ANIYORUZ" 
I88I-193CO

“Manevi mirasım bilini ve

“Hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız bir tek şeye ihtiyacımız var: 
Çalışkan olmak! Servet ve onun doğal sonucu olan 

rahat yaşamak ve mutluluk, yalnız ve ancak 
çalışanların hakkıdır. Yaşamak demek, çalışmak demektir”

Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu, Büyük Önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ü 

aramızdan ayrılışının 79, yıldönümünde 
saygıyla anıyoruz,

AYDINLAR
Mad. Taş. San. Tic. A.Ş.

AYTAŞ AYDINLAR
Nak. Haf. Ltd.şti. in§' Trz- San. Ltd;StL

AY BETON ORT. AYDINLAR
TAŞ DÜNYASI

www.aydinlarmaden.com

http://www.aydinlarmaden.com
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Benim naçiz vücudum elbet bir gün 
toprak olacaktır ancak; Türkiye Cumhuriyeti 

ilelebet payidar katacaktır.

1881-193co
ARAMIZDAN AYRILIŞININ 

79. YILINDA ATA’MIZI SAYGI, SEVGİ VE 
ŞÜKRANLA ANIYORUZ...

ZEKİ KAPTAN
İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM TEKSTİL 

TAŞIMACILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
A.Hamdi Tanpınar Cad. Öndül İşhanı Kat: 3 No: 42 

Tel: 0 224 220 90 73 Osmangazi / BURSA
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MMIMBEY BELEDİYE SP.: 43 GEMLİKSP0Rİ9
Gemlikspor basket
bol yıldız takımı de
plasmanda oynadığı 
Karacabey Belediye 
Sporu yenerek ik
inci maçında ikinci 
galibiyetini aldı. Her 
iki takım antrenör
lerinin dost olduğu 
karşılaşmaya hem 
dostluk hem kardeş 
lik hem de sport
menlik damgasını 
vurdu. Karacabey 
Belediyespor 
antrenörü, oyuncu 
lan ve velileri 
tarafından kapıda 
karşılanan Gemlik
spor kafilesi, gös
terilen bu ilgi karşı 
sında çok memnun 
oldu ve duygulandı. 
Sporun kardeşlik, 
dostluk ve sport
menlik duygular 
içerisinde oynanma 
sı gerektiği bir kez 
daha kanıtlanmış - 
oldu. Gemlikspor 

sahaya, Emre Mut- 
man, Yusuf Osman 
İman, Emre Turhan, 
Onur Mert Gürel, 
Çetin Akın, Ali 
Gülenç, Emre Şen, 
Aytaç Kısalar. Eren 
Avar, kaptan İzzet 
Kurt ile çıktı. Maça 
etkili başlayan tem
silcimiz, baskılı 
savunma ve hızlı 
hücumlar ile sayı 
üreterek ilk peri 
yodu 8-22 önde 
tamamladı. İkinci 
periyotta atılan 
karşılıklı 11 sayı ile 
devre arasına tem
silcimiz 19-33 önde 
girdi. Üçüncü peri 
yotta hızlı hücumlar 
ile sayı bulan Gem
likspor, yorulan 
oyuncularının yer
ine değişiklikler ya
parak skoru 31-54 
getirdi. Son çeyrek 
te atılan karşılıklı 
basketler ile maç

43-69 Gemlikspor 
un üstünlüğü ile 
tamamlandı.

takımımızı oluştur 
duk. Kısa sürede 
aile ortamı ve dost

lerin çok önemli 
olmadığını, sporun 
dostluk ve kardeşlik

Gemlikspor basket
bol şube sorumlusu 
İbrahim Tokgöz, 
"Yıldız Takım olarak 
geçen yıldan 3 
oyuncumuzun yanı 
na bu yıl basketbola 
başlayan 8 yeni 
oyuncu ile

luk havasını takıma 
kazandırarak takım 
ruhunu ortaya 
çıkardık. Oynadıkla 
rı 2 maçtada kendi
lerine olan özgüveni 
sahaya yansıtarak 
iki galibiyet aldık. 
Alınan bu galibiyet- 

olduğunu her defa 
sında dile getirdik. 
Karacabey Belediye 
spor antrenörü dos- 
tum Şevki Yıldırım 
ahimizin ve oyuncu
lar ile velilerinin bu 
güzel misafirperver
liklerinden dolayı 

hepsine ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum. 
Bizleri hem güzel 
karşıladılar hem de 
kapıda yürekten teb 
rik edip çok güzel 
uğurladılar. Galibi 
yetlerden çok daha 
önemlidir böyle 
güzel ortamların 
oluşturulması. Gem
likspor olarak hem 
zaman bu ortamla 
rın oluşmasına çaba 
sarf etmekteyiz. Bu 
ortamı oluşturan 
kulüplerimizin art 
ması, sporumuzu ve 
gençlerimizi bir üst 
seviyeye çıkaracak 
tır. Her de im 
sloganımız SKOR 
İÇİN DEĞİL SPOR 
İÇİN OYNUYORUZ. 
Basketboldan daha 
fazlası Gemlikspor 
Basketbol Ailesi 
olarak herkesi sevgi 
ve saygıyla selamiı 
yorum" dedi.

MMMMİ'M GEMLİK BELEDİYESPOR FIRTIMSI ESTİ
Marmara bölgesin
den 17, Türkiye 
genelinde 570 takım 
olmak üzere, toplam 
da 1518 sporcunun 
katıldığı atletizm 
kulüpler kros ligi 
müsabakaları 
tamamlandı. 
İstanbul ve Kocaeli 
illerinde düzenlenen 
iki ayaklı müsa 
bakalarda, Edan ur 
Eren, Ümmü Gül
süm Aydın, Dilek 
özdemir ve Deniz 
Aytun’un temsil 
ettiği Gemlik 
Belediyesi Gençlik 
ve Spor Kulübü 
kros takımı Marmara 
bölge üçüncüsü 
olarak sevenlerini 
ve destekçilerini 
gururlandırdı.
Müsabakaların 
tamamlanmasının 
ardından açıklama

yapan Gemlik 
Belediyesi Gençlik 
ve Spor kulübü Atle. 
tizm antrenörü 
Burhan Gümüş, 
“Spora ve sporcuya 
verdikleri büyük 
desteklerden dolayı

Gemlik Belediye 
Başkanımız Sayın 
Refik Yılmaz başta 
olmak üzere, kulüp 
başkanımız Hulusi 
Gandar ve yöne
timine teşekkürü bir 
borç biliriz” dedi.

Başarılarından 
dolayı sporcuları tek 
tek tebrik eden 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, "Aldığınız 
bu ödüllerden dola 
yı sizleri ve hocanızı

tebrik edi yorum, 
inşallah daha büyük 
başarı [ara imza ata
cak ve İlçemizi daha 
fazla platform da 
temsil edeceksiniz.
Spor, hayatınızın 
her alanında size 
disip lin ve başarı 
getirecektir. Sizleri 
gönü İden kutluyo
rum" diye konuştu.
3 Aralık 2017

tarihinde, Aydın 
Kuşadası'nda 
yapılacak olan 27 
takımın katılacağı 
Türkiye Şampiyona 
sında Bursa’yı, 
geçen sene olduğu 
gibi bu senede 
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü sporcuları 
temsil edeceği 
belirtildi

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

QSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

istiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Serbest Kürsü
ürer KONAK (D Tarih öğretmeni

- Ölümünün 79. 
yılında onu 
anlamanın değeri 
daha da artmış gibi 
geliyor bana....

I. Dünya (Payla 
şım) Savaşı’ndan 
topraklarının büyük 
kısmını yitirmiş du
rumda çıkmıştık. 
Parçalanmış, 
ölmeye yüz tutmuş 
geri bir toplumu 20 
yıldan kısa bir 
sürede göz 
kamaştırıcı bir yeni 
devlete kim 
dönüştürebilirdi o 
dönemde?

Günümüzde Müs
lüman olan devlet 
lere baktığımızda 
rejiminin demokrasi 
(cumhuriyet) olan, 
laik olan tek 
devletin T.C. 
olduğunu görü 
yoruz.

Bu büyük önder 
Mustafa Kemal’in 
esendin

O’nun yaptıklarını, 
kendi ülkelerinde 
de yapmaya kalkan 
Afgan kralı Amanul- 
lah Han, kadınlara

BÜYÜK ÖNDER
haklarını vermeye 
kalkışınca tahtını 
yitirdi. Komşumuz 
İran’da Rıza Şah 
Pehlevi, bizimkine 
benzeyen devrim
ler! yapmaya 
kalkmış, ülkemizi 
ziyaret etmişti. 
Atatürk’ün 
yaptıklarını görmüş, 
bunları ülkesinde 
de yapmaya 
çalışmış, başarılı 
olamamıştı. Daha 
sonra başbakan 
olan Musaddık 
kapitülasyonları 
yırtıp Iran petrol
lerini millileştir 
meye kalkınca be
delini canıyla 
ödemişti. Oğlu Rıza 
Pehlevi, ülkenin 
yüzünü batıya çe
virme girişimlerin 
den dolayı tahtını 
yitirmiş, sürgünde 
ölmüştü...

O’nun çağdaşı 
olan batılı devlet 
lere de bakalım. Al
manya’da Nazizm 
ve Hitler, İtalya’da 
Faşizm ve Mus- 
solini, Ispanya’da

Talkomve Faşizm 
Sovyetler 
Birliği’nde Stalin ve 
Komünizm gibi re
jimler görülmekte
dir.

O’nun kurduğu 
sistem özü 
bakımından prag- 
matiktir. Ödevi, 
Türkiye’yi çağdaş 
uygarlığa 
ulaştırmaktır. 
Egemenliği kayıtsız 
şartsız millete 
vermiştir. Burada 
özellikle dikkat 
edilecek nokta: 
1947 yılından 
itibaren siyase
timize egemen du
ruma getirilmek 
istenen lider sulta 
sına ve seçilmiş 
egemenliğine 
hoşgörüyle bakmak 
oı'mamaılalr.

O’nun akılcılıktan 
kaynaklanan, bili 
min ışığından yarar
lanan, tek yanlı ol
mayan katı bir 
sistem olmayan, 
doğmatik yapısı bu
lunmayan, milli 
egemenliğe dayalı, 

laik, milliyetçi bir 
görüşü vardır.

Yazdığı “Medeni 
Bilgiler” kitabında 
“Demokrasi teme
line dayalı 
hükümetlerde ege
menlik halka, halkın 
çoğunluğuna aittir. 
Demokrasi ilkesi, 
egemenliğin ulusta 
olduğunu, başka bir 
yerde olamayaca 
ğını gerekli kılar. 
Böylelikle 
demokrasi ilkesi, 
siyasal gücün, 
egemenliğin 
kaynağına ve yasal 
lığına dayanmak 
tadır. Demokrasinin 
tam ve en açık hükü 
met şekli Cumhuri 
yetti, tanımını 
yapar.

Unutulmaması 
gereken bir noktada 
1. Dünya 
Savaşından galip 
çıkan ve kendilerini 
dünyanın efendisi 
sayan Ingiltere, 
Fransa, İtalya. 
Rusya ve bunları 
uzaktan seyreden 
Amerika gibi dev 
letlere Lozan 
Antlaşması’nı kabul 
ettiren liderdir 
Atatürk.... 1. ve 2. 
Dünya Savaşları so
nunda imzalanan 
tüm antlaşmalar 
yürürlükten 
kalkmışken; bir tek 
“Lozan” yaşamak 
tadır. Bu anlatlaş 
manın özü, em

peryalizme karşı ilk 
savaşı yapan 
ulusumuzun 
varlığının tartışma 
sız kabul edildiği 
uluslararası belge 
oluşudur. Sevr’in 
paramparça edilip, 
çöplüğe atıldığı 
antlaşma oluşudur.

O, büyük bir ko
mutan, büyük bir 
devlet adamıdır 
aynı zamanda... 
Daha önemlisi de 
büyük bir devrimci 
oluşudur. İzmit’teki 
basın toplantısında 
şunları söyler: 

“Devrimin yasası, 
mevcut yasaların 
üstündedir. Bizi 
öldürmedikçe, 
bizim kafaları 
mızdaki cereyanı 
boğmadıkça 
başladığımız devrim 
ve yenilik, bir an 
bile durmayacaktır. 
Bizden sonraki 
dönemlerde de 
böyle olacaktır”

O, iyi bir kitap 
okuyucusudur. 
Sakarya Savaşı’ndâ 
çadırında “İslam 
Tarihi”ni okumak 
tadır. Büyük Taar- 
ruz’un hazırlıkları 
aşamasında 
“Çalıkuşu” kitabını 
okuduğunu biliyo 
ruz. Bugüne kadar 
3997 kitap okuduğu 
saptanmıştır. 
: Tam bir örgütçü, 
halkını bir taraftan 
Kurtuluş Savaşı’na 

hazırlıyor, 
başkomutanlığı 
üstlenip zaferler 
kazanıyor, halkın 
temsilcilerini 
toplayıp TBMM’sini 
kuruyor, gücünü 
halkından alıyor, 
devrimci kimliğiyle 
yüzlerce yıllık ge
lenek, alışkanlık ve 
kurumlan yıkıyor, 
dil, tarih alanında 
araştırmalar 
yapıyor....

Geometri, mate 
matik kitapları 
yazıyor.

Var mı böyle çok 
yönlü bir lider 
dünya üzerinde?

Ingiliz Başbakanı 
Lloyd George ne 
diyor: “Yüzyıllar 
ender olarak dahi 
yetiştirir. Şu 
talihsizliğimize 
bakınız ki, o büyük 
dahi çağımızda 
Türk ulusuna nasip 
oldu. Mustafa Ke
mal’in dehasına 
karşı elden ne 
gelirdi?”

Kaynaklar
1- Fikrimizin Reh 

beri, Erol Mütercim
ler, 2008, Syf 21-45
2- Dünya 

Basınında Atatür, 
Nuri M. Çolakoğlu, 
Syf 16-17

3- Atatürk’ten 
Anılar, kemal 
Anbumu, Türkiye İş 
Bankası Kültür 
yayınlan

“Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, 
benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir” 

1881-19300
UNUTMADIK... UNUTMAYACAĞIZ.. UNUTTURMAYACAĞIZ...

ARAMIZDAN AYRILIŞININ 79.
YILDÖNÜMÜNDE ÖZLEM VE SAYGIYLA

ANIYORUZ..,
GÜLER AJANSGemlik K”rfez
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK r 

' İstiklal CadSes?Bora Sokak No : 5/A Teî :(0.224) 513'96 83 GEMLİK
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JUDO DA ULUSLAR ARASI BAŞARI
4-5 Kasım 2017 
tarihlerinde 
Makedonya’nın 
başkenti Üsküp’te 
15 ülkeden 450 
sporcunun katılımı 
ile yapılan Mioki 
Öpen Uluslararası 
judo turnuvasına 
antrenör Ahmet 
Kıhnç yönetiminde 
katılan Gemlik 
Belediyesi Gençlik 
ve Spor Kulübü 
judo takımı 5 altın, 
4 gümüş ve 6 bronz 
olmak üzere 15 
madalya kazandı. 
Üsküp’te çok yoğun 
katılım ile yapılan 
turnuvada, güzel 
performanslar 
sergileyen judocu 
larımız başarılı 
sonuçlara imza 
attılar.
Judo antrenörü 
Ahmet Kılınç 
yaptığı açıklamada; 
“Bu turnuvayı 
Balkanların merke 
zinde olmasından 
dolayı katılan ülke 
ve sporcu sayısı

oldukça fazla 
olduğundan seçtik, 
Sporcularımızın 
tecrübelerinin 
artması ve yabancı 
sporculara karşı 
performanslarını 
değerlendirmek 
adına katıldığımız 
bu turnuvada, 
sporcularımın 
göstermiş oldukları 
mücadele ve kazan 
diki an başarılar biz- 
leri ziyadesiyle 
memnun etmiştir. 
Bazı sporcularım 
ise kendi kategori

leri dışında üst ka 
tegoride de yarışa 
rak madalyalar 
kazandılar, özellikle 
yıldız erkekler -34 
kg’da yarışan 4 
sporcumun da 
madalya kürsüsüne 
çıkmaları ayrı bir 
mutluluk verici 
olaydır. Katıldığımız 
tüm şampiyona ve 
turnuvalardan bol 
madalyalar kaza
narak dönen spor 
cularım ileride 
kazanacakları 
büyük şampiyon 

hıkların da sinyal
lerini vermişlerdir. 
Bu tarz yurtdışı 
turnuvalar sportif 
faaliyetin yanında 
sporcularımıza bu 
küçük yaşlarında 
yurtdışı tecrübeleri 
kazandırarak, 
onların kültürel ve 
sosyal alanlarda da 
gelişimlerini sağla 
malarına yardımcı 
olmaktadır, Make
donya yolculuğu 
esnasında Üsküp, 
Selanik ve 
Kavala’da yaptıkları 

geziler ve ziyaretler 
okulda derslerinde 
işledikleri Türk 
tarihinin önemli 
mekânlarını görme 
imkânı buldular. 
Özellikle Selanik’te 
Gazi Mustafa Ke
mal’in doğup, büyü 
düğü evi ziyare
timizin, 10 Kasım 
Atatürk’ü anma 
günü ve Atatürk 
haftasına denk 
gelmesi katıldığımız 
turnuvaya ayrı 
bir anlam kattı. 
Sporcularımı mü
cadelelerinden ve 
başarılarından 
dolayı tebrik eder, 
desteklerinden 
dolayı Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’a, 
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü yönetimi 
mize ve her an 
yanımızda olan en 
büyük destekçileri 
miz sporcu velileri 
mize teşekkür 
ederim’’ dedi.

Dereceye Giren 
Sporcular 
Minikler:
Ayşe Nur Boşküp 
22kg1.
İbrahim Yıldırım 
30 kg 1.
Mert Ayan 
34 kg 1.
Berşan Yüksel Cer
rah 38 kg 2.
Muharrem Caner 
Çetin 38 kg 3.
Nikaîobadze 
50 kg 3.
Yıldızlar
Gizem Nur Araş 
44kg1.
İbrahim Yıldırım 
34kg1.
Mert Ayan 
34 kg 2.
Yağız Sefahattin 
Çelik 34 kg 3.
Gürkan Karakoç 
34 kg 3.
Muharrem Caner 
Çetin 38 kg 3.
GiorgiDolaberidze 
50 kg 2.
Ümitler: Gizem Nur 
Araş 44 kg 2.
Sevda Görel 
57 kg 3.

09:05 S"
Ulu Önderimiz 

Mustafa Kemal Atatürk’ü 
aramızdan ayrılışının 79. yılında 

minnet, özlem ve saygıyla 

ANIYORUZ...

İstikJa! Cad. Bora Sok. Bakır Apt. Altı No: 5/A GEMLİK , 
. Tel,: O 224 513 90,83 korfezofset@hotmail.com
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Ucuz ette ikinci hamle geliyor
Ucuz et için 
harekete geçen 
bakanlık, üreticiyi 
desteklemek için de 
düğmeye bastı. Et 
ve Süt Kurumu, etin 
yerli üreticiden alış 
fiyatını yükseltti. 
Düve alımına da 
hibe verilecek 
Vatandaşın eti 
ucuza yemesi için 
önemli bir proje 
başlatan Gıda, 
Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığı, üreticiyi 
de korumak için ik
inci bir adım attı. 
Üreticinin mağdur 

olmaması için ucuz 
et projesinin ikinci 
aşamasını devreye 
sokan Et ve Süt Ku
rumu (ESK) etin, 
yerli üreticiden alış 
fiyatını 25 liraya 
yükseltti. ESK 25 li
radan alım fiyatı için 
canlı hayvanda 
yüzde 57 randıman 
şartı koydu.

DÜVE ALIMINA 
%30 HİBE 
Bakanlık 
önümüzdeki 
dönemde yerli besi 
yapan işletmeleri 
desteklemek için de

çalışma başlattı. 
Hayvanların erk
enden kesilmemesi 
için tedbirler 
alınacak. Özellikle 
30 ilde et üretimine 

yönelik düve 
alımına yüzde 30 
hibe verilecek. 
Bakanlık buzağı 
desteklemesi için 
200-750 liralık 

ödeme öngörürken, 
damızlık hayvan 
üretim merkez
lerinin sayısı da 
artırılacak. Ayrıca 40 
ilde koç-teke üretim 

merkezi faaliyete 
geçirilecek.
Bakanlık, yerli üreti
ciyi korumak için 
kesimlik hayvanda 
et verimliliğine de 
bakacak. ESK bir 
hayvanın toplam 
ağırlığının yüzde 
57'si kadar asgari 
karkas et sağlaması 
halinde 25 liradan 
alım yapacak. Bu 
uygulama besici
lerin hayvanlarını 
sağlıklı bir şekilde 
besleyerek, böl
gelere uygun 'etçi 
ırklar' yetiştirmesini 
teşvik edecek.

Meclis'te kabul edildi! 0 borçlar siliniyor
Telekomünikasyon 
şirketlerinin 5 
milyar lirayı bulduğu 
belirtilen borçlarının 
faizlerinin silin
mesini öngören 
torba yasa Meclis'te 
kabul edildi.
Telekomünikasyon 
şirketlerinin 5 milyar

lirayı bulduğu belir
tilen borçlarının faiz
lerinin silinmesini ve 
güncellenen 
anaparanın yeniden 
yapılandırılmasını 
öngören torba yasa 
tasarısı maddesi 
TBMM Genel Ku- 
rulu’nda kabul

edildi. Kültür Bakan 
lığı’nın özel hesap 
uygula masına son 
veren madde 
tasarıdan çıkarıldı. 
Buna göre, Telgraf 
ve Telefon Ka- 
nunu’nda değişiklik 
yapılarak Hazine 
payı, evrensel

hizmet katkı payı ve 
BTK’nın masraf 
larına katkı payın 
dan kaynaklı olarak 
telekomünikasyon 
şirketlerinin devlete 
olan borçlarına 
yeniden yapılan 
dırma olanağı 
sağlanacak.

flitin talebi dünyada azaldı, Türkiye'de arttı
Dünya Altın Kon
seyinin 2017'nin 
üçüncü çeyreğine 
iliş kin "Altın Talebi 
Trendleri" raporu 
yayımlandı.
Dünya Altın Konseyi 
raporuna göre, 
küresel altın talebi 

bu yılın 3'üncü 
çeyreğinde 8 yılın 
en düşük seviyesine 
geriledi.Türkiye'deki 
altın talebi ise 
2013'ten bu yana en 
yüksek seviyesine 
geldi. Rapora göre, 
küresel altın talebi, 

bu yılın üçüncü 
çeyre ğinde geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 9 
azalarak 915 ton 
oldu. Borsa yatırım 
fonlarındaki girişin 
yavaşlaması küresel 
altın talebinin 8 yılın 

en düşük seviyesine 
gerilemesine neden 
oldu. Bu dönemde 
altına dayalı borsa 
yatırım fonlarına 
18,9 tonluk giriş 
gerçekleşti. Söz 
konusu rakam 
geçen yılın aynı

döneminde 144,3 
ton olmuştu. 
Mücevher sek
törünün altın talebi 
yılın üçüncü 
çeyreğinde geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 3 
azalarak 478,7 tona 

geriledi. Merkez 
bankalarının altın 
rezervleri geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 25 
artışla 111 ton olur 
ken, altın yatırımları 
yüzde 17 artarak 
222,3 tona çıktı.
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GEREKLİ TELEFONLAR
İtfaiye 
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. ... 51312 06

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

ULAŞIM
Pamukkale »12 OO 2®
DENİZ UÇAÖI »13 •• 13
Pagasua Akmla Sayahat »14 «3 «2 
METRO 513 12 12
Aydın Turtam 513 20 77
SOsar Turtam ®12 10 7 2
KanbaroOlu-Eaaday ®14 4® 40
Anrtur ®14 47 71
Kamil Koç 612 0153

HASTAHE1EB
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast* 513 23 29
MarSaft.Ocağı 513 10 05
Tomokay Tomografi 513 65 29
Ac.bad.m 2»0 44 44

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi < 513 24 67
Güven Taksi ' 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi ,' 517 33 94

RESMİ DAİRELER “*

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
OmtBÖl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 İ4
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
lige Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR___________513 71 66

BELEDİYE__________
Santral 51345 21-23
Başkanlık 513 45 20

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

DERİZ OTODÜSİT

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 51S 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
Eeklhlear (262) 655 60 31

__________ OTODÜS__________
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 50 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz t 514 08 70
Totalgaz _________514 17 00
Akçen Petrol s13 ts
MAR-PET S111O11
Tuncay Otognz on ıe 46
Beyza Petrol ai3_QL91

Gemlik Körfez
GEMLİK'İN İLK GÜKLÛKSİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5926 

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 GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI
THORRAGNORAK 
11.00-13.30-16.00- 

18.30-21.00 
AYLA 

11.30-14.00-16.30- 
19.00-21.15.

BÖLÜK 
12.00-14.00-16.15- 

. 18.30-20.45
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikKSrfez
GEMLİK'İN İLK DÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ ~

987

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
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

http://www.yigitinsaatgemlik.com


2017 MODEL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE YÜKSEK VERİMLİ SIKIM! 3 KONTİNÜ

[kAVLAKl
DOĞANIN HÂZİNESİ W

ZEYTİN 
KASALARINIZ 
ANINDA SİZE 

TECI İMİ

1 günlüksooton BASKI SIRASI BEKLEMEK YOK 
yağlikzeytin İşleme kapasitesi YENİ FABRİKAMIZ YALOVA YOLUNDA HIZMETINİZDE!

~\0530 660 68 80MARMARA'NIN EN BÜYÜK ZEYTİNYAĞI FABRİKASI

Kuru luş:1973

GemlikKftrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

11 Kasım 2017 Cumartesi 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
irfanunluemlak.sahibinden.com

CHP ve MHP’li Meclis üyeleri, yolsuzluktan sorumlu Belediye görevlilerinin "Soruşturmanın selameti açısından” açığa alınmasını istedi

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Mecliste, Kasım toplantısı 
izlenimleri

Gemlik Belediye Meclisi,Belediye Başkanının 
Ankara’ya gitmesi üzerine, bir gün gecikmeyle 
Perşembe günü toplandı.

Meclis toplantısında benim beklediğim konu, 
"Denizden Görünecek Mescit” konusu 
görüşmeleri sırasında neler konuşulacağıydı.

Bu gündem maddesinin görüşülmesi sırası 
geldiğinde, İmar Komisyonu başkanı AKP’li 
Gülşen Uslu, komisyon kararını okumadı, geri 
çektiklerini söyledi.

Nedenini öğrenemedik. Devamı sayfa 4’de

*CHP ve MHP’li Meclis üyeleri Belediyedeki yolsu
zlukla İlgili verdikleri ortak önergeyi, Belediye 
Başkanı Yılmaz gündeme almak yerine, kendince 
yanıtladı. Bunun üzerine, CHP ve MHP’İller yolsuz 
luğu Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak, 
soruşturmanın genişletilmesini, kamu zararının 
önlenmesini ve Delillerin Karartılmasının önlen
mesini İsteyecekler. Belediye Meclisinde görüşü 
lecek olan Denize Karşı Mescit yapılması konusu 
İmar Komisyonu Başkanının istemi ile görüşül 
meden gündemden geri çekildi. Meclis’te Gemlik 
Giritliler ve Rumeli Turkleri Dayanışma Demeği ’nin 
mübadelede gelirken yanlarında getirdikleri 
eşyaların sergilenmesi İçin bir eski bir binanın 
Mübadele Evi veya müze yapılması için Belediye 
nln destek vermesi karariaştınldı. Sayfa 2’de

re seni selinle aıdık

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucu 
su Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümü 
nün 79. yılı, ilçemizde de düzenlenen 
törenlerle anıldı. Protokole ait çelenklerin 
Atatürk Anıtı’na sunulmasının ardından, 
saatler Saat 09.05 geçe sirenler eşliğinde 
yapılan saygı duru şu ve İstiklal Marşının 
okun masıyla devam etti. Haberi 4’de

KUMLA *1. ŞUBEMİZZAMANINDA VE DEĞERİNDE ALIM SATIM

SATILIK-KİRALIK EV-ARSA - 
ARAZİ - DÜKKAN - İŞYERİ

jsahibinden.com^

GEMLİK ŞUBEMİZ; DEREBOYU AKSA DOĞALGAZ YANI 
O 224 514 77 00 O 543 550 20 70
KUMLA 1. ŞUBEMİZ ; İSKELE MEYDANI 
BANKAMATİKLERİN YANI O 541 545 99 56 
KUMLA 2. ŞUBEMİZ ; ABDULLAH ASLAN CAD. NO: 76 
O 224 538 88 86 - 0533 746 06 46

MT’ EMLAK

KUMLA 2. ŞUBEMİZ

_ı GEMLİK ŞUBEMİZ

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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CHP ve MHP’li Meclis üyeleri, yolsuzluktan sorumlu Belediye görevlilerinin “Soruşturmanın selameti açısından” açığa alınmasını istedi

Birgiil, “Bu işin siyasi sorumluluğu yok mu?"
*CHP ve MHP’li Meclis üyeleri Belediyedeki yolsuzlukla ilgili verdikleri ortak önergeyi, Belediye Başkanı Yılmaz gündeme almak yerine, kendince yanıtladı. 
Bunun üzerine, CHP ve MHP’liler yolsuzluğu Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak, soruşturmanın genişletilmesini, kamu zararının önlenmesini ve 
Delillerin Karartılmasının önlenmesini isteyecekler. Belediye Meclisinde görüşülecek olan Denize Karşı Mescit yapılması konusu İmar Komisyonu 
Başkanının istemi ile görüşülmeden gündemden geri çekildi. Meclis’te Gemlik Giritliler ve Rumeli Türklerı Dayanışma Derneği’nin mübadelede gelirken 
yanlarında getirdikleri eşyaların sergilenmesi için bir eski bir binanın Mübadele Evi veya müze yapılması için Belediyenin destek vermesi kararlaştırıldı.
Gemlik Belediye Mecli 
si Kasım ayı olağan ilk 
toplantısını bir gün 
gecikmeli olarak yaptı.

elediye Başkanı Refik 
Yılmazcın başkanlığın 
da toplanan belediye 
meclisi gündeminde 
bulunan maddeleri 
görüştü. Meclis toplan 
tısına CHPve MHPli 
Meclis üyelerinin ortak 
verdikleri önerge 
damgasını vurdu, 
öte yandan, gazetemi 
zin gündeme taşıdığı, 
eski Ticaret ve sanayi 
Odası yerine yapılan 
otopark alanı ve yeşil 
saha içinde Belediye 
tarafından denizden 
görünecek bir mescit 
E konusu, imar

/onu başkanının 
raporu okumadan geri 
çektiklerini bildirmesi 
üzerine görüşülmedi. 
Daire Müdürlüklerin 
den gelen isteklerin il
gili komisyonlara 
navale edilmesinden 
sonra Gemlik Giritliler 
ve Rumeli Türkleri 
dayanışma Derneği'' 
nin, atalarının müoade 
lede (güç) Anadolu 
topraklarına gelirken 
yanlarında getirdikleri 
eşyalarının ve fotoğraf 
lan nı n sergileneceği 
bir Mübadele Evi veya 
müzenin yapılması için 
Gemlik Belediyesinin 
kendilerine eski bir 
yapıyı tahsis etmesi is
temi AKP, MHP ve 
CHP’li meclis grupları 
tarafından olumlu bulu 
narak uygun görüldü. 
Belediye Meclisinde, 
eski tarihi bir binanın 
kiralanması, onarılması 
veya satın alınmasa 
ayrıca Bursa Valiliği’n 
de bulunan Kültür Fo 
nu’ndan bu proje için 
para istenmesine karar 
verildi. Yapılacak Müba 
dele Evi veya Müze- 
si’nin ilçe kültürünün 
zenginleşmesi açısın 
dan yerinde olduğu, 
gelecek kuşaklara tarih 
ve hatıraların tanıtımı 
nın yapılacağı belirtildi. 
Karara, AKPli Fehmi 
Kulaber red oyu verir 
ken. meclisin diğer 
üyeleri olumlu oy 
kullandı.
Ardından Küçük Sana 
yi Sitesi esnafınınyer 
darlığı nedeniyle, faali 
yet gereği kendilerine 
ait parsel sınırları 
içinde işyerlerinin ön
lerinde bulunan alanın 
prefabrik sökülüp 
takılabilen sundurma 
şeklinde kullanmaları 
istemi de meclis gün
demine alınarak, ilgili 
komisyona gönderildi. 
İmar komisyonu 
tarafından görüşülerek 
kabul edilen denizden 
görülebilen cami 

konusundaki gündem 
maddesinde İmar 
Komisyonu Başkanı, 
komisyon raporunu 
geri aldıklarını bildirme 
si üzerine, bu konu 
görüşülmeden geçildi, 
ilçemizin KurtulMa- 
hallesi’nde besihane 
yapmak isteyen bir 
vatandaşın başvurusu 
komisyon tarafından 
uygun bulunmayarak, 
reddedildi.
Engürücük Mahalle- 
si'nde 1/5000 ölçekli 
nazım imar planında 
kırsal yerleşim alanı ve 
gelişme konut alanı 
olarak belirlenen bölge 
de yapılmak istenen 
değişiklik ile ilgili rapor 
DÖrun yüzde 40 ola 
rak uygulanması 
şeklinde kabul edildi. 
Bu konu görüşülürken, 
Belediye Başkanı Refik 
Yılmaz, Gemlik’e yakın 
olan Engürücük ve 
Büyük Kumla gibi ma
hallelerde oturan yerel 
halkın mahallelerine 
doğalgaz gelmesini 
istediklerini', 6u yerle 
rin artık köylükten 
çıkıp şehirleştiğini ve 
sıkıntıları bulunduğu 
nu, ilçemizin konut 
yerleşiminde alan 
sıkıntısı çektiğini, bu
ralarda yapılacak imar 
değişikliği ile birçok 
alanın imara açılması 
gerektiğini belirterek, 
şunları söyledi: “Bu 
kapsamda, serbest 
bölgenin ortasında 
kalan Islamköy’ü En
gürücük Mahallesi 
içinde bulunan 60 dö 
nümlük hazine arazi
sine nakletmeyi düşü 
nüyoruz. Burada yapı 
lacak konutlara iste 
yenler oradaki mülk
lerini bırakarak, 
gelebilirler.’’

u madde üzerine, 
CHP imâr komisyonu 
üyesi Mert Dimili, ilgili 
kurumlardan izin al
madan plan değişikliği 
yapılmasına karşı ol 
duklarını belirterek, 
red oyu Yereceklerini 
söyledi, önerge, 
AKP ve MHP filerin 
oylarıyla geçti. 
Orhaniye Mahallesi 432 
adada çocuk parkı 
yapılması oy birliğiyle 
kabul edilirken, gün
demin 7-8-9. maddeleri 
de kabul edilmesinden 
sonra, Haydariye Ma- 

J^lItpLyoiuna ve
Büyükkumla ya yakın 

‘ bir yerde planlarda 
mezarlık yeri ayrılması 
konusunun Büyükşe 
hir Belediye Mezarlık 
lar Müdürlüğüne yazı 
yazılması ve mezar 
yerinin belirlenmesi 
kabul edildi.

KUZEY PLANLARI 

Cihatlı Mahallesi’ndeki 
revizyon ve ilave uygu
lama imar planı değişik 
fiğine askı süresinde 
yapılan itirazlar ile ilgili 
rapor uygun görüldü. 
Osmaniye Mahallesi 
741 adadaki taşınmaz 
lan n genel otopark 
alanı olarak belirlen
mesi de meclisçe 
kabul edildi.
CHP’li üye Mert Dimili, 
vatandaşların kamulaş 
tırma bedellerinin 
mağdur etmeden öden
mesini istedi.
Daha sonra, gündem 
belediye meclisine 
siyasi partiler 
tarafından mecliste 
görüşülmek üzere 
önergeler verildi.
AKPTiler tarafından 
verilen bir önergede, 
hızlı bir şekilde 
yapılması gereken bazı 
konuların ilgili makam
lardan izin alınmadan 
meclis kararı ile 
yapılması istendi.
Belediye Başkanı Refik 
Yılmaz, kuzey planları 
ile ılğıii yaptığı açıkla 
mada, kuzey planlan 
nın bürokraside kap 
lumbağa hızıyla yürü 
düğünü, memurların 
hergün değişik sorun
lar çıkardığını, bir 
vatandaşın da konuyu 
mahkemeye taşıdığını, 
bunun üzerine kuzey 
planları konusunu 
görüşmek üzere Bursa 
Tapu ve Kadastro 
Müdürlüğünü ziyaret 
ederek, sorunlarını 
anlattıklarını, konuların 
ivedilikle bitirilmesi 
için yardımcı olmak 
istediklerini söyledi. 
Bu arada, kadastral 
işlemlerin bitirilmesi 
için dava açan 
vatandaşın yerini ayrı 
tutarak, sorunun 
çözülmesini istedik
lerini, olumlu cevap 
aldıklarını söyledi. 
Öte yandan, Üretici 
Zeytin Hali yanında bu
lunan arsanın 
belediyece satın alına 
rak, buranın küçük 
sanayi sitesi alanı 
olarak plana alıriması 
konusu olumlu bulu
narak, konu imar ve 
bütçe komisyonuna 
havale edilmesine 
karar verildi.
Yeni İmar yönetmeliği 
nin 1 Ekim tarihinde 
yürürlüğe girmesi ne
deniyle daha önce 
belediyeden imar ruh 
satı almak isteyen ve 
bu süre içinde belediye 
imar müdürlüğüne 
başvuran 76 adet 
başvurunun evraklara 
belediyece tamamlan 
maması sonucu ruhsat 
haklarının yerine getiri 
lemediği ve vatandaşın 
mağdur olduğu CHP 

filerin verdiği önergede 
ifade edildi.
CHP nin önergesinde 
ön olur ruhsat 
başvurusunda bulunan 
ancak belediyeden 
ruhsatlarını alama
yarak, mağdur duruma 
düşenlerin ruhsat 
başvurularının bir 
sefere mahsus olmak 
üzere yönetmelik 
değişikliği yapılarak, 
imar ve şehircilik 
bakanlığına başvurul 
masını, ou konuda 
belediyede grubu bulu
nan partilerin Belediye 
Başkanıyla Ankara’ya 
giderek konunun 
Bakanlığa taşınması 
istendi. Bu konuda, 
Belediye Başkanı per
sonelin yetersiz 
olduğunu, gelen ruh
satlarda eksikler 
bulunduğu için belir
lenen tarihe kadar 76 
vatandaşın ruhsatların 
verilemediğini söyledi. 
Verilen aradan sonra 
ise CHP ve MHP meclis 
gruplarının belediyede 
bir süre önce ortaya 
çıkarılan yolsuzlukla il
gili konu üzerine 
verdikleri 5 sayfalık 
önerge Belediye 
Başkanı tarafından 
önergelerin en sonuna 
alınması dikkat çekti 
Önergede, imar ve 
şehircilik müdürlüğün 
de tespit edilen usul
süzlük ve yürütülen 
soruşturma kapsamın 
da Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’dan 
talepler sıralandı 
Ekim ayı içinde ruhsat 
bölümünde sahte 
resmi belge düzenleye 
rek, resmi belgelerde 
sahtecilik suretiyle 
belediyenin tahsil 
etmesi gereken inşaat 
ruhsatı harçlarının 
eksik yatırıldığı, so
rumlular hakkında 
suç duyurusunda 
bulunulduğu, bir per
sonelin bakanlıkça 
işten el çektirilerek, 
S “a alındığı, konu ile 

de Cumhuriyet
Savcılığınca hazırlık 
soruşturmalarının 
yürütüldüğü belirterek, 
konunun basın yoluyla 
yapılan haberlerle ka
muoyuna yansıtıldığı 
belirtildi. İstekler ara 
sında Başkan Yılmaz’ın 
bütçe görüşmeleri 
sırasında konu ile ilgili 
yaptığı konuşmada^Bir 
alçağın teki, bir pisliğin 
teki, orada bir film, 
fırıldak çeviriyor, 
tamam mı. Binleriyle, 
yani buna kimler 
iştirak ettiyse onların 
hepsini alçak kabul 
ediyorum, hepsine pis
lik eliyorum, varsa 
gitsinler hakaret dava 
sı açsın bu pislikler. Bu

'eninşerefsizler, belediyenin, 
itibarıyla oynuyorlar, 
belediyenin imajını 
bozuyorlar.” Bunların 
en ağır ceza alması 
işin gerekeni yapaca 
giz diye başlayan ve 
bunu bizim daha önce- 
den görmemiz gereki 
yor. Benim veznem 
uyumuş, maj’ hizmetler
uyumuş, imarım 
uyumuş, uyumuş ta 
uyumuş. Böyle bir şey çekilmesi, açığa 
olur mu? Böyle geliyor, alınması, tutukla 
böyle gider. Böyle git
mez işte. Şimdi kimse 
imarın uyuduğunu 
konuşmaz, mali hizmet 
lerin uyuduğunu konuş 
maz, herkes belediyeyi 
konuşuyor, herkes bizi 
konuşuyor.... Olur mu 
böyle şey ya... Ben 
arkadaşıma güvendim, 
ya neyine güvendin 
niye test etmedin 
şeklindeki sözlerinden 
belediyede imar şehir 
cilik. mali hizmetler 
müdürlüğü personeli 
ve yöneticileri başta 
olmak üzere başkan ve 
yardımcıları da dahil 
olmak üzere belediye 
başkanının denetim
gorevını yerine ge
tiremedikleri sonucuna 
varılıyor” ifadelerine 
yer verildi.
CHP filerin İçişleri 
Bakanlığından derhal 
müfettiş istenmesini, 
2011 yıundan beri 
verilmiş olan tüm 
inşaat ruhsatlarının in
celenmesini istediği, 
istenmediği takdirde 
CHP meclis grubu 
olarak içişleri bakanlı 
ğına başvurarak 
müfettiş görevlendi 
rilmesi talebinde bulu 
nacakları belirtilerek, 
Belediye Başkanının 
‘Müfettiş istemini biz 
talep ederiz” dediği 
hatırlatılarak, MHP 
grubunun da belediye 
başkanının mecliste 
Türkiye’nin en şeffaf 
ve denetlenebilir bele 
diyesi olarak niteledi 
ğini buna rağmen yol
suzluk iddialarına konu 
olduğunu belirterek, 
"Şeffafsınız diyemiyo 
ruz ama en azından 
denetlenebilir bir bele 
diye kavramını kullanı 
lacağı kanısındayız’’ 
denildi.
önergede, Cumhuriyet 
Savcılığına başvurula 
rak bütün inşaat ruhsat 
dosyalarının soruştur 
ma kapsamında ince
lenmesi, ayrıca işgali 
ye harcının metraj ve 
birim fiyatlarıyla, yol 
cephesi, yol genişliği 
gibi konuların da tek 
tek hesap edilerek, 
yasa ve yönetmeliklere 
uygun hesaplama ve 
tahsilat yapılıp yapılma 
dığının araştırılması,

suça iştirak eden sanık 
ve sanıklar ile hareket 
eden mal sahibi, 
müteahhit ya da yapı 
denetim firması
çalışanlarıyla? kamu 
personeliyle üçüncü 
şahısların durumlarının 
araştırılması, delillerin 
karatma şüphesi 
olması ve sorşturma 
nın selameti için kamu 
görevlilerinin işten el 

aıuııııaoı, mumlanma 
lan ayrıca kamu zararı 
nın tespiti, zararının 
suç işleyenden tahsili 
ile cezalandırılması is-
tendi.
Bu önerge üzerine, söz 
alan Belediye Başkanı 
Yılmaz, olayı öğrenir 
öğrenmez konunun 
üzerine gittiğini, ilgili 
memuru açığa aldığını, 
kurdukları oır ekiple 
dosyaları incelediğini 
ve 20 dosyada eksik 
para alındığının tespit 
edilerek, bu konuda 
Cumhuriyet Başsav 
cılığına başvurduk 
farını ve ön soruşturma 
nın başladığını söyledi. 
Yılmaz, bu konuda 
kimin ihmali ve suçu 
varsa, gerekli cezayı 
alacaklarını, bundan 
kimsenin şüphesi 
olmaması gerektiğini 
ifade etti.
CHP li Emir Birgül 
yaptığı konuşmada, 
CHP fi belediye başka 
m dönemini hatırlara 
rak, bu konunun da o 
günkü olaylarla aynı 
olduğunu, içişleri 
Bakanlığının belediye 
başkanı ve iki başkan 
yardımcısını görevden 
aldığını, başkan yardım 
cılarının ayrıca ceza
evine girdiğini hatırla 
tarak, bu işin siyasi 
ayağının bulunduğuna 
dikkat çekerek, sorum 
lu başkan yardımcı 
sının görevden alınma 
sının soruşturmanın 
selameti açısından 
doğru olacağını 
hatırlattı. Belediye 
Başkanı Yılmaz, ‘Asrın 
yolsuzluğu ile bunu 
karıştırmayın” dedi. 
Bunun üzerine Galip 
Gür. ‘Dilerim sizin arka 
daşlarınızda bir yerler 
de bu kişilerle yemek 
yememişlerdir dedi. 
Bir soru üzerine, eksik 
yatırılan 900 milyon 
liranın görevden alma 
dan 20 gün önce vez 
neye yatırıldığı ifade 
edildi. Gür, bu para 
kayda nasıl alınmıştı” 
diye sordu. Başkan 
Yılmaz, ‘Ruhsat harcı 
olarakyatırmışlar” 
dedi. Yılmaz, ‘‘Kimin 
ihmali varsa, herkes 
cezasını çekecektir” 
dedi. Meclis, salı 
gününe ertelendi.
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Emniyet Genel 
Müdürlüğü Trafik 
Eğitim ve Araştırma 
Dairesi Başkanlığı, 
2017 yılının Ocak- 
Ekim döneminde 
meydana gelen 344 
bin 332 kazada 3 
bin 21 kişinin olay 
yerinde hayatını 
kaybettiğini 
duyurdu.
Başkanlık, yarala 
nan 259 bin 521 
kişinin de hastane 
lerde tedavi altına 
alındığını bildirdi. 
Sadece kaza 
yerindeki can 
kayıplarını kap
sayan resmi rakam
lar göre, yılın ilk 10 
ayında günde orta
lama bin 147 kaza 
meydana geldi.
Saatte ortalama 48 
kazanın vuku buldu 
ğu, yılın 10 aylık 
döneminde günde 
yaklaşık 11 kişi 
hayatını kaybe 
derken, 865 kişi de 
yaralandı.
Yapılan tüm uyarılar 

ASIL ÇELİK
Orhangazi / Bursa’da Kurulu, kaliteli 
çelik üretiminde Türkiye’nin en büyük 
kuruluşu olan ve Dünyanın sayılı 
üfeticiferi arasında yer alan 
fabrikamızın Üretim ve Bakım Bölüm
lerinde üretim ve bakim elemanı olarak 
görevlendirilmek üzere;

•Endüstri Meslek Liselerinin ve 
Meslek Yüksek Okullarının Elektrik, 
Elektronik, Tesviye, Makine, Torna 
Tesviye, Döküm, metalürji veya Metal 
bölümlerinin birinden mezun,

• Vardiyalı çalışabilecek,
• Askerliğini yapmış,
• 30 yaşını aşmamış, 

çalışma arkadaşları arıyoruz. 
Müracaatlar şahsen fabrikaya 
yapılabilir veya insankaynaklari@asih 

 adresine özgeçmiş formu 
doldurarak başvurulabilir.
celik.com.tr

ve artırılan denetim
lere rağmen kural 
tanımayan sürücü 
ler dehşet saçmayı 
sürdürüyor.
Emniyet Genel 
Müdür lüğü Trafik 
Eğitim ve Araş 
turna Dairesi 
Başkanlığı verile 
rine göre, Ocak - 
Ekim döneminin 
trafik bilanço 
sunu kamuoyu ile 
paylaştı. Buna 
göre; geçen 
Ekim ayında ülke 
genelinde meydana 
gelen 37 bin 223 
kazada 26 bin 756 
kişi yaralanırken

299 can kaybı 
vakası yaşandı. 
Yılın Ocak-Ekim 
döneminde ise 
meydana gelen 344 
bin 332 kazada 3 
bin 21 kişi hayatını 
kaybetti, 259 bin 
521 kişi de yaralan 
dı. Resmi verilere 
göre; trafiğe kayıtlı 
araç sayısının 20 
milyonu aştığı 
Türkiye'de bu yılın 
ilk 10 ayında 
günde ortalama 
bin 147 kaza 
meydana geldi. 
Ortalama saatte 48 
kazanın vuku 
bulduğu yılın 10 

aylık döneminde 
günde yaklaşık 
11 kişi hayatını 
kaybederken, 
865 kişi de 
yaralandı.
Yılın 10 aylık döne
mindeki kazalardan 
3 bin 113'ü 'duran 
araca çarpma', 778'i 
'hayvana çarpma', 
22 bin 879'u da 
'yoldan çıkma' 
şeklinde 
gerçekleşti.
162 bin 532 kazaya 
sürücü, 15 bin 93 
kazaya yaya, bin 
271 kazaya yol ve 
70i kazaya yolcu 
sebebiyet verdi.

Polise 
Ilıcakla 

direndiler
Bursa'da konutların 
içine inşa edilen 
kaçak baraka ve 
çadır sahipleri yıkı 
ma bıçakla diren
ince zabıta ve polis 
biber gazıyla müda
hale etti. Roman 
vatandaşların çok 
sayıda başıboş atı 
da zabıta ekiplerince 
nefes kesen kovala
maca sonunda 
toplandı 
Osmangazi Beledi 
yesi Zabıta Müdürlü 
ğü ekipleri, Yunuseli 
ve Güneştepe ma
hallelerinde vatan 
daşlardan gelen 
yoğun şikayet üzeri 
ne başıboş dolaşan 
atlar ve kaçak bara 
kalara yönelik bü 
yük bir operasyon 
düzenledi. Zaman 
zaman gergin 
anların yaşan dığı 
operas yonda 9 at 
yakalanıp 7 baraka 
yıkılırken, zabıta 
ekiplerine taş ve 
bıçaklarla saldı ran 
vatandaşlar, polis 
ekipleri tarafından 
gözaltına alındı.

Bursa'da tarlaya 
ucan araçta 

can verdi

Bursa'nın İznik 
ilçesinde otomo
bilin tarlaya uçma 
sı sonucu bir kişi 
hayatını kaybetti. 
Kaza, Boyaiıca- 
Karamürsel 
yolunda meydana 
geldi. Edinilen bil
giye göre, Sabri 
Arslan (69), 
idaresindeki 16 
FAB 15 plakalı oto

Bin kişiyi
zehirleyeceklerdi

Bursa'da narkotik 
polisinin yaptığı 
operasyonda 1 
kilo metamfetamin 
ele geçirildi. Ele 
geçen uyuşturu 
cuların bin kişiyi 
zehirleyebileceği 
öğrenildi.
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü 
Uyuşturucu ile 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekip
leri, İstanbul ili ile 
bağlantı kurarak 
yüklü miktarda 
uyuşturucu geti 
rileceği bilgisine 
ulaştı.
M.A. ile M.Ş., 
ekipleri tarafından 
Mudanya'da 

mobilinin direk
siyon hakimiyetini 
kaybetti.
Kontrolden çıkan 
otomobil zeytin 
tarlasına uçarak 
ters döndü.
Bayındır Mahalle
sinde tekel bayi 
işleten 1 çocuk 
babası Arslan'ın 
hayatını kaybettiği 
belirlendi.

gözaltına alındı. 
Bu şahıslarla 
bağlantısı bulunan 
S.A.'nın aracı 
otobanda durdu
ruldu. Yapılan ara
malarda bin 25 
gram metamfeta
min ele geçirildi. 
Uyuşturucu kul
lanan 6 kişi 
hakkında da 
işlem yapıldı. 
Bu şahıslara 
uyuşturucu satan 
bir kişi de 
gözaltına alındı. 
Emniyetteki 
işlemlerinin 
ardından adliyeye 
sevk edilen 4 
kişiden M.A., S.A. 
ve T.T. tutuklandı.

celik.com.tr
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Güne Bakış JtaBEi ılıısca s mm t seBi seliıle anili
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Mecliste, Kasım toplantısı izlenimleri 
Belediye Meclisi’nin perşembe toplantısında 

dikka timi çeken önemli konulan şöyle 
sıralayabilirim.

Gemlik Girit ve Rumeli Türkleri Kültür ve 
Dayanışma Derneği’nin istemi olan Mübadele Evi 
veya Müzesi kurulmasını meclis olumlu buldu. Karar 
çıktı.

Kuzey Planlarının kadastrodaki işlemlerin kaplum 
bağa hızıyla ilerlemesinin giderilmesi için Bursa Tapu 
Kadastro Bölge Müdürü ile görüşerek sorunların 
giderildiği bilgisi mecliste paylaşıldı.

Meclis oiıpdeminin maddelerinin büvğk 
çoğunluğu imar ile ilgili konulardı.

Bu hep böyledir.
Yıllardır meclis toplantılarını izlerim, değişen 

birşey yok. Hep imar, hep imar.
Ne bitmez imar sorunlarımız var, anlamak 

mümkün değil.
Var, çünkü rant imarda.
Bugünde bitmeyen senfoni, yarın da bitmeyecek 

senfoni olarak aynı konuları dinleyeceğiz.
Gündem maddelerinin tamamlanmasından sonra, 

gelmiş geçmiş belediye başkanı döneminde hep 
mecli sin açılmasından sonra ele alınan önergeler, 
Refik Yılmaz ile meclisin sonuna alındı.

MHP ve CHP’lilerin ortak verdikleri belediyedeki 
mil yonluk ruhsat yolsuzluğu konusunda Başkandan 
istekleri içeren tam 5 sayfalık bu talepleri özetlersek, 

macauIÎ mnmııı* zj*» r» z»tzz»»lzrunsaı Harçlarının yurevıı ıııeıııuı laıaııııuan cksik 

tahsil edil diği, bazı vatandaşlardan harç ücreti tam 
alınarak, vezne ye evrakta sahtecilik yapılarak nok
san yatırıldığının belirlenmesinin Gemlik ka
muoyunca duyulması üzerine, bu kişinin görevden 
açığa alınması ile sorunun bitmedi ğini, Belediye 
Başkanının bu kişiyi bütçe görüşmele rinde “alçak”, 
“pislik”, "şerefsiz” olarak nitelediği, bu kişi veya 
kişilerin belediyenin imajını bozduğunu söylediği, en 
ağır cezayı alması için gerekeni yapacağını belirttiği 
ve arkadaşlarına seslenerek, “Ne kıymeti va Ahmet 
bey yani, iş olup bittikten sonra, ne kıymeti var. Bunu 
bizim daha önceden görmemiz gerekiyordu. Benim 
veznem uyumuş, Mali Hizmetlerim uyumuş, İmarım 
uyumuş, uyumuşta uyumuş.” dediği hatırlatıldı.

Anlaşılan uyumayan bir tek Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz kalmış.

Gemlik Belediyesi bugüne kadar o kadar şeffaf 
davranmış ki, -şeffaflık dediği belediye kasasına 
giren ve çıkanların internet sitesinde yayınlanması- 
muhalefet, belediyenin bu olay üzerine hemen 
müfettiş istemesi gerektiğini, gelecek müfettişin ve 
savcılığın tüm dosyaları inceleyip soruşturmayı 
genişletmesi istendi.

Kamu zararın belirlenmesi için tüm ruhsatların 
ruhsat harçlarıyla ilgili tek, tek yeniden hesaplanıp, 
yatırılan paralar ile karşılaştırılması da isteniyor.

Bu yolsuzluğun bir memurla sınırlı 
kalmayacağına dikkat çekilen istemler listesinde, 
yolsuzluğun 3-5 dosya ile sınırlı kalmayacağı belir
tiliyor.

900 bin liranın birden vezneye yatırılması sorgu 
lanıyor. Memuru suça azmettiren müteahhit, denetim 
firması kimse ortaya çıkarılıp, adalete teslim edilmesi 
gerektiği hatırlatılıyor.

Bunlara başkanın yanıtı, tümünün yerine 
getirildiği şeklinde oldu. Sorular üzerine, 20 dosyada 
yolsuzluk belirlediklerini, müfettiş incelemesiyle 
varsa diğerlerinin de açığa çıkacağını söyledi.

CHP’li Emir Birgül'ün “Bu yolsuzluğun siyasi 
ayağı yok mu?” sorusuna ise, “sorumlu kimse ortaya 
çıkarılsın cezasını çeksin" yanıtı geldi.

Bu yolsuzluk sonucu bir memur dışında kimse 
açığa alınmadı, görevinden uzaklaştırılmadı.

Fatih Mehmet Güler, döneminde açığa alınanların 
günahı neydi? Yolsuzluk, yolsuzluktur.

Birine başka birine başka davranmak niye?

Türkiye Cumhuri 
yeti Devleti’nin ku
rucusu Gazi Muşta 
fa Kemal Atatürk’ün 
ölümünün 79. yılı, 
ilçemizde de düzen
lenen törenlerle 
anıldı.
Atatürk Anıtı önün 
de düzenlenen töre 
ne, Gemlik Kay- 
maka mı Gürbüz 
Karakuş, CHP 
Bursa milletvekili 
Nurhayat Altaca 
Kayışoğlu, Gemlik 
Garnizon Komutan 
Vekili Aziz Sevimli, 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Vedat 
Büyükgölcigezli, 
Cumhuriyet Başsav 
cısı Ali Ülger, ilçe 
Jandarma Komuta 
nı Barış Bozkurt, 
İlçe Emniyet Müdü 
rü Abdulkadir Yüce, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran, daire amir

CHP’den alternatif anma toplantısı
Atatürk’ün ölümü 
nün 79.yıldönümü 
nedeniyle dün yapı 
lan resmi törenlere 
katılan büyük bir 
CHP’li grubu, tören
den sonra gelenek
sel hale getirdikleri 
alternatif kutlama 
töreni düzenlediler. 
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Uğur 
Sertaslan yaptığı 
konuşmada, 
Atatürk’ün 57 yıllık 
hayatını, mücade
lesini, milletimize 
kazandırdıklarını ve 
kazandırmak istedik
lerini doğru anlama 
bakımından önemi 
büyük olduğunu be 
lirterek, “Bu açıdan 
Atamızın bize ve 
ülkemize kazandır 
dıklarının mutluluğu 
nun yanı sıra O’nun 
devrimlerini yeter
ince koruyama 
manın verdiği buruk
luk ile de yeni bir 10 
Kasım’a daha eriş 
tik. Yüce Atatürk’ün 
manevi huzurunda 
her 10 Kasım’da 
olduğu gibi bu yıl da 
yine sevgi ve saygı 
ile eğiliyoruz.” dedi. 
Sertaslan şöyle 
devam etti: 
“Bildiğiniz gibi 19. 
yüzyıl Avrupa’nın;

tiklal Marşının okun 
masıyla devam etti. 
Belediye başkanı

Refik Yılmaz’ın 
törene katılmaması 
dikkat çekti.

leri, sivil toplum 
kuruluşu temsilci
leri, MHP ve CHP 
ilçe başkanlar) ve 
çok sayıda vatan 
daş ve öğrenciler 
katıldı. Protokole ait 
çelenk lerin Atatürk 
Anıtı’na sunulma 
sının ardından, 
saatler Saat 09.05 
geçe sirenler 
eşliğinde yapılan 
saygı duru şu ve İs

ekonomi, hukuk ve 
eğitim alanlarında 
büyük atılımlar 
yaptığı bir yüzyıldır. 
AvrupalI aydınlar ve 
yöneticiler, kendi 
toplumlannın 19. 
yüzyıldaki büyük 
gelişme ve dönüşüm 
lerine öncülük etmiş 
lerdir. Ne yazık ki, 
OsmanlI aydını ve 
yönetimi, çağın di
namiklerini ve dönü 
şümlerini, bilinçli bir 
şekilde tanımak ve 
çağla barışık yaşa 
mayı başarmakta 
yetersiz kalmıştır. 
Mustafa Kemal Ata 
türk ise, Türk devle
tinin ulaşması gerek 
tiği aşamayı, 2O.yüz 
yılın başlarında 
şaşmaz bir sezgiyle 
görerek yaşamda en 
gerçek yol gösterici 

nin bilim ve teknoloji 
olduğunu tespit 
etmiştir. Aynca ger 
çek kurtuluşun 
ekonomik bağımsız 
lıktan, ülkenin her 
bakımdan kalkındın 
lıp güçlendirilmesin
den geçtiğini belirt 
miş, batı uygarlığı 
nın biliminden, 
teknolojisinden 
yararlanarak, bunları 
özümseyerek çağ 
daş uygarlık düze 
yine çıkıp, bu düzeyi 
de aşmayı milletinin 
önüne amaç olarak 
koymuştur. Atamız 
bu amacı daha so 
mut olarak; “Büyük 
davamız, en medeni 
en müreffeh millet 
olarak varlığı mızı 
yükseltmektir" biçi
minde ifade etmiş' 
ve refah toplumu 

olmayı hedef göster 
miştir. Gerçekten de 
1920 ile 1938 yıllan 
arasın da sağlanan 
gelişme ve değişim 
ler, hem milletin bir- 
biriyle kucaklaş 
ması, hem de çağ ile 
yanşmak düşünce 
siyle temellendi 
rilmiştir. Uygulan 
ması da milletimizin 
çağdaşlaşmaya katıl 
ması ve ona katkıda 
bulunması şeklinde 
olmuş tur.”dedi.
Daha sonra 3 küçük 
günün anlamını be
lirten şiirler okudu. 
Şiir okuyan çocuk
lara törene katılan 
CHP Bursa Millet 
vekili Nurhayat 
Kayışoğlu ve CHP. 
ilçe Başkanı Mehmet 
Sertaslan Nutuk 
Armağan ettiler.
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SAADETTEN 10 KISIM MESAİ!
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Başkanı 
Ahmet Vakkas 
Yıldız, 10 Kasım ile 
ilgili bir basın 
açıklamasında bu
lundu. Din ve vatan 
uğruna şehit ve ya 
gazi olarak ahirete 
göçenlere Allah’tan 
rahmet dileyerek 
başladığı konuşma 
sında şunları 
söyledi.
Atatürk’ü Milli Mü- 
cadele’ye öncülük 
etmiş büyük bir ko
mutan olarak nite
lendiren Yıldız, 
“Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk, mil
letimizin bağım 

sizlik konusundaki 
vazgeçilmez kararlı 
lığını arkasına 
alarak Türkiye 
Cumhuriyeti’ni 
kurmuştur.
Öncülük ettiği Milli 
Mücadele hareketi 
ile milletimizin 
esarete asla boyun 
eğmeyeceğini 
bütün dünyaya 
göstermiştir. Aziz 
Atatürk’ün din ve 
vatan uğruna yaptı 
ğı bu mücadeleyi 
millet unutmaya 
çaktır. Türkiye 
Cumhuriyeti De
vleti, Muasır Medeni 
yet hedefine ancak 
devleti ve milletiyle

bütünleşmiş, 
ekonomik 
gelişmesini sağla 
mış, insan hak ve 
özgürlüklerini ger 
çekleştirmiş bir 
Türkiye ile ulaşıla 
bilir.
İstiklal mücadele 
sinde Anadolu 

topraklarını işgal 
eden emperyalist 
ülkeler bugün aynı 
planlarını çok daha 
tehlikeli ve sinsi 
oyunlarla gerçekleş 
tirmeye çalışmak 
tadır; ancak mil
letimizin tıpkı Milli 
Mücadele gün- 

terinde olduğu gibi 
bu sinsi planları 
boşa çıkaracak 
inanç, azim ve 
kararlılığı karşı 
sında emellerine 
ulaşamayacaklardır. 
Milletimiz, sahip 
olduğu tecrübe ile 
bu oyunları boşa 
çıkaracaktır. Bizler 
tarih boyunca, 
dünyaya huzur ve 
saadet getirmiş 
bir ecdadın va 
risleriyiz. Yiğit 
düştüğü yerden 
kalkar. Bugün 
dünyaya hakim olan 
açlık, sefalet, kan 
ve gözyaşına son 
verecek iradeyi yine 

milletimiz ortaya 
koyacaktır. “Uydu 
değil, lider ülke” 
vizyonu doğrultu 
sunda önce Yeni 
den Büyük Türkiye, 
ardın dan Yeni Bir 
Dünya MİLLİ 
GÖRÜŞ ilkeleri ve 
SAADET PARTİSİ 
öncülü ğünde mut
laka kurulacaktır. 
Bu vesileyle 
vefatının 79. yılında 
Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ü, Milli Mü
cadele kahraman 
larımızı ve bu vatan 
için canını vermiş 
bütün şehitlerimizi 
rahmet ve şükranla 
anıyorum.” dedi.

Kata a PartisTnıl t Yeni İlçe Başkanı' üalışltan "oliû
Vatan Partisi'nde 
Yeni İlçe Başkanı" 
Çalışkan "oldu. 
Bir yıldır Vatan 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanlığı göre 
vini yürüten par
tinin Merkez 
Karar Kurulu 
üyesi Özlem Türker

görevini yönetim 
kurulu üyesi 
Şahsine Çalışkan 'a 
devretti.
Vatan Partisi Gem
lik İlçe Başkanı 
Şahsine Çalışkan; 
vatan savaşında, 
birleşen bir 
Türkiye'de yüce

Türk Milleti ile be
raber omuz omuza 
mücadele edecek
leri yoğun bir 
döneme girildiğini 
ve Vatan Partisi'nin 
Türk Milleti'nin 
vereceği her göreve 
hazır olduğunu 
ifade etti.

Halk Eğitimle Koah ve sigaranın zararları anlaniaı
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Sigaraya 
savaş açtı.
Gemlik Halk 
Eğitim Merkezi 
tarafından dü 
zenlenen “Koah 
ve Sigaranın 
Zararları” adlı 
seminer, kursiyer 
ve öğretmenler 
tarafından 
büyük ilgi gördü. 
Gemlik İlçe 
Sağlık Müdürlüğü

Halk Sağlığı 
Uzmanı Dr. Meriç 
Arzu Utku 
tarafından verilen 
seminerde, sigara 
ve koah ilişkisi, 
sigaraya bağlı 
hastalıklar anlatıldı. 
HEM konferans 
salonunda 
yapılan semi 
neri ilgiyle takip 
eden kur 
siyerler salonu 
doldurdu.

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

SAATTE TESLİM EDİLİR

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

Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Dünya üzerinde 
ticareti yapılan 90 
maden çeşidinden 
77'sinin Türkiye'de 
bulunduğu belir
lendi. Maden kay
nak larının işlenme 
si durumunda 
ekonomiye 2,5 
trilyon dolar girdi 
sağlanacak.
Dünya genelinde 
sanayide kullanılan 
90 maden 
çeşidinden 77 
adedi Türkiye'de 
bulunuyor. Söz 
konusu madenlerin 
rezerv durumları 
göz önünde bulun
duruldu 
ğunda yer altı 
kaynaklarından 
toplamda 2,5 trilyon 
dolara yakın finans 
elde edilebileceği 

öngörülüyor. 
Dünyada nadir bulu
nan bir kireç taşı 
olan dolomit başta 
olmak üzere rezerv 
yoğunluğu sırasına 
göre;mermer, linyit- 
taş kömürü, kaya 
tuzu, bor, ponza ve 
bakır sanayide 
kullanılan başlıca 
madenler arasında. 
Bunun dışında 
oldukça sevilen 
ve beğenilerek 
kullanılan ürün 
lerden biri olan 
altın rezervlerine 
bakıldığında ise, 
topraklarımızda 7 
bin ton altın re 
zervinin bulun 
duğu gözlerden 
kaçmamaktadır. 
Ortalama 6 bin 500 
ton net rezervden 

bahsedilse de 
bununla birlikte 
altından sonra 
oldukça değerli 
olan gümüş rez
ervinin de bin 926 
ton olduğu belir
lendi.

7 BİN TON REZERV 
İÇİN 8 TESİS 
FAALİYETTE 
Ülkemizde bilinen 
ve arama 
çalışmaları süren 
altın yatakları Ege, 
Doğu Karadeniz, İç

Batı Anadolu ve 
Doğu Anadolu böl
gelerinde bu
lunuyor. Halen 
üretime hazır olan 
altın yataklarında 1 
tonda 1,2 gr ile 
12,65 gr arasında 

değişen miktarlarda 
altın bulunduğu 
ifade ediliyor. Buna 
göre işletilebilir 
altın rezervleri 
metal bazında 
toplam 840 ton 
olarak belirlendi. 
Türkiye altın potan
siyelinin 6-7 bin 
ton olduğu tahmin 
edilmektedir.
Halen ülkemizde, 
Izmir/Bergama- 
Ovacık, 
Balıkesir/Havran, 
Gümüşhane/Mastra, 
Manisa/Salihli- 
Sart, Erzincan/İliç, 
Eskişehir/Sivrihisar, 
Kayseri/Kocasinan 
ve Uşak/Eşme-Kışla 
dağ'daki altın 
işletmelerinde altın 
üretimi yapılmakta.

Anneler İçin Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Yürürlüğe Giriyor
Memur anneler için 
yarı zamanlı çalışma 
hakkı için sona 
gelindi. Çalışma 
Bakanı Şarıeroğlu, 
kamudaki 1,1 mi
lyon kadın çalışanın 
beklediği düzenle
menin önümüz 
deki günlerde 
çıkacağının 
müjdesini verdi. 
Geçen yılın başında 
çıkartılan kanunla, 
doğum ve analık 
izinlerinde değişik 
lik yapılarak, çalışan 
kadınlara doğum 
sonrası yarı zamanlı 
çalışma imkanı 
sağlandı. Kanunun 
hemen sonrasında 
geçen yıl kasımda 
yayınlanan yönet
melikle, işçi an
nelere bu imkan 
tanınırken; bir yıldır 
yarı zamanlı

Bakan'dan annelere müjde!
Yan zamanlı çalışma hakkında 
sona gelindi

çalışması 
yönetmeliğinin çıka 
maması nedeniyle 
memurlar yararla 
namadı. İşte, en geç 
iki hafta içinde bek
lenen yönetmelik de 
yayınlanacak.

TAM MAAŞ 
ALACAKLAR 
Buna göre, memur 

lar da doğum iznin
den sonra çocukları 
okul çağına gelene 
kadar yarı zamanlı 
çalışa bilecek. 
Memur anneler, 
yasal doğum izinleri 
bittikten sonra ilk 
çocuk için 2 ay (60 
gün), ikinci çocuk 
için 4 ay (120 gün), 
3 veya daha fazla 

çocuk için 6 ay (180 
gün) yarım gün 
çalışabilecek ve tam 
maaş alacak.
Yani, memur an
neler, yarı zamanlı 
çalışsa da tam maaş 
alacak ve maaşlar 
dan hiçbir kesinti 
yapılmayacak. Diye
lim ki, çocuğunuz 
oldu ve doğum 

izniniz de bitti; is
terseniz 60 gün yarı 
zamanlı çalışacak 
siniz ve iki ay 
boyunca da 
maaşınızı tam 
alacaksınız.
Ancak, bu süre 
içinde süt izni ver
ilmeyecek. Şunu da 
belirteyim, çocuğu 
engelli doğan 
memur, eğer isterse 
12 ay süreyle yarı 
zamanlı 
çalışabilecek. 
Düzenleme ile 
tanınacak hak bu 
kadarla sınırlı değil; 
anneler isterlerse, 
çocuk, ilkokula 
başlayana kadar 
yarım gün 
çalışabilecek. 
Bu durumda yarım 
maaş alacak, fiili 
çalışmaya bağlı 
ödemeler devam 

edecek. Bu dönem; 
hizmet süresi, 
derece yükselmesi, 
kademe iler
lemesinde yarım 
olarak dikkate 
alınacak.

GEÇEN SENE 
YASA ÇIKTI 
Geçen yıl çıkan ka
nunda, işçiler gibi 
memur annelerin de 
yarı zamanlı 
çalışmasının önü 
açıldı. Kanunda, 
açık açık, 'doğum 
yapan memurlar, 
doğum izni bittikten 
sonra çocuğun 
ilköğretim çağına 
kadar haftalık 
çalışma saatlerinin 
normal çalışma 
süresinin yarısı 
olarak düzenlen
mesini talep ede
bilirler" yazıyor.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAŞEDE B€Kl€M€K YOK
KALİTELİ kaşeler uygun fiyatlarla 

©SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

KUÇUK KUMLA 
ÖZGÜZELYALI SİTESİNDE 

HAVUZLU EŞYALI ve EŞ YASIZ 
2+1 DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK

05353781800
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lasaat nıtısatlannda bürokrasi mMist
Vatandaşlar ve 
yatırımcılar için 
inşaat ve yapıların 
faaliyete geçiş 
süreci ile ilgili 
bürokratik işlemleri 
kolaylaştırıcı bazı 
önlemler geliyor. 
Başbakan Yardım 
cısı Recep Akdağ’ın 
başkanlığını yaptığı 
yatırım ortamının 
iyileştirilmesi çalış 
malan kapsamında 
İçişleri Bakanlığı, 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ile 
yürüttüğü müş 
terek çalışmalar 
sonucunda iki 
genelge yayınladı. 
Yayınlanan bu 
genelgelerde, 
vatandaşlar ve 
yatırımcılar için 

inşaat ve yapıların 
faaliyete geçiş 
süreci ile ilgili 
bürokratik 
işlemleri 
kolaylaştırıcı 
bazı önlemler 
uygulamaya 
konuldu.
Bu genelgelere 
göre; inşaat izin 
süreçleri ile ilgili 
olarak belediyelerce 
mevzuatta açıkça 
sayılmış bilgi, belge 
ve ücret dışında 
hiçbir bilgi, belge 
ve ücret talep 
edilmeyecek, 
ayrıca inşaat izin
leriyle ilgili talep 
edilen bilgi, 
belge ve ücretler 
belediyelerin inter
net sitelerinde

yayınlanacak. 
İnşaat izinleriyle 
ilgili ayrı ayrı 
başvuru yapılan 12 
işlem birleştirilerek 
5 işleme 
düşürülecek. 
Böylelikle 

vatandaşlarımızın 
yapacağı başvuru 
ve bürokratik işlem 
sayısı azaltılarak 
zaman ve kaynak 
tasarrufu sağlana 
cak. Belediyeler 
vatandaşlarımızın

başvuruları ile 
yaptığı bazı 
işlemleri yazış 
malar ve bilgi 
akışıyla kendileri 
gerçekleştirecek. 
Örneğin mimari 
proje onayının

alınması, su-kanal 
altyapı izin belgesi 
ve ödemeye dair 
makbuz alınması ile 
kazı hafriyat izni 
alınması için daha 
önce ayrı ayrı 
başvuru ile 
yapılabilen işlemler 
sadece ruhsat 
başvurusu şeklinde 
tek işlem olarak 
yapılacak.
Ayrıca, mülkiye 
müfettişleri ve 
mahalli idareler 
kontrolörleri 
yapacakları teftiş 
ve denetimlerde bu 
hususlara 
dikkat edecek. 
Bu Genelgeler 
Valilikler ara 
alığıyla Mahalli 
İdarelere gönderildi.

Ekmekle ilgili yeni karar! Değişiyor
Şu anda ekmek üre
timinde 250 olan alt 
sınır Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlı 
ğının tebliğinde 
yapılacak değişimle 
birlikte 200 grama 
düşürülecek. 
Ekmek Sanayii 
İşverenler Sendikası 
Genel Sekreteri Ko- 
livar, "Şu anda 
ekmek üretiminde 
alt sınır 250 gram. 
(Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığının 
tebliğde yapacağı 
değişiklikle israfı 
önlemek amacıyla 
artık ekmek 200 

gram üretilebile
cek." dedi.
Ekmek Sanayii 
İşverenler Sendikası 
Genel Sekreteri 
Cihan Kolivar, 
yaptığı açıklamada, 
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlı 
ğı yetkilileri ile 
görüşme yaptığını, 
görüşmede İstan
bul'daki fırıncıların 
yaşadığı sorunları 
aktardığını ifade etti. 
Bakanlığın israfın 
nedenine ilişkin bir 
araştırma yaptığını, 
araştırmada, ek
mekte israfı artıran 
nedenlerin "ucu

zluk" ve "gramaj" 
olduğunun ortaya 
çıktığını kaydeden 
Kolivar, Türk Gıda 
Kodeksi Ekmek ve 
Ekmek Çeşitleri 
Tebliği'ne göre şu 
anda ekmek üreti
minde alt sınırın 250 
gram olduğunu, 
söz konusu alt 
sınırdan başlamak 
üzere 50'şer gram 
artışlarla ekmek 
üretilebildiğini 
anlattı.
Kolivar, "Bakanlığın 
tebliğde yapacağı 
değişiklikle israfı 
önlemek amacıyla 
artık ekmek 200 

gram üretilebilecek. 
Ekmekte taban 200 
gram olacak, bunun 
altında olmayacak. 
Gramaj artışı da 
10'ar gram 
olacak." dedi.
Yeni tebliğin yeni 
yıla yetişmesini bek
lediklerini ifade 
eden Kolivar, 
"Fırında 200 gram 
da, 250 gram da, 
300 gram da, 400 
gram da olacak. 
Halk hangisini is
terse onu alacak. Bu 
çeşitlendirme 
sayesinde özellikle 
tek veya iki kişilik 
ailelerde küçük 

ekmek alınmasıyla 
israf azalacak." 
diye konuştu 
"İSTESOB 
YENİ FİYAT 
BELİRLEYECEK
TİR"
Cihan Kolivar, 
tebliğin yeni haliyle 
2018 itibarıyla 
uygulanmasını, 
yayımlanmasını 
beklediklerini kayd
ederek, şöyle 
devam etti: 
"Bu durum kesin
likle gizli zam olarak 
algılanmamalı. Bu
rada biz fırıncıların 
da gözlemlediği, 
ekmeğin gramajının 

kişiye fazla gelmesi 
sonucu israf olması. 
Burada ana hedef, 
israfın azaltılması. 
Zaten ekmek 
fiyatlarını belirleyen 
İstanbul Esnaf 
ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği 
(İSTESOB) yeni 
tebliğ sonrası 
ekmek fiyatlarını 
yeniden 
değerlendirecek, 
bu kapsamda yeni 
fiyat belirleye 
çektir. Biz fırıncılar 
için de ekmek 
israfının önüne 
geçilmesi birincil 
meseledir."

RESMİ DAİRELERGEREKLİ TELEFONLAR
itfaiye 110 Telefon Arıza 121
Polis İmdat 155 UEDAŞ ARIZA 186
Jandarma İmdat 156 UEDAŞ İşletme 513 45 03
Jandarma K. 51310 55 Statyum 514 00 95
Polis Karakolu 513 18 79 Orm.Böl.Şef. 513 12 88
Gar. Kom. 513 12 06 Milli Eğt Md. 

Halk Kütüphane 
Askerlik Şb.

513 11 74
KAYMAKAMLIK______ 513 13 53

513 10 57
Kaymakamlık 513 10 51 Karayolları 513 13 08
C.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 Slcl. Müd. 
Müftülük

513 37 42
ULAŞIM 513 15 07

Pamukkel* 
DENİZ UÇAOl

312 OO 2« 513 14 14
513 13 64

Pagasus Akınla Seyahat 514 63 02 Gümrük Md. 524 85 86
Aydın Turtam 613 20 77 Ver. Dairesi Md. 513 10 92
SOser Turtam
Kanberogtu-Eeada*

312 1O 72 ilçe Tanm Müd. 513 10 45
Anıttır
Kamil Koç 612 Ol 03 İlçe Seç. Md. 513 77 73

naiK cuıum muu. ou ıo*tu
HASTANELER İŞ.-KUR 513 71 66

Devlet Hastanesi 517 34 00 nrırnlvF
Sahil Dev. Hast. 613 23 29
Mer.Safi.Ocagı 513 10 08 Santral 513 45 21 -23Tomokay Tomografi 
Acıbadem

613 65 29
280 44 44 Başkanlık 513 45 20

TAKSİLER_________ BUSKİ 514 5796
Körfez Taksi * 513 18 21 İtfaiye 513 23 25
Çınar Taksi 513 24 67 Muhasebe Md. 513 45 21-182
Güven Taksi 513 32 40 Yazı Işl. Md. 513 45 21-111
Gemlik Takel 513 23 24 Su Arıza Yalnız 185
Manastır Taksi 617 33 94

DENİZ OTORÜSİT
Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapi (212) 516 12 12
Yalova (226) an 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
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 1O 70MAR-PET 613 30 33
Tuncay otogaz B13 16 40
Baysa Petrol 513 Q1 03

Gemlik KHrfez
OEMLİK'İN İLK GÜNLÜK S(V*Sİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5927 

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)

GEllİliMIIİII
VENÜS SİNEMASI
THORRAGNORAK 
11.00-13.30-16.00- 

18.30-21.00 
AYLA 

11.30-14.00-16.30- 
19.00-21.15 

BÖLÜK 
12.00-14.00-16.15- 

18.30-20.45 
5133321
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YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.
BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 
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Tel: 0 224 514 31 64 Fax : 0 224 513 90 41 GEMLİK 
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http://www.yigitinsaatgemlik.com
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CHP Bursa milletvekili Dr.Ceyhun Irgil Lösemi hastalığının son yıllarda bir yaşına indiğine dikkat çekti... Temayül yoklamasında her oy kullanan 3 isim 
yazıp sandığa attı. Kararı Ankara verecek. İlçe 
Kongresine muhtemelen tek adayla gidilecek.

Wdel«wîl
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri quler@hotmail.com

Sonbahar
Her mevsimi birbirinden güzel bir 

ülkede yaşıyoruz.
Sonbahar benim sevdiğim mev 

simlerdendir.
Yaz sıcaklarından soğuk bir iklime 

geçiren ara mevsimidir Sonbahar.
Yağmursuz geçen yazın ardından 

yavaş yavaş bol yağışlar başlar, 
sonra soğuklar sobaları yaktırır.

Bu yıl doğalgaz kombilerinin 
düğmelerini erken çevirdik. Fatu
ralar ne gelecek göreceğiz. 4’de

Mlaması ııamliı

CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun Irgil, en 
sık 2-8 yaşlarında görülen lösemi hastalı 
ğının son yıllarda bir yaşına indiğini söyle 
di. Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle 
konuya dikkat çeken CHP Bursa Milletvekili 
Ceyhun Irgil, “LÖSEV’in ücretsiz tedavi 
hizmeti sunduğu hastanesine ruhsat veril 
mediği için tam kapasite çalışamıyor. Siya 
set üstü böylesi bir konuda gerekli izin ve 
rilmelidir” dedi. Haberi sayfa 2’de

Adalet ve Kalkınma Partisi ilçe kongre 
terinde 10 ilçe başkanının yeniden aday 
olmamasının kararlaştırılması üzerine 
Gemlik İlçe başkanının belirlenmesi için 
partililer arasında temayül yoklaması için 
sandık başına gidildi. Sayfa 4’de
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CHP Bursa milletvekili Dr.Ceyhur Irgil Lösemi hastalığının son yıllarda bir yaşına indiğine dikkat çekti...

CHP Bursa Millet 
vekili Dr. Ceyhun 
Irgil, en sık 2-8 
yaşlarında görülen 
lösemi hastalığının 
son yıllarda bir 
yaşına indiğini 
söyledi.
Lösemili Çocuklar 
Haftası nedeniyle 
konuya dikkat 
çeken CHP Bursa 
Miletvekili Ceyhun 
Irgil, “LÖSEV’in 
ücretsiz tedavi 
hizmeti sunduğu 
hastanesine ruhsat 
verilmediği için 
tam kapasite çalışa 
mıyor. Siyaset 
üstü böylesi bir 
konuda gerekli izin 
verilmelidir” dedi. 
CHP Bursa Mil
letvekili Dr. Ceyhun

Irgil, Lösemili 
Çocuklar Haftası 
nedeniyle Meclis’te 
yaptığı konuşmada, 
ülkemizde çocuk 
kanserlerinde 
birinci sırada yer 
alan lösemi hastalı 
ğının bir yaşın 
altına indiğini 
söyledi. İrgil; 
“Tedavisi çok 
pahalı ve zor olan 
lösemide iyi bir te
daviyle iyileşme 
oranı yüzde 92. 
Bu nedenle ilgili 
kuruluşların ve 
Lösemi vakıflarının 
desteği önemli” 
dedi.
Bir hayır kuruluşu 
olan Lösemili 
Çocuklar Vakfı LÖ
SEV’in lösemili

çocuklar ve ailelere 
yönelik tamamen 
ücretsiz konuk evi, 
okul, sosyal ve spor 
tesisi gibi hizmetler 
sunduğunu belirten 
irgil, bir sene önce 
de sağlık kenti 
olarak nitelenebile
cek bir hastanenin 
kurulduğunu 
hatırlattı. LÖSANTE

Hastanesinin tam 
donanımlı ve 400 
yataklı bir kompleks 
olmasına karşın, 
tam kapasiteyle 
hizmetine hüküme 
tin izin vermediğini 
vurgulayan İrgil 
şunları söyledi:

BAKANLIK 
ÇALIŞTIRAMAZSIN

DİYOR

“Bu hastaneye 
dünyanın en iyi 
radyoterapi cihazı 
alınmış, kuruluş izni 
verilmiş ama Sağlık 
Bakanlığı 75 yatak
tan fazlasına 
ruhsat vermeyerek 
‘çalıştıramazsın’ 
diyor. Yani bugün 
özel hastanelerde 
tonlarca para 
ödenirken, devlet 
hastanelerinde 
radyoterapi alacak 
hastalar kuyruklar 
da beklerken tama
men parasız tedavi 
vereceğini, lösemili 
ve kanserli çocuk
lardan tek kuruş 
fark almayacağını 
söyleyen LÖSEV’e 

engel oluyoruz. 
Karşılığında ise bu 
insanları, 4 çocuk 
ile 4 annenin aynı 
odada yattığı, tek 
tuvaleti kullandığı, 
kalabalık polik
linikleri olan 
hastanelere gön
deriyoruz. Siyasi 
bir tarafı olmayan, 
kamu yararına 
çalışan, lösemili 
çocuklardan tek 
kuruş almayan ve 
tedavide yüzde 92 
başarısı olan 
LÖSANTE 
hastanesine 
yönelik bu 
bürokratik engelle
meye dur denmeli. 
Bir çocuğun bile 
ölmesine izin 
verilmemeli.”

Aralık Sokakta açılan Pembiş Home açılışa özel ucuzluk yapınca bayanlar mağazaya hücüm ettiler

İlçemiz yeni 
bir mağazaya daha 
kavuştu.
Geçtiğimiz 
cumartesi günü 
İstiklal Caddesi 1 
Nolu Arahk’ta açılan 
Pembiş Hom, 
açılışa özel indirim 
yapınca kapıda 
bekleyen hanımlar 
mağazaya hücüm 
ettiler.

Bursa dan sonra 
Gemlik’te de şube 
açan Pembiş Home, 
ev gereçleri 
satıyor.
7 den 70 e yüzlerce 
çeşit mutfak ürün
leri satan mağaza, 
cumartesi günü 
saat 12.oo sırala 
rında kapılarını 
müşterilerine açtı. 
UCUZ MAL ALMAK

İÇİN HÜCUM 
ETTİLER
Açılışı bekleyen yüz 
lerca bayan, 
kapı açılır açılmaz 
mağazadan ucuz 
mal almak için 
içeriye adeta 
hücum etti. 
10 liraya satılan 
ekmek dolabı en 
çok ilgi çeken 
ürünlerden oldu.

Bardaktan, aksesu 
ara, mutfak, tuvalet, 
yastıktan, banyo 
takımlarına, ayna 
dan,aksesuardan 
yüzlerce çeşit ev 
eşyalarını bir süre 
açılışa özel ucuz 
satacaklarını 
söyleyen işletme 
sahipleri, 
Gemliklilerin bu 
fırsatı kaçırmama 

larını istedi. 
Açılış günü 
mağazada ucuz 
mal almak isteyen 
kadınlar, ellerindeki 
gereçleri koyacak 
yer bulamadılar.
Bir tanesi 10 liradan 
satılan ekmek 
dolabı en çok ilgi 
çeken ürün olurken, 
yapılan anonslarla 
mallarının deva

minin bulunduğu 
alıcılara sürekli 
duyuruldu.
Pembiş Home 
işletme sahipleri, 
ilk günkü ilgiden 
büyük memnuniyet 
duyduklarını 
belirterek, bu tür 
indirimdi satışları 
sık sık tekrarla 
yacaklarını 
söylediler.

es



13 Kasım 2017 Pazartesi Gemlik Körfez Sayfa 3

ItoımMI »His lııraaıın daldı!
Bursa'da servis 
aracının sıkıştırdığı 
iddia edilen otomo
bil, durakta otobüs 
bekleyen vatandaş 
ların arasına daldı. 
Kazada 2 kişi 
yaralandı.
Olay, merkez Nilüfer 
ilçesi Bursa-izmir 
yolunda meydana 
geldi. Edinilen bil
giye göre, merkez 
istikametinde 
seyretmekte olan 
otomobil sürücüsü, 
servis aracının 
sıkıştırması sonucu 
direksiyon hakimi 
yetini kaybetti. Oto
mobilin üstlerine 
geldiğini fark eden 
vatandaşlar, çığlık 
lar atarak sağa sola 
kaçıştı. Yol üze 
rindeki durakta oto
büs bekleyenlerin 
arasına dalan oto

İMlIlBİllIlMMİlllliillİllIlIlte
Bursa'da uyuştu 
rucu ticareti 
yaptıkları iddia 
edilen 4 kişi polis 
tarafından 
gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Yıldırım ve 
Nilüfer ilçelerinde 
yapılan polis 
uygulamalarında 
uyuşturucu ticareti 
yaptıkları gerekçe
siyle aranan A.D. ve 
T.M. isimli kişiler ile 
otomobillerinde ve 
üzerilerinde 
uyuşturucu madde

Patlaiîiada ölenlerin ailelerine ev verilecelt
Uludağ Organize 
Sanayi Bölgesi 
(OSB) Yönetim Ku
rulu Başkanı Yunus 
Aydın, Bursa'nın 
Gürsu ilçesinde 8 
Kasım'da bir iplik- 
boya fabrikasında 
meydana gelen pat
lamada hayatını 
kaybeden 5 işçinin 
ailesine, gelecekle 
ilgili sıkıntılarını gi
dermek için OS-

mobilin çarpması 
neticesinde biri 
kadın 2 kişi 
yaralandı. Otomo
bili sıkıştırdığı iddia 
edilen servis 
aracı olay yerinden 
kaçarken, kazayla 
ilgili tahkikat 
başlatıldı.
Vatandaşlar, ana 
yollardaki 
durakların koru 
nakli olmaması ve 
otobüslerin girmesi

ve ruhsatsız silah 
bulunan S.B. ve I.T. 
isimli şahıslar 
polis tarafından 
gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgu 
lan tamamlanan 4 
zanlı 6136 "sayılı 
kanuna muhalefet" 
ve "uyuşturucu

madde ticareti yap
mak" suçlarından 
adliyeye sevk 
edildi. Olayla ilgili 
tahkikat sürüyor.

B'nin kentsel 
dönüşüm projesin
den ev verecek
lerini bildirdi. 
Aydın, yaptığı 
açıklamada, patla 
manın yaşandığı 
fabrikanın 2000 
yılından bu yana 
boyahane olarak 
kullanıldığını be
lirtti.
Kendi dönem
lerinde bu fabrika 

için ceplerin çok 
dar olmasından 
dolayı tepki 
gösterdi.

3 SENE ÖNCE AY 
Nl DURAKTA FACİA 
YAŞANMIŞTI 
Meydana gelen 
kaza 3 sene önce 
yaşanan kazayı 
hatırlattı. 13 Nisan 
2014 tarihinde 
yine kontrolden 
çıkan otomobilin 

nın bir yıl kapalı 
kaldığını ifade eden 
Aydın, "Bu tür 
kömür kullanan 
sıkıntılı üç işletme 
var demiştik, onlar
dan biriydi burası. 
Daha önce çeşitli 
konularda burayı 
uyarmıştık. Diğer 
iki işletmeden biri 

geçen hafta işlemle 
rini tamamen 
halledip doğalgaza 

otobüs durağına 
çarpması sonucu 
ortaokul öğrencisi 
14 yaşındaki 
Furkan Akbulut ve 
16 yaşındaki 
Serkan Alkan 
hayatını 
kaybetmişti. 
Sürücülerden 
Reşit İrfan E. 8 
yıl 4 ay, Mehmet Ö. 
da 4 yıl 2 ay 
hapis cezası 
almıştı.

geçti. Biz 5 yıl ö 
nce buraya bir 
doğalgaz sistemi 
kurduk. Buhar ve 
sıcak suyu vermek 
için yaptık bu 
sistemi, özellikle 
bu küçük işlet 
meler hat 
maliyetlerini göz 
önüne alarak, 
biraz temkinli 
davrandılar." 
dedi

Bahasını öldiirılii, 
annesiyle birlikte 

tutuklandı

Bursa'da kendisini 
taciz ettiği, anne
sine de şiddet 
uyguladığı iddia 
sıyla babası Kemal 
K.'yi (42) taban
cayla öldürmekle 
suçlanan Dilara K. 
(21), tutuklandı. 
Anne Gülçin K. 
(40) ise mahke 
mede çelişki 
ifadeler verdiği 
gerekçesiyle 
tutuklandı.
Olay, gece 
saatlerinde, 
Mustafakemalpaşa 
ilçesi Atariye Ma
hallesi, Karacabey 
Caddesi'nde mey
dana geldi. İddiaya 
göre, Kemal K., 
eşi Gülçin K.'yi 
saçlarından tutup, 
sürükledikten 
sonra kafasını 
sobaya ve koltuğa 
çarptı. Kendisine 
engel olmaya 
çalışan kızı Dilara 
K.'ye de küfreden 
Kemal K., bıçakla 
eşinin üzerine 
yürüdü. Bu sırada 
Dilara K., çekyat- 
taki yastığın 
altında bulunan 
tabancayı alarak, 
rastgele ateş etti. 
Kemal K., biri 
kafasına, diğeri 
göğsüne isabet 
eden iki kurşunla 
olay yerinde öldü. 
Dilara K., taban
cayla polis merke 
zine giderek, tes
lim oldu. Polis 
tarafından gözaltı 
na alınan Dilara K., 
ifadesinde, 
"Babam, uyuştucu 
kullanıyordu.
Bağımlı hale 
gelmişti. Zaman 

Gemlik Kjfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

zaman bana cinsel 
tacizde de bu
lundu. Olay gecesi 
astım hastası an
neme şiddet 
uygulayıp, 'Sizi 
öldüreceğim' 
diye bağırmaya 
başlayınca, taban
cayla korkutmak 
amacıyla ateş 
ettim" dedi. 
Mustakemal 
paşa Fi' .niyet 
Müduriugu'nde 
sorgusu tamam
lanan Dilara K. ile 
annesi Gülçin K., 
cinayet şüphelisi 
olarak adliyeye 
sevk edildi. 
Cumhuriyet 
savcısı tarafından 
ilk savunmaları 
alınan Gülçin K., 
üzerine atılı 
suçlamayı kabul 
etmediğini, kızının 
babasını silahla 
vurduğu sırada 
dışarıda olduğunu 
söyledi. Dilara K. 
ise olay sırasında 
babasının an
nesini dövdüğünü, 
ikisini ayırmak is
terken, babasının 
kendisine küfür 
edip, 'Sizi 
öldüreceğim* diye 
bağırması üzerine 
tabancayı korkut
mak amacıyla 
ateşlediğini ve 
babasını ken
disinin öldürdü 
ğünü anlattı.
Mustafakemalpaşa 
Sulh Ceza 
Hakimliği'ne sevk 
edilen anne Gülçin 
K. ile Dilara K., tu
tuklanarak, 
Yenişehir Kadın 
Cezaevi'ne 
konuldu.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Sonbahar
Dün sabah erken saatlerde Barış’ı kurs merkezine 

götürdüm.
Kapıdan çıktığımda sicim gibi yağmur yağıyordu 

dışarıda.
Ortalık sisli ve puslu, sanki kışın ortasındayız. 
Yağmurun akşama kadar süreceğini düşündüm. 
Öğle saatlerinde değişim başladı.
Bizim buralarda sonbahar da başka geçiyor.
Bir bakıyorsun yağmurlu bir hava, aynı gün gün

lük güneşlik bir ortam.
Günlerden Pazar.
Pazar günü evde benim yapacağım el işleriyle 

uğraşırım.
Bu Pazar yapacak bir şey yoktu.
Bir akşam önce elime aldığım, “Gemlik'e Doğru 

Anılarımı Göreceksin, Şakın Şaşırma” adlı Gemlikli 
sanayici Mehmet Fikri Ünal'ın yazdığı kitabını 
kaldığım yerden okumaya başladım.

Okudukça eski günlere gittim.
Anlattıkları benim çocukluğum sanki.
Ne de olsa aynı kentin çocuklarıyız.
Mehmet Fikri Ünal, geçtiğimiz Perşembe günü 

Haşan Başaran ile birlikte gazetemize gelerek, kitabını 
imzalayarak verdi.

Ünal, 1941 doğumlu.
Ağabeyimle aynı yaşta ama dinç.
Kendine iyi bakmış.
Çocukluğumda onların gençliğini çok iyi anım 

sıyorum.
O günlerin Gemlik'inde herkes birbirini tanıyordu.
Atatürk İlkokulu ve Şehit Cemal ilkokul vardı 

ilçede, sonra 27 Mayıs İlkokulu açıldı.
Bir tek ortaokul vardı. Lisemiz bile yoktu.
Yıllar sonra, 1966 yılında açıldı Gemlik Lisesi.
Ben he :IIk öğrenci telindendim.
Ama, Gemlik Lisesinden değil, öğretmen okulun

dan mezun oldum.
Sabahı yağmurlu, öğle saatleri günlük güneşlik bir 

sonbahar günü, uzun süre okudum Anı kitabını. 
Okurken hiç sıkıntı çekmedim.

Dalıp gittim eskilere.
Sonbahar denince yaprak dökümü gelir akıllara 

Evimizin üst bahçesine çıkıp temiz bir hava aldıktan 
sonra diktiğim manolya ağacının dökülen yapraklarını 
topladım.

Sonra alt bahçeye inip, çiçeklerin altlarındaki top 
rağı havalandırdım. Ara bahçemde güllerimden 
birkaçı kopardım.

Mandalina, armut, şeftali ve aşısız olduğunu 
sandığım limon, mandalina, portakal mı olduğunu 
hala öğrenemediğim aşısız bir akdeniz ağacım var.

Mevsim meyvası olan mandalinaları topladım.
Yapacak bir şey kalmayınca Özgür’ü basket antre 

manına bırakıp, sahilde arabamla dolaşmaya gittim.
Aylardır Manastır tarafına deniz tarafından gitme 

iniştim. Gidip bir göreyim dedim.
Mehmet Turgut tarafından yaptırılan bu kordon, 

Refik Yılmaz döneminde bozuldu. Büyükşehir 
Belediyesi bir şeyler yapmak istedi ama ortada hala 
doğru düzgün bir şey yok. O canım ağaçlar söküldü, 
kamelyalar Adliye Köyüne taşındı. Yolda giderken sağ 
taraf yıllardır bitirilemedi. Kelaynak kuşları gibi...

Tamamlanan ne derseniz, yürüyüş yolu parke 
döşenmiş, oturma grupları konmuş. Bir yamaca çay- 
bahçesi yapılıyor. Örjinal bir şey olsun diye, bir de 
yaylı araba yapmışlar önüne ocak olacak herhalde.

Hava güzel, vatandaş yürüyüşte.
Oradan Manastır Gazinosu yolundan asfalta çıkıp, 

Kumlaya direksiyon kırıyorum.
Çamlık duman duman.
Mangalcılar güzel havayı kaçırmamışlar. Sahilden 

Büyük Kumla’ya doğru bir tur atıp, Gemlik’e döndüm.
Kumla sonbahann en güzel günlerini yaşıyor.
Halkımız sahillerde hem alışveriş yapıyor, hem de 

güneşin keyfini çıkarıyor.
Velhasıl her mevsimi güzel benim ülkemin. 
Sonbahan bir başka güzel buraiarm.

Temayül yoklamasında her oy kullanan 3 isim yazıp sandığa attı. 
Kararı Ankara verecek. İlçe Kongresine muhtemelen tek adayla gidilecek.

ltfietwiwU»sınıM
Adalet ve Kalkınma 
Partisi ilçe kongre 
terinde 10 ilçe 
başkanının yeniden 
aday olmamasının 
kararlaştırılması 
üzerine geçtiğimiz 
cuma günü Gemlik 
İlçe başkanının 
belirlenmesi için 
partililer arasında 
temayül yoklaması 
için sandık 
başına gidildi. 
AKP ilçe merke 
zinde yapılan ilçe 
başkanının belirlen
mesi oylamasına 
Belediye Başkanı, 
İlçe yöneticileri, 
kadın ve gençlik 
kolları ile mahalle 
başkanları katıldı.

Katılımın yüksek 
olduğunun açıklan 
dığı temaül yok
lama sında her oy 
kullanan 3 isim 
yazarak sandığa 
attı.

Oylar kapalı bir 
şekilde İl başkanlı 
ğına götürülerek 
burada değerlen 
dirildi. Oylama 
sonuçları İl başkan 
lığı tarafından

Genel Merkeze 
götürülerek, 
ilçe başkanı 
kimin olacağı 
konusunda 
karan Ankara 
verecek.

Gemlik Gemport Anadolu Lisesi 
Spor Salonu ihalesi bugün yapılacak
Gemlik Belediyesi 
tarafından ilçemizee 
Gemlik Gemport 
Anadolu Lisesi 
Kapalı Spor Salonu 
yapım ihalesi 
bugün yapılacak. 
Saat 10.oo de 
Gemlik Bele 
diyesi’nde 
yapilacak olan 
ihale açık ihale 
usulü ile 
gerçekleştirilecek. 
140 kişilik 
kapalı spor salonu 
yapım ihalesini 
kazanan kişi veya
kurum ihalenin kesinleş meşinden 5 gün içinde yer 250 günde 

sonra teslimi alarak işi tamamlayacak.

K AŞ€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

Gemlik K ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Gemlilı Ba slı e t b o 1:71 Mer s i n B ih iilıse h i r: 74
Gemlik ilçe spor 
salonunda oy
nanan müsabaka 
nın normal süresi 
63:63 tamamlanır 
ken, uzatma daki 
katarında Manisa 
Büyükşehir’e 
71:74 yenildi. 
Kalabalık seyirci 
önünde oynanan 
müsabakanın ilk 
periyotuna tutuk 
başlayan Gemlik 
ekibi savunmada 
yaptığı hatalar ile 
Manisa Büyükşehir 
önünde periyotu 
10 sayı fark ile 
yenik tamamladı.
2.periyotta daha is
tekli olan Gemlik 
ekibi aradaki farkı 
7 sayı indirerek 
devre arasına 
30:37 yenik girdi. 
Müsabakanın 2.ci 
yansında kıran 
kırana geçen mü 
sabakada karşılıklı 

bulunan basketler 
ile Gemlik ekibi 
aradaki farkı 5 sayı 
kadar eritmesine 
rağmen periyotu 
47:54 mağlup 
tamamladı. 4 peri 
yotta daha istekli 
olan Gemlik Bas
ketbol aradaki 
farkı eriterek öne 
geçmeyi başardı. 
0.6 saniye kala 
Gökhan Şenol'un 
elinden kaçan 
turnike ile kazan 
ma şansını değer 
lendiremeyen 
Gemlik ekibi 63:63 
skor ile müsabaka 
nın uzatmaya 
gitmesine 
engel olamadı. 
Müsabakanın 
uzatma bölümünün 
son saniyesine 
kadar kafa kafaya 
giden maçın son 
9. saniyesinde 
Gemlik Basketbol

Gökhan Şenol ile 
bulduğu 3.lük ile 
farkı 1’e indirdi 
Gemlik ekibinde 
Cihan Hafızoğlu 
yaptığı kastı'faulü 
değerlendiren 
Manisa Büyükşehir 

müsabakayı 71:74 
kazanmasını bildi. 
Maç: Türkiye 2’nci 
Ligi B Grubu karşı 
laşması

Salon: Gemlik 
Spor Salonu

Hakemler: Samet 
Fırat Savaş, Salih 
Serkan Koçak 
Baran Avşar
Gemlik Basketbol 

(71 j: Göknan(iö), 
Cihan(4), Bora- 
can(O), Kamer(9),

Melih(8), Cem(11), 
Mert(7), Berkay K.( 
0), Yavuz(0), 
Mustafa(O), Ali(11), 
Berkay B.(2) 
Baş Antrenör: 
Fatih Elbaş

Manisa Büyükşehir 
Belediyespor (74): 
İlker (11), Selahat- 
tin (12), Zafer(6), 
Melih(4), Çağıl(1), 
Haluk(O), 
Omay(16), 
Recai(14), Enis(1), 
Cihad(O), Orkun(O), 
Mustafa(9)
Baş Antrenör: Cey
hun Cabadak
1.Periyot: 8-18 
Manisa
2.Periyot: 30-37 
(22-19) Gemlik 
3.Periyot: 47-54 
(17-17)
4. Periyot: 63-63 
(16-9) Gemlik 
Uzatmalar: 71-74 ( 
8-11) Manisa

A
ASIL ÇELİK

Orhangazi / Bursa’da Kurulu, kaliteli 
çelik üretiminde Türkiye’nin en büyük 
kuruluşu olan ve Dünyanın sayılı 
üreticileri arasında yer alan 
fabrikamızın Üretim ve Bakım Bölüm
lerinde üretim ve bakım elemanı olarak 
görevlendirilmek üzere;

•Endüstri Meslek Liselerinin ve 
Meslek Yüksek Okullarının Elektrik, 
Elektronik, Tesviye, Makine, Torna 
Tesviye, Döküm, metalürji veya Metal 
bölümlerinin birinden mezun,

• Vardiyalı çalışabilecek,
• Askerliğini yapmış,
• 30 yaşını aşmamış, 

çalışma arkadaşları arıyoruz. 
Müracaatlar şahsen fabrikaya 
yapılabilir veya 

 adresine özgeçmiş formu 
doldurarak başvurulabilir.

insankaynaklari@asil- 
celik.com.tr

2. el ıto alacanlar mkKai!
İkinci el araç alacak 
vatandaşlar kilomet 
re ve araç muayene 
bilgilerini artık PTT 
mobil uygulamaları 
üzerinden 
öğrenebilecek 
Ulaştırma Denizci
lik ve Haberleşme 
Bakanlığı Karayolu 
Düzenleme Genel 
Müdürlüğü ile 
Posta ve Telgraf 
Teşkilatı Anonim 
Şirketi (PTT AŞ) 
arasında "Bilgi 
Paylaşımı Esasla 
rının Düzenlenme
sine Dair 
Protokol" imzalan 
dı. PTT'den yapılan 
açıklamada, ikinci 
el araç satın alacak 
vatandaşları 
yakından ilgilen 
diren protokolün, 
Ulaştırma Denizci
lik ve Haberleşme 
Bakan lığı 
Müsteşarı Suat 
Hayri Aka ile PTT 
AŞ Yönetim Kurulu

yapılmamış, doğru 
bilgiler bu sistem 
üzerinde kayıtlı bu
lunuyor. Biz bu bil
gileri PTT üzerin 
den vatandaşın 
hizmetine sunaca 
ğız." ifadelerini 
kullandı.
PTT AŞ Yönetim 
Kurulu Başkanı ve 
Genel Müdürü 
Kenan Bozgeyik ise 
bakanlığın topladığı 
verileri yapılan pro
tokol çerçevesinde 
vatandaşların 
hizmetine suna 
caklarını bildirdi

Başkanı ve Genel 
Müdürü Kenan 
Bozgeyik 
tarafından imza 
landığı bildirildi. 
Açıklamada 
görüşlerine yer ve 
rilen Müsteşar Aka, 
PTT AŞ'nin çok 
güzel bir mobil 
uygulama geliştir 
diğini belirterek, 
"Biz, araç muayene 
sistemlerine girdiği 
zamanlarda 
araçların kilome
trelerini kaydediy
oruz. Dolayısıyla en 
güvenilir, hile

mailto:insankaynaklari@asil-celik.com.tr
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GEMLİKSPOR RAHAT KAZANDI

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik derbisinde 3 
puanı alan Gemlik
spor şampiyonluk 
için umutlarını sür 
dürürken Umurspor 
alt sıralardan kurtu 
lamadı.
Birinci Amatör 
küme 5. Grupta 
şampiyonluk mü
cadelesi veren 
Gemlikspor ilk 
yarısını 3-0 önde 
kapadığı maçta ik
inci devre gol kaçır 
ma yarışına girince 
sahadan 4-2 galip 
ayrılarak yoluna 
devam etti.
Karşılaşmaya Gem
likspor golle başla 
dı. Maçın başlama 
vuruşuyla birlikte 
solda topla buluşan 
Furkan ceza sahası 
na girerek kalecinin 
yanından topu 
filelere göndererek 
takımını l.ncı daki 
kada 1-0 öne geçi 
ren golü kaydetti. 
Farkı artırmak için 
rakip kaleye yükle
nen Gemlikspor 2. 
Dakikada Furkan’ın 
kullandığı faul 
atışında Ömer kale

içinde ayak koyarak 
skoru 2-0’a getirdi. 
Umurspor’un erken 
yediği gollerle topar 
lanmaya çalışırken 
25.dakikada gelişen 
atakta bir topu 
direkten döndü.
Baskılı oyununu 
sürdüren kırmızı 
beyazhlar Selim’in 
ortasında Emre’nin 
güzel bir kafa 
vuruşuyla 30.
Dakikada maçı 3-0’a 
getirerek takımını 
rahatlattı ve ilk yarı 
bu skorla bitti.
İkinci yarıda farkı 

daha da açmak 
isteyen Gemlikspor 
forvetlerinin yakala 
dığı pozisyonlarda 
mutlak golleri 
değerlendiremedi. 
Arka arkaya kaçan 
pozisyonların 
ardından oyundan 
düşmeyen ve rakip 
kalede gol arayan 
Umurspor 51. daki 
kada Burhanettin 
ceza sahasında 
kalecinin uzanama 
dığı köşeye topu 
bırakarak takımını 
umutlandırdı. 3-1 
56. dakikada altı 

pas üzerinde kale
ciyi de çalımlayan 
Yusuf topu boş 
kaleye göndererek 
farkı yine 3’e 
çıkardı. 4-1 
Ferkı artırmak 
yerine gol kaçırma 
yarışına giren 
Gemlikspor 81. 
Dakikada Bünya 
min’in boş kaleye 
atamadığı pozis 
yonun ardından 
Umurspor 85. 
Dakikada Selmani 
ile skoru 4-2 yaptı. 
Kalan dakikalarda 
başka gol

olmayınca üst 
sıraları hedefleyen 
Gemlikspor aldığı 3 
puan ile yoluna 
devam etti.
SAHA: Gemlik Suni 
HAKEMLER: Erkan 
Konak 6, Mehmet 
Tosun 6, Emre 
Tutay 6, 
GEMLİKSPOR: 
Alhousseyni 4, 
Emrah 6, Ömer 6, ( 
Abdurrahim 4) 
İsmet 6, Aykut 6, 
Muhammet 5, (Mert 
4) Selim 5, 
(Bünyamin 4) Emre 
6, Batuhan 4, Fur 

kan 6, Fethullah 6, 
UMURSPOR: Faruk 
1, (İbrahim 4) Yadi
gar 5, Selmani 6, 
Mustafa 4, Cüneyt 
4, Adem 4, (Bahadır 
2) Hüseyin 5, 
Muhammet 5, 
Burhanettin 5, Emre 
5, Selim 4, (Mert Öz 
D
GOLLER: Dk. 1, 
Furkan, Dk. 20. 
Ömer, Dk. 30. Emre, 
Dk. 56. Yusuf, 
(Gemlikspor) Dk. 
51. Burhanettin, Dk. 
85. Selmani, 
(Umurspor)

Ajans
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İnternetten kartlı ödemede büyük artış
Türkiye'de intemet-
ten yapılan kartlı 
ödeme tutarı, 2011 
yılında 18,7 milyar 
lira iken 2016'da 
68,4 milyar liraya 
çıktı.
2018 Yılı Progra 
mı'ndan derlenen 
bilgiye göre, turizm 
potansiyelinin yanı 
sıra alışveriş ve 
moda merkezlerinin 
artması da yurt içi 
ticareti olumlu etk
iledi. 2005-2016 
döneminde toptan 
ve perakende ticaret 
sektöründe 7,3 mil
yar dolar, kon
aklama ve yiyecek

hizmetlerinde 750 
milyon dolarlık 
uluslararası doğru 
dan yatırım yapıldı. 
Gayri safi yurt içi 
hasılanın (GSYH) 
yüzde 3,2 büyüdüğü 
2016'da toptan ve 
perakende ticaret 
yüzde 2,5 
büyümeyle GSYH 
içinde yüzde 11,4 
paya sahip oldu. 
Haziran 2017 
itibarıyla toptan ve 
perakende ticarette 
4 milyon, kon
aklama ve yiyecek 
hizmetlerinde 1,5 
milyon kişi istihdam 
edildi. Toplam istih-

terdi. İnternetten 
kartlı ödemelerin 
tutarı 2011 yılında 
18,7 milyar lira iken 
2016'da 68,4 milyar 
liraya ulaştı.
Böylece, internetten 
kartlı ödeme 5 yılda 
3 kattan fazla artmış 
oldu. 2017 yılının ilk 
6 ayında ise söz 
konusu tutar 44,4 
milyar lira olarak 
gerçekleşti.
Türkiye'de, 2011 
yılında yüzde 8,4 
olan internetten 
alışveriş yapanların 
oranının bu yıl 
yüzde 24,9'a ulaş 
ması bekleniyor.

damda, toptan ve 
perakende ticaretin 
payı yüzde 14,3, 
konaklama ve yiye
cek hizmetlerinin

payı yüzde 5,4 
olarak belirlendi. 
İletişimde teknolojik 
yeniliklerin ve sek
törde kurumsal

firmaların öne 
çıkmasıyla elek
tronik ticaret hacmi 
son yıllarda önemli 
ölçüde artış gös-

SGK'dan müjde! Tüm borçlar siliniyor
1 Nisan 2017'den 
önce SGK prim 
borcu bulunanların 
tüm borçları, faizleri 
ve cezaları 
silinecek. Evde kişi 
başına gelir 592 
liranın altında olan
lar, sağlık için prim 
ödemeyecek.
Sosyal Güvenlik Ku
rumu tarafından 
Genel Sağlık 
Sigortası'na ilişkin 
yapılan yönetmelik, 
Resmi Gazete'de 
yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. 
Genel sağlık sigor 
tası tescili yapılmış 
ancak gelir testine 
hiç başvurma yan
lardan, 1 Nisan 
2017'den itibaren 12 
ay içinde gelir tes

tine başvuran 
kişilerin sağlık 
sigortası primleri, 
yapılan gelir testi 
sonucuna göre 
tahakkuk etti 
rilecek.
GAZİ SİGORTALI 
SAYILACAK 
Prim borçlarına, 1 
Nisan öncesi 
döneme ilişkin 
olarak tahakkuk et
tirilen veya ettirile
cek gecikme cezası 

ve gecikme zammı 
gibi alacaklardan, 
ödenmemiş 
olanların tahsilinden 
vazgeçilecek. Bu 
tarihten önce 
tahakkuk ettirilmiş 
ancak ödenmemiş 
borçlar ise yeniden 
hesaplanacak. 15 
Temmuz sonrası 
gazilik unvanı ver
ilenler, otomatik 
olarak genel sağlık 
sigortalısı sayılacak.

ESNAFA KOLAYLIK 
SAĞLANDI
Esnaf Ahilik Sandığı 
ödeneğinden fay
dalanan kişiler 
sağlık sigortalısı 
sayılacak.
Askerliğini er ve 
erbaş olarak yapan
lar, genel sağlık 
sigortalısı 
yapılacak. Terhis 
sonrası sigorta, 30 
gün geçerli olacak. 
Posta'da da yer alan 
habere göre, evdeki 
kişi başına gelir 592 
liranın altında olan 
sağlık hizmeti için 
prim ödemeyecek. 
Kişi başına 592 ■ 
liranın üzerinde 
geliri olan 53 lira 
ödeyerek sağlık 
hizmeti alacak.

MEZUNA İKİ YIL 
PRİM YOK 
Askerliğini bitirene, 
prim ödemeden 1 ay 
bedava sağlık 
hizmeti verilecek. 
Lise ve üniversite 
mezunları, iki yıl 
prim ödemeden 
sağlık hizmeti ala
cak. Sosyal güven
lik prim borcu 
nedeniyle sağlık 
hizmeti alamayan 
esnaf, 53 lira 
ödeyerek sigortalı 
sayılacak ve bedava 
sağlık hizmet
lerinden yarar
lanacak. Genel 
sağlık sigortalısı 
sayılanların 
yakınları da kap
samda olacak.
YAKINLARI DA

YARARLANACAK 
Darbe teşebbü 
sü ve terör ne
deniyle gazi 
olanlar, genel sağlık 
sigortalısı sayılacak. 
Türk vatandaşla 
rımn yurtdışı nda 
yaşayan yakınları, 
genel sağlık 
sigortalısı olacak. 
Kısmi süreli veya 
çağrı üzerine 
çalışanlar ile bir 
ayda yirmi gün ve 
daha az çalışanlar, 
genel sağlık 
sigortalısı olacak. 
Bedava sağlık 
hizmeti almak için 
prim borcunun 
(taksitlendirme 
yapanlar hariç) 
bulunmaması 
şart olacak.
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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. 51312 06

KAYMAKAMUK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığl 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 20 54
Emniyet Müd. 513 1° 28

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 05
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

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

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

OTOBÜS
ULAŞIM

Remuklısle 61Z OO 26
DENİZ UÇAâl »13 66 *13
Regeeua Atanla Seyahat 514R3R2
METRO «13 12 12
Aydın Turtam 513 20 77
SOzar Turtam 512 10 72
Kanbarofilu-Eaadaf «14 4» 4S
Anrtur S14 47 71
Kamil Koç 512 0103

HASTANELER

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

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

Dsvlst Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Safi.Ocağı 513 *10 68
Tomokay Tomografi 513 35 29
Acıbadem 280 44 44

ı __________ TAKSİLER_________
Körfez Taksi 5İ3 10 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24

1 Manastır Taksi 517 33 94

BELEDİYE
Santral 51345 21-23
Başkanlık 513 45 20

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

Akçen Petrol
MAR-PET S” İğ □“
Tuncay Otogaz 013 40
Beyza Petrol B13 O1 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5928

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)

nlısimfti
VENÜS SİNEMASI
THORRAGNORAK 
11.00-13.30-16.00- 

18.30-21.00 
AYLA 

11.30-14.00-16.30- 
19.00-21.15 

BÖLÜK 
12.00-14.00-16.15-

18.30-20.45 .
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikKSrfez
OEMLİK'İN İLK GÜNLÜK »IYA«I GAZETE»!

YİĞİT İNŞAAT
1 987

YAPI MALZ€M€L€Rİ LTD. ŞTİ.
BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 

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

ı Var

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

www.yigitinsaatgemlik.com
K

http://www.yigitinsaatgemlik.com


GemlikKlrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ________

www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

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

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

k GEMLİK Â
irfanunluemlak.sahibinden.com

İlçemizin tanıtımı için değişik noktalardan yapılan çekimler, www.gemlik.bel.lr sitesinden görülebilecek.

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Deprem...
Irak, 7.3 ile sarsıldı.
Irak, Iran ve Türkive de hissedilen 

deprem can aldı.
Yüzlerce insanın ölüm haberleri ar

tarak geliyor.
Irak ve Iran da yasanan ölümly den 

rem, bana 1999 da yaşadığımız 
depremi anımsatıyor.

O günleri yaşayanlar bilir ki dep 
rem korkulacak bir doğal afettir.

Devamı sayfa 4’de

Gemlik’in internet üzerinden panoramik 
görüntülerinin izleneceği Sanal Tur Pro
jesi Belediye tarafından hizmete sokul 
du. İlçemizin farklı noktalarından çekilen 
görüntüler, kentimizin tanıtımı amacıyla 
yurt içi ve yurt dışındaki bir çok il ve 
ilçelerde olduğu gibi, sanal ortamda izle 
me olanağı yaratıldı. Haberi sayfa 2’de

Yine 
silahlar 
konuştu
İlçemizde dün 
sabah saat O9.oo 
sıralarında Pırıltı 
Düğün Salonu 
yakınlarında silah 
sesleri duyuldu. 
Emlakçilik yapan 
Ömer Tunç adlı 
kişi dün sabah 
saatlerinde kam 
yoneti içinde 
kimliği belirlene
meyen bir kişi 
tarafından silahlı 
saldırıya uğradı. 
Saldırgan 48 BH 
647 plakalı araçta 
oturan Tunç’a ateş 
ederek bacak ve 
kollarından yarala 
dı. Saldırgan 
kaçarken yaralı 
hastaneye 
kaldırıldı. Polis, 
saldırganı arıyor.

Meclis, 
Mi 

toplannıor
Gemlik Belediye 
Meclisi, kasım ayı 
ikinci toplantısını 
buğun saat 17.oo 
de Ömer Kahra
man Ek Hizmet 
Binasında ya
pacak. Geçtiğimiz 
hafta Çarşamba 
günü toplanan 
belediye meclisin 
de, gündemde bu
lunan maddeler 
ele alınmış, 
meclise sunulan 
teklifler komisyon
lara bildirilmişti. 
Bugünkü toplantı 
da, görüşüleme 
yen konular ele 
alınarak, karara 
bağlanacak.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
http://www.gemlik.bel.lr
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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İlçemizin tanıtımı için değişik noktalardan yapılan çekimler, www.gemlik.bel.tr sitesinden görülebilecek.
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Gemlik’in iternet 
üzerinden 
panoramik görüntü
lerinin izleneceği 
Sanal Tur Projesi 
Belediye tarafından 
hizmete sokuldu, 
ilçemizin farklı 
noktalarından 
çekilen görüntüler, 
kentimizin tanıtımı 
amacıyla yurt içi ve 
yurt dışındaki bir 
çok il ve ilçelerde 
olduğu gibi, sanal 
ortamda izleme 
olanağı yaratıldı. 
Gemlik Belediyesi, 
360 derece Sanal 
Tur projesi ile 
ilçenin farklı nokta 
larından çekilen 
panoramik görüntü
leri arasında Asım

Kocabıyık Camii, 
Celal Bayar Anıt 
Mezarı, Yunus Emre 
Kültür Merkezi, 
Mehmet Akif Ersoy 
Kültür Evi, Recep 
Tayyip Erdoğan 
Stadı, Ömer Halis- 
demir Parkı, Engel
siz Kafe, Sudüşen 
Şelalesi, Yalı 
Konağı, Paşa 
Konağı gibi mekan
lar bilgisayar, tablet 
ya da telefonlardan 
izlenebilecek.

AMAÇ TANITIM

Dünyanın her 
yanında uygulanan 
bu tür tanıtım 
çalışmaları ile 
görmek istedi

ğiniz kentlerin 
sosyal, kültürel ve 
tarihi yerleri ekran 
başından gezilerek 
bilgi sahibi 
olunabiliyor.

Proje kapsamında 
kullanıcıların 
dünyanın her 
yerinden Gemlik’in 
görüntülerini, hızlı, 
güncel ve güve

nilir bir şekilde 
ulaşabilecekler. 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz yaptığı 
açıklamada şunları 

söyledi: 
“Gemlik’i özleyen
lere ve ilçemizi zi
yarete gelecek olan 
yerli ve yabancı 
turistlere, gidip 
görmesi gereken 
bazı noktaları bu 
çalışma ile gös 
termek istedik.
Sanal Tur projemi 
ze yeni noktalar 
ekleyebileceğiz. 
Dileyenler, kurum
sal web sitemiz 
www.gemlik.bel. tr 
üzerinden, 
ilçemizdeki hiz 
mete açık tesisle 
rimizin yanı sıra 
tarihi ve turistik 
mekanlarımızı da 
ekran başında 
izleyebilecek."

Kış aylarında çamur batağına dönen yolun asfaltlanması, köprünün de onarılması isteniyor.

Yeni ıezarlıkwlu köııriisü ilgi heklhıor

Umurbey Sanayi 
Bölgesi’nde, 
yapılan mezarlığa 
giden yolda 
bulunan köprü 
korkuluklarının 
kırılması tehlikeye 
davet ediyor.
İlçemizin Umurbey 
Mahallesi Sanayi 
Bölgesi olarak 
adlandırılan Karsak 
Deresi üzerine

yapılan beton 
köprü, üzerinden 
tonlarca yük 
taşıyan kamyonlar 
geçmesine karşın 
bakımsız ve 
korunaksız oluşu, 
can ve mal 
tehlikesi 
oluşturuyor. 
Geçtiğimiz yıllarda 
gazetemizin yaptığı 
uyarı ile kenar 

korkulukları 
olmayan Köprüye 
Belediye Fen İşleri 
ekipleri profil 
demirden korkuluk 
yapmıştı.
Ancak, geçen 
zaman içinde bu 
korkulukların ince 
olması ve geçen 
araçların dikkatsiz 
olarak çarpmaları 
sonucu, kırılan ve 

bozulan 
korkulukların 
bir bölümü 
dereye düştü. 
Derenin iki yakasını 
birbirine bağlayan 
köprünün yetersiz 
kaldığını söyleyen 
çevre sanayicileri, 
köprü ile yeni 
mezarlığa kadar 
giden yolun bozuk 
olduğunu, kış

aylarında çamur 
deryasına 
dönüştüğünü 
yolun düzeltilerek 
asfaltlanması 
istiyorlar.
Geçtiğimiz 
yıllarda, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından yapılan 
mezarlığa giden 
yolu kullanan 

cenaze sahipleri 
ve cenazeyi 
gömmeye giden
lerin geçtiğimiz yıl 
da onarılmayan 
yolda büyük 
sıkıntılar 
yaşadılar.
Sık, sık şikayet 
lere neden olan 
yolun ve köprünün 
onarılması 
bekleniyor.

J-acebook sayfamız :GemlikKörfez-Güler Ajans

http://www.gemlik.bel.tr
http://www.gemlik.bel
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MlilillîllIllIlliMlIlISIlilM
Bursa’da narkotik 
ekiplerinin 
gerçekleştirdiği 
operasyonda 3 kişi 
gözaltına alındı. 
Bursa'da narkotik 
ekiplerinin 
gerçekleştirdiği 
operasyonda 3 kişi 
gözaltına alındı. 
Operasyonda satışa 
hazır halde 150 çıkı 
bonzai ele geçirildi. 
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü 
Uyuşturucu ile Mü
cadele Şube Ekip
leri, NARKO-TEM 
VVhatsApp ihbar 
Hattı'na gelen bir

Kailınların Tezıah Kamasınıla Biılıirleriıe 
Fırlanıklan Elma ue Armut Silah Sayıldı
Bursa'da, Ankara 
Karayolu üzerinde 
meyve satmak için 
tezgah açan 53 
yaşındaki Hatice 
Kadıoğlu ile 48 
yaşındaki Zekiye 
Konuk arasında 
müşteri paylaşımı 
yüzünden tartışma 
çıktı. Tartışma 
sırasında kadınlar 
birbirlerine meyve 
atınca olay 
Konuk'un şikayeti 
üzerine yargıya 
taşındı. Hatice 
Kadıoğlu ile işyeri 
sahibi Sebahattin 
Günaçtı hakkıda 
asliye ceza mahke 
meşinde dava açıl 
dı. Yapılan yargıla 
ma sonrası mahke 
me hakimi, sanıklar 
dan Hatice Kadıoğ 
lu'na 'kasten yarala 
ma suçundan 120 
gün adli para cezası 
verdi. Hakim, bu 
suçun silahtan 
sayılan ve yarala
maya elverişli olan 
armut ile işlenmesi 
nedeniyle cezayı 12 
oranında artırıp 180 
gün adli para 
cezasına yükseltti. 
Sanığın duruşma 
daki iyi halini 
dikkate alan hakim, 
bu cezayı 150 güne 
düşürüp, günlüğü 
20 liradan toplam 3 

ihbar üzerine, 
merkez Osmangazi 
ilçesinde bir evde 
uyuşturucu madde 
satışı yapıldığını 
tespit etti. Müşteri 
gibi eve giden 

bin lira para 
cezasına çevirdi. 
Aynı davada yargı 
lanan Sebahattin 
Günaçtı'yı da gün 
lüğü 20 liradan 75 
gün adli para ceza 
sına çarptıran ha 
kim, hükmün erte
lenmesine karar 
verdi. Sanıklar, 5 yıl 
içersinde herhangi 
bir suç işlerlerse bu 
para cezasını 24 
eşit taksitte öde
mek zorunda kala
caklar. Kestel 
llçesi'ne bağlı Ümit 
alan Köyü'nde 
geçtiğimiz yıl ağus 
tos ayında meyda 
na gelen olayda, 
Ankara Yolu üzerin 
de meyve tezgahı 
açan Hatice Kadı 
oğlu ile yanında 
ayrı bir tezgahta 
satış yapan Zekiye 
Konuk arasında 
müşteri paylaşımı 
yüzünden tartışma 
çıktı. Büyüyen 
tartışma sonrası 
taraflar birbirlerine 
tezgahlarında bulu
nan elma ve armut
lardan fırlatırken, 
elma ve armutların 
havada uçuştuğu 
anlar ise güvenlik 
kamerası taafından 
görüntülendi. Olay, 
Zekiye Konuk'un 
Hatice Kadıoğlu ile 

ekipler, evde bulu
nan S.K., M.N. ve 
M.S.K'yı gözaltına 
aldı. Evde yapılan 
aramalarda satışa 
hazır, 150 çıkı bon
zai, 40 gram esrar, 1 

tezgahını işleten 57 
yaşındak Sebahat
tin Günaçtı'dan 
şikayetçi olması 
üzerine yargıya ta 
şındı. Savcılık so 
ruşturmasının ardın 
dan tutuksuz yargı 
lanan Hatice Kadı 
oğlu ile Sebahattin 
Günaçtı hakkında, 
Bursa 12. Asliye 
Ceza Mahkeme- 
si'nde, hafif yarala 
ma suçlarından 
dava açıldı. 
Mahkemede ifade 
veren Hatice Kadı 
oğlu ile Selahattin 
Günaçtı yönel tilen 
suçlamaları kabul 
etmedi. Karar 
aşamasına gelen 
yargılamaya devam 
edildi. Duruşma so
nunda Mahkeme 
Hakimi Gülay Sö 
ğüt, Cumhuriyet 
Savcısı Mustafa 
Yaman'ın hazırla 
dığı iddianame 
doğrultusunda, 
Zekiye Konuk'u 
kasten yaralamak 
suçundan Hatice 
Kadıoğlu'na 120 
gün adli para cezası 
verdi. Mahkeme 
hakimi, Sanık 
Kadıoğlu'nun üzer
ine atılı suçu suçu 
silahtan sayılan ve 
yaralamaya elverişli 
meyve oan armut 

adet ruhsatsız ta
banca ve hassas 
terazi ele geçirildi. 3 
şüpheli, emniyet
teki işlemlerinin 
ardından adi iyeye 
sevk edildi.

ile işlediçji iicin 
cezasını 12 oranın 
da artırıp 180 gün 
adli para cezasına 
çıkardı. Hakim 
Söğüt, sanığın 
duruşmadaki iyi 
halini dikkate alarak 
cezayı 150 güne 
düşürdükten sora 
günlüğü 20 liradan 
toplam 3 bin lira 
para cezasına çe
virip hükmün erte
lenmesine karar 
verdi. Aynı davada 
yargılanan 
Sebahattin Günaçtı 
ise 75 gün adli 
para cezasına 
çarptırıldı. 
Günaçtı'nın bu 
cezası günlüğü 20 
liradan bin 500 lira 
para cezasına çev 
rilip hükmün erte
lenmesi kararlaş 
tırıldı. Mahkeme 
ayrıca, sanıkların 5 
yıl içersinde suç 
işlemeleri halinde 
verilen cezayı 
24 eşit taksitte 
ödemesini bir tak
sitin aksaması 
halinde ise bunların 
tama minin 
alınmasına, bu 
paranın öden
memesi halinde 
ödenmeyen günlük 
paraların hapse 
çevrilmesine 
bağladı.

Az daha 
öleceklerdi

Bursa’da bebek 
arabasıyla yolun 
karşısına geçmeye 
çalışan anne ve 4 
kişi ölümden kıl 
payı kurtuldu. 
Aracın bebek 
arabasına çarpma
mak için manevra 
yapıp, bir kadına 
çarpması mobese 
kamerasına 
yansıdı. Bursa’da 
şehir merkezinde 
meydana gelen 
trafik kazaları 
möoese kamera 
larına yansıdı. 
Kazalarda yayalar 
ve sürücülerin 
dikkatsizliği gözler 
önüne serilirken, 
ilk kazada yayala 
ra kırmızı yandığı 
sırada bebek 
arabasıyla yolun 
karşısına geçmeye 
çalışan kadın ve 4 
kişi yürekleri ağza 
getirdi. Yeşil ışıkta 
yoluna devam 
etmek isteyen 
sürücünün bebek 

KflŞ€D€ B€Kl€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GUN İÇİNDE TESLİM EÖILIR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

gjjjöjg ABONE OLDUNUZ MU?
■MUHüS ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

arabasına çarpma
mak için son anda 
manevra yapması 
faciayı önledi. 
Sürücünün direk
siyonu kırmasına 
rağmen bebek 
arabasını sıyırarak 
bir kadına 
çarpması mobese 
kameralarına 
saniye saniye 
yansıdı. Dikkat
sizce şerit 
değiştirdi, ticari 
taksiye çarptı İk
inci kazada İse, 
seyir halinde şerit 
değiştirmek is
terken ticari 
taksinin önüne 
geçen motosiklet 
sürücüsüne 
taksi çarptı. 
Çarpmanın 
etkisiyle sürücü 
yere düştü.
Üçüncü görün
tülerde ise, çöp 
kamyonu ile 
otomobilin 
çarpışması 
kameraya yansıdı.
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Güne Bakı$
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Halk Eğitim kursları arasında en gözde olanı emlakçılığa bu yıl da katılım yüksek

MİIimİmMiİimMİİIİ
Deprem...

1999 depremini Küçük Kumla da yaşadım.
Uykuda yakalandığımız depreme hiç 

hazırlıklı değildik.
Uyandığımızda panikle dışarı çıkmaya 

çalışırken elektrikler kesildi, salona girdiğimde 
avize yanıma düştü.

Karanlıkta eşimle birlikte hızlıca caddeye in 
meye çalışırken, kapının önüne çıktığımızda 
bu kez evin bacası önüme düştü.

Bir adım daha atmış olsaydık, altında kala
bilirdik.

Günlerce çadırda yaşadık.
Evimize giremedik.
Büyük korku ve panik yaşanmıştı o gün.
0 gece unutulacak gibi değildi ama unu 

tuldu.
Geçen yıllarda deprem konusu masaya 

yatırıldı, Gemlik gibi birinci derece deprem 
kuşağında bulunan bir ilçede, toplantı üzerine 
toplantı yapıldı.

Mahalle komiteleri kuruldu, Belediyeye bil
gisayar sistemi kuruldu, konut envanterleri 
çıkarıldı, rahmetli Deprem Dede geldi konfe 
ranslar verdi. Deprem Dede, “Depremden kor 
kulmaz, depreme karşı önlem alın, bilgili olun” 
dedi.

Deprem Kriz Merkezi kuruldu.
Şimdi o merkez İlçe Tarım Müdürlüğü olarak 

yıllardır devlet dairesi olarak kullanılıyor.
Kağıt üzerinde Deprem Toplanma Merkezleri 

belirlendi.
Kuramlarda deprem eğitimleri verildi, Ma

halle Deprem Gönülleri oluşturuldu.
Hepimiz depremi unuttuk.
Evlerde o günlerde hazırladığımız deprem 

çantaları duruyor mu?
Sanmıyorum.
Üzerimizi bir rehavet sardı.
Yeni bir felaket gelmeden de uyanmayacağız.
Gemlik’te başta kamu, depremle ilgili gözle 

görülür ne yapıyor?
Deprem eğitimleri devam ediyor mu?
Herşey unutuldu.
Komşularımızda önceki gece yaşanan dep 

rem bize Gemlik’in deprem kuşağında olduğunu 
bir kez daha anımsattı.

Ovaya 15 yıl içinde binlerce konut yapılma 
sına izin verdik. Bu konutlar sözde deprem 
yönetmeliğine göre yapıldı ama hiçbirinde 
zemin iyileştirilmesi yapıldığını görmüyoruz.

Geçtiğimiz günlerde ilçemizde yapılacak oian 
Hamidiye ilk ve ortaokulu arsasına yapılan son
dajda 20 metrede batak çıktı. Müteahhit, “Ben 
bu binayı yaparsam birinci kat toprağa gömülür 
diye inşaatı yapmayarak proje değişikliğine 
gidildi. Yer teslim edildiği halde inşaat hala 
başlamadı.

Önceki gün, Denizden Görülür Mescit için 
eski Ticaret ve Sanayi Odası yerine açılan 
otoparkta sondaj vardı.

20 metreden çakıl ve balçık çıkıyordu.
Böyle bir zeminde, sağlıksız konutlarda 

yaşıyoruz.
Sağlam zeminlere ise yıllardır imar çıkmıyor.
1 yıl önce bitirilen kuzey planları 

sürüncemede.
Böyle giderse ve bizde de 7.3 şiddetinde bir 

deprem yaşanırsa Allah korusun Gemlik’in hali 
ne olur.

î/üş'immdK istemiyorum.

Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi’nde bu 
yıl da geçtiğimiz 
yıllarda olduğu 
gibi emlak 
danışmanlığı 
kursu yoğun ilgi 
gördü 
Hukuk, iletişim 
tapu kadastro 
gibi birçok 
alanda ders 
gören emlakçı 
adayları, Gemlik 
Halk Eğitim 
Merkezi yöneti 
minden ve öğret 
menlerinden 
memnunlar.
Müşteri ilişkileri

dersine giren 
Gemlikli 
eğitimci Yelda 
Baykız ile hatıra

fotoğrafı çektiren 
emlakçı adayları, 
Gemlik emlak ve 
gayrimenkul

danışmanlığı 
piyasasına 
girmeye hazırlanı 
yorlar.

Arifiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanmıştı

Burlıan İnan geri diıılii
Gemlik Lisesi 
Müdürü iken İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü Şube 
Müdürü vekilliği 
yaptığı sırada, 
Sakarya ili Arifiye 
İlçesi Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne 
atanan Burhan 
İnan, ilçemize geri 
döndü.
Ekim ayında çalışma 
arkadaşlarıyla 
vedalaşan ve ilçe 
mizden yeni 
görevine giden 
Burhan İnan, görev 
yerinde fazla 
kalamadı.

Edindiğimiz bilgi 
lere göre, Burhan 
İnan’ın atamasının 
yerel yönetim, yer

politikacıların 
kabul etmediği ve 
atamanın Milli 
Eğitim Bakanlığı

K AŞ€D€ BCKUMBK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

Gemlik K

tarafından 
durdurulduğu 
şeklinde. 
Geçtiğimiz 
günlerde ilçemize 
geri dönen Burhan 
İnan’ın izin 
kullandığı Gemlik 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğündeki 
boşalan göreve ise 
Cumhuriyet 
ilköğretim Okulu 
Müdürü Adnan 
Uluğ getirilmişti. 
Burhan İnan’ın 
Gemlik Lisesi 
Müdürlüğüne 
dönmesi bekle 
niyor.

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A
Tel = (0.224)51396 83 GEMLİK

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Beş bölgeye mega enıliistri alanı insaa edilecelı
Sanayideki güçlü 
üretim artışını 
sürdürülebilir 
kılmak için Türki 
ye’nin beş ayn 
liman bölgesinde 
beş mega endüstri 
alanı inşa edilecek. 
Yaklaşık 50 milyar 
lira yıllık ciroya 
ulaşması beklenen 
her bir bölge, 40 
bin kişiye de istih
dam sağlayacak. 
Türkiye’nin bilim, 
teknoloji ve sanayi 
politikalarının 
uygulanmasının 
sağlanması ve 
altyapısının 

geliştirilmesini 
hedefleyen Bilim 
Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Doğu 
Karadeniz, Batı Ka
radeniz, Doğu Ak 
deniz, Kuzey Ege, 
Güney Marmara 
Bölgelerinde li
manlara entegre 
beş adet büyük 
ölçekli endüstri 
bölgesi kuracak. 
Son dönemde 
sanayideki güçlü 
üretim artışını 
sürdürülebilir 
kılarak Türkiye’nin 
büyümesine 
doğrudan etkisini

artırmak isteyen 
Sanayi Bakanlığı, 
söz konusu proje 
sayesinde hem 
yüksek katma 
değerli üretimi 

artıracak hem de 
ürünlerin satışında 
kritik önemde olan 
lojistik ağlarını 
güçlendirecek.

YILLIK CİRO 
HEDEFİ 250 
MİLYAR LİRA 
Her bir bölgenin 
40-50 milyar TL,

toplamda ise yıllık 
yaklaşık 250 
milyar lira cirolan 
olması öngürülen 
mega endüstri 
lerde bölgelerinde 
petro-kimya ve 
otomotiv gibi 
dev sektörler 
yatırım yapacak. 
Beş endüstri 
bölgesinin 
yatınmcılara 
tahsis edilmesinin 
ardından nihai 
olarak yaklaşık 
40 bin kişiye 
istihdam 

sağlanması da 
öngörülüyor.

ASİL ÇELİK
Orhangazi / Bursa’da Kurulu, kaliteli 
çelik üretiminde Türkiye’nin en büyük 
kuruluşu olan ve Dünyanın sayılı 
üreticileri arasında yer alan 
fabrikamızın Üretim ve Bakım Bölüm
lerinde üretim ve bakım elemanı olarak 
görevlendirilmek üzere;

•Endüstri Meslek Liselerinin ve 
Meslek Yüksek Okullarının Elektrik, 
Elektronik, Tesviye, Makine, Torna 
Tesviye, Döküm, metalürji veya Metal 
bölümlerinin birinden mezun,

• Vardiyalı çalışabilecek,
• Askerliğini yapmış,
• 30 yaşını aşmamış, 

çalışma arkadaşları arıyoruz. 
Müracaatlar şahsen fabrikaya 
vaoilabilir veya 

 adresine özgeçmiş formu 
doldurarak başvurulabilir.

insankaynaklari@asil- 
celik.com.tr

löTgl ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez-Güler Ajans

Türkiye'de, geçen 
yıl 21 bin 178 
yabancı uyrukluya, 
19 bin 91 konut ve 
bin 912 parsel 
satışı yapıldı. 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Tapu ve 
Kadastro Genel 
Müdürlüğünden 
alınan bilgiye göre, 
özellikle Körfez 
ülkeleri ve In
giltere'deki 
yatırımcıların ter
cihi olan Türkiye'de 
son 10 yılda 8 bin 
796 parsel (arsa, 
bağ, bahçe, tarla 
vb) ve 102 bin 745 
konut, 121 bin 524 
yabancıya satıldı. 
Genel Müdürlüğün 
2016 verilerine göre 
ise 21 bin 178 
yabancı uyruklu, 
bin 912 parsel ve 
19 bin 91 konut 
satışıyla Türkiye'de 
taşınmaz sahibi 
oldu. Ayrıca 
yabancılar geçen 
yıl, önceki sene 
lerde edindikleri 
bin 15 taşınmazı 
elden çıkardı.
En çok talep 
İraklılardan 
Mülk edinimi 
konusunda Türki 
ye'yi tercih eden
lerin babında 
sırasıyla Irak,

Suudi Arabistan, 
Kuveyt, Afganistan 
ve İngiltere 
vatandaşları 
geliyor.
Bu kapsamda 
geçen yıl İraklılara 
3 bin 459, Suudi 
ArabistanlIlara bin 
642, Kuveytlilere 
bin 640, Afganlara 
bin 518, Ingilizlere 
ise bin 298 
taşınmaz satışı 
gerçekleştirildi. 
Afganlar İstanbul'u, 
Kuveytliler Bursa'yı 
tercih etti 
Yabancılar, geçen 
yıl İstanbul'dan 6 
bin 411, Antalya'-t 
dan 4 bin 971, Bur- 
sa'dan bin 344,

Aydın'dan bin 287, 
Yalova'dan ise bin 
31 taşınmaz edindi. 
İstanbul'u en çok 
tercih edenlerin 
başında, bin 98 
taşınmaz alan Af
ganlar gelirken, 
bunu 944 
taşınmazla Irak ve 
735 konutla 
Suudi Arabistan 
vatandaşları izledi. 
İraklılar, İstanbul 
dışında yatırım ter
cihlerini Yalova ve 
Antalya'dan yana 
kullandı. Ruslar 
taşınmaz satın 
almak için Antalya, 
Kuveytliler Bursa, 
Ingilizler ise Muğla 
ve Aydın'ı seçti.

mailto:insankaynaklari@asil-celik.com.tr
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Kıs lastiği cezası 715 lirana çıkıyor
Kış lastiği uygula 
masına uymayan 
araçlara kesilen 
cezalar 625 liradan 
715 liraya çıkacağı 
öngörülüyor. 
Şehirler arası yük 
ve yolcu taşıyan 
ticari araçlar için 1 
Arahk'ta başlayacak 
kış lastiği takma 
zorunluluğuna uy
mayan işletmecilere 
uygulanan 625 lira 
lık cezanın, 1 Ocak 
2018 itibarıyla 715 
liraya yükseltilmesi 
bekleniyor.
Ulaştırma, Denizci
lik ve Haberleşme 
Bakanlığınca, 2918 
sayılı Karayolları 
Trafik Kanunu 
uyarınca yolcu ve 
eşya taşımalarında 
kullanılan araç 
ların kış lastiği 
kullanmaları, illerin 
hava ve iklim 
şartlarına göre yılın 

belirli dönemi için 
zorunlu tutulacak. 
Söz konusu yetki, 
Bakanlıkça valilik
lere de de
vredilebilecek. 
Araçların denetimi, 
Bakanlığının 
yetkilendirdiği per
soneli ile Emniyet 
Genel Müdürlüğü, 
Jandarma Genel 
Komutanlığı, Güm
rük ve Ticaret 
Bakanlığının sınır 
kapılarındaki birim
leri ve belediyelerin 
denetim birimler
ince yapılacak. 
Kurala uymayan 
araçların 
işletmecilerine 625 
lira olarak uygu
lanan cezanın, 
Maliye Bakanlığı 
tarafından 
açıklanan yüzde 
14,47'lik yeniden 
değerleme oranı 
çerçevesinde 1

Ocak 2018 itibarıyla 
715 liraya çıkarıl 
ması öngörülüyor. 
Belirtilen idari para 
cezasının tutarını 
azaltmaya ve iki 
katına kadar artır 
maya Bakanlar Ku
rulu yetkili olacak. 
Buna göre, yolcu ve 
eşya taşımalarında 

kullanılan araçlar 
her yıl 1 Aralık ile 1 
Nisan tarihleri 
arasında zorunlu 
olarak kış lastiği 
kullanacak.

KAR LASTİĞİ 
OLMAYAN 
ARAÇLAR YOLA 
DEVAM

EDEMEYECEK 
Kış şartlarına göre 
önlemini almamış, 
kış lastiği olmayan 
araçların yolu 
kapatması ve 
insanların mağdur 
olmasını önlemek 
amacıyla başlatılan 
uygulamayla, karlı 
havalarda yolların 
kapanmasının 
önüne geçilmesi 
amaçlanıyor. 
Ekipler, bu yıl ted
birsiz, hazırlıksız 
yola çıkan araçları 
daha sıkı denetleye
cek ve kış şartlarına 
uygun kar lastiği 
takmayan araçların 
yola devam etme 
(erine izin vermeye
cek. Kış lastikleri 7 
derecenin altındaki 
sıcaklıklarda, ıslak, 
karlı ve çamurlu 
zeminlerde yaz 
lastiklerine oranla 
daha iyi yol tutuş ve 

yüksek güvenlik 
sağlıyor.
Geçen dönem kış 
lastiği takma 
zorunluluğunun 
olduğu 1 Aralık 
2016 ile 1 Nisan 
2017 arasında 
Karayolu Düzen
leme Genel 
Müdürlüğü ekipler
ince, 155 araç 
sahibine 94 bin 184 
lira, Emniyet Genel 
Müdürlüğünce 320 
araç sahibine 193 
bin 445 lira, Jan
darma Genel Komu 
tanhğınca da 47 
araç sahibine 28 bin 
593 lira ceza 
kesilmişti. Böylece 
şehirlerarası yük ve 
yolcu taşıyan 522 
ticari araç sahibine, 
kış lastiği 
takmadıkları için 
toplam 316 bin 222 
lira para cezası 
uygulanmıştı.

Bursa'da l el no satışları durma nokiasına geldi
Son günlerde 
akaryakıta ardı 
ardına gelen zamlar 
ikinci el otomobil 
piyasasını vurdu. 
Pazarda müşteriden 
çok otomobil var. 
Son zamlarla bir
likte motorin 5 lirayı 
aşarken benzin ise 
5 lira 68 kuruş 
oldu. LPG ise 3 lira 
25 kuruşa çıktı. 
Akaryakıt 
fiyatlarının yanısıra 
Motorlu Taşıtlar 
Vergisi de önemli 
oranda artınca araç 
alacak vatandaşlar 
da otomobil al
makta vazgeçti

Bursa ikinci el 
otomobil pazarında 
ise satıcılar sinek 
avlıyor. 2 ay önce
sine kadar 
satışların azda olsa 
iyi olduğunu be
lirten satıcılar, "Son 
günlerde akaryakıt 
fiyatlarına gelen 
zamlar ve sıfır 
otomobillerde 
kampanya 
yapılması ikinci el 
araç satışlarını 
neredeyse dur
durdu. Pazarda 
müşteriden çok 
araç var sinek 
avlıyoruz" dediler. 
Bursa Oto Pazan'na

ikinci el araçlarını 
satmak için getiren 
vatandaşlar, sıfır 
otomobillerdeki 
kampanyaların ve

akaryakıt 
fiyatlarının kendi
lerini etkilediğini 
söyleyerek, "Yıl 
sonu olduğundan

dolayı ikinci el 
satışlarında 
yavaşlama var. 
Bunun da en büyük 
sebebi sıfır

otomobiller için 
firmaların yapmış 
olduğu kampa
nyalar ve akar 
yakıt fiyatlarına 
yapılan zamlar. 
Akaryakıt fiyat 
lan o kadar çok 
artı ki vatandaşlar 
araca binmek is
temiyor. Bu da 
satışları ekliyor. 
Son 2 aydır satışlar 
durgun. Pazarda 
müşteriden çok 
araç var, pazarı 
gezenler de bir 
şey almadan 
dönüyor. Ne yapa 
cağımızı şaşırdık" 
dediler.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK -YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

KÜÇÜK KUMLA 
ÜZGÜZELYALI SİTESİNDE 

HAVUZLU EŞYALI ve EŞYASIZ 
2+1 DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK

05353781800
" Facebook sayfamız f GemlikBCörfez - Güler Ajans
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Milyonlarca gence istihdam fırsatı
Cumhuriyet tari
hinin en kapsamlı 
işgücü piyasası 
araştırması yapıldı. 
Araştırma üç yılda 
3.2 milyon gencin 
işe girmesinde yol 
haritası olacak 
Hükümet, 
Cumhuriyet tari
hinin en kapsamlı 
işgücü piyasası 
araştırmasını yaptı. 
Araştırma, gelecek 
üç yılda 3.2 milyon 
genci işe yerleştir 
mede yol haritası 
olacak. Türkiye İş 
Kurumu tarafından 
yaklaşık 100 bin 
işyerini ziyaret ed
erek gerçekleştirilen 
"İşgücü Piyasası 
Talep Araştırma 
sı"nda dikkat çeken 
bazı başlıklar şöyle: 
YARISI 
İMALAT-TİCARETTE 
Türkiye İş Kuru-

mu'na kayıtlı 1 
milyon 111 bin 
işyerinde 10 milyon 
242 bin çalışanın 
yarısı imalat ve 
ticaret sektöründe 
çalışıyor. Çalışan 
her dört kişiden 
üçünün erkek 
olduğu gözleniyor. 
ÇALIŞANI EN 
FAZLA OLAN 10 
MESLEK 
Çalışanı en fazla 
olan mesleklerin 
başında, satış 
danışmanı, büro 
elemanı, temizlik 
görevlisi, garson, 
beden işçisi, şoför- 
yük taşıma, 
işletmeci, makineci 
(dikiş) güvenlik 
görevlisi, muhase
beci geliyor.
10 İŞYERİNDEN Tİ 
ELEMAN ARIYOR 
Araştırma 
kapsamındaki 1

milyon 111 bin 
işyerinde 114 bin 
227'sinde açık iş bu
lunuyor. Bu 
işyerlerinde 286 bin 
kişilik açık var.
AÇIK İŞTE 
TURİZM-GAYRİ- 
MENKUL İLK 
ŞIRADA 
İkiden fazla istih
dam lı işyerlerinde 

açık iş oranı yüzde 
2.7'yi buluyor. Açık 
iş oranı en yüksek 
sektörler içinde 
yüzde 4.2 ile kon- 
aklama-yiyecek 
hizmeti, yüzde 4.1 
ile gayrimenkul 
faaliyetleri bu
lunuyor. Bunu, 
imalat, bilgi-iletişim, 
toptan ve perakende 

ticaret, inşaat, 
kültür, sanat, 
madencilik, eğitim, 
İnsan sağlığı ve 
sosyal hizmetler 
izliyor.
HER ÜÇÜNDEN 
BİRİ İMALAT 
Türkiye genelinde 
ise her üç açık işten 
biri (yüzde 35.5) 
imalat sektöründe 

bulunuyor. Bunu 
toptan-perakende 
ticaret, konak 
lama ve yiyecek 
faaliyetleri 
izliyor.
GENÇLERDE 
ARANAN 10 
ÖZELLİK 
İşveren işe alacağı 
gençlerde özellikle 
10 başlığa önem 
veriyor. Sabah'ın 
haberine göre, 
mesleki teknik 
bilgi-tecrübe, fizik- 
ibedensel yeterlilik, 
iletişim-ifade 
yeteneği, takım 
çalışması, bilgisayar 
kullanımı, sorun 
çözme-insiyatif 
alma, satış- 
pazarlama bece 
risi, hesap yapa
bilme (analitik 
beceri), proje 
tabanlı çalışma, 
yabancı dil.

Cari acık rakamları açıklandı
Cari işlemler den
gesi, eylül ayında 
4,53 milyar dolar 
açık verdi. Cari 
denge Ocak- 
Eylül'de ise 31,1 
milyar dolar 
açık verdi.
Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası 
(TCMB) tarafından 
Eylül 2017 dönem
ine ilişkin ödemeler 
dengesi verileri 
açıklandı.
Verilere göre, cari 
işlemler açığı,

eylülde bir önceki 
yılın aynı ayına 
kıyasla 2 milyar 934 
milyon dolar artarak

4 milyar 527 milyon 
dolar düzeyinde 
gerçekleşti. Böylece 
12 aylık cari işlemler

açığı 39 milyar 267 
milyon dolar oldu.
TCMB açıklama 
sında, "Söz konusu

gelişmede, 
ödemeler dengesi 
tablosundaki dış 
ticaret açığının bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre 3,41 mil
yar dolar artarak 
6,67 milyar dolara 
ve birincil gelir den
gesi açığının 171 
milyon dolar artarak 
1,07 milyar dolara 
yükselmesi etkili 
olmuştur" denildi. 
Verilere göre 
hizmetler dengesi 
altında seyahat

kaleminden kay
naklanan net gelir
ler, bir önceki yılın 
aynı ayına göre 661 
milyon dolar artarak 
2,69 milyar dolara 
yükseldi.
Eylül ayında net 
hata noksanda ise 
1,68 milyar dolarlık 
fazla kaydedildi. 
Cari açık geçen yılın 
Eylül ayında 1,59 
milyar dolar, 2016 
yılı tamamında ise 
32,64 milyar dolar 
olmuştu.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER
İtfaiye 110 Telefon Anza 121
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

155 
156

513 10 55 
51315 70
513 12 06

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

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

KAYMAKAMLIK Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Uman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md.

513 13 53

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

513 10 51
513 10 53
513 29 54
513 10 25

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

ULAŞIM Özel İd. Md. 513 15 07
Fam u tümle
DENİZ UÇAöl 
p«q«*us Alimle Seyahat
METRO
Aydın Turtam 
80zar Turizm
KenberoQlu-Esedeç
Anıtur
Kamil Koç

3*12 OO 23

613 20 77
612 1O 72

312 O1 63

Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tanm 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

513 15 46
513 71 66

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast

517 34 00
513 23 20 RELEDİYE

Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 10 es
513 05 29
280 44 44

Santral
Başkanlık

51345 21-23
513 45 20

TAKSİLER BUSKİ 514 57 96
Körfez Tekel 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Takel 
Manastır Takel

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

itfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Anza

513 23 25 
51345 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

DENİZ OTOBÜSİT

Bursa 250 77 64
Mudanya 544 so so
Yenlkapı (212) 51e 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tas. 513 23 94

VAPUR-FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhlaar (262) 666 60 31

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz ’ 513 12 05
Habaş 513 10 37
Mogaz - 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 48
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 50 81
Bütünler Llkltgaz 813 80 00
Akçagaz 814 88 70
Totalgaz__________ 514 17 00
Akcan Petrol ■ İO r9
MAR-PET S13 ao 33
Tuncay Otogoz sis -te 4e

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5929 

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 
Istikfaf Cad? Bora Sok. No:5/A GEMİIK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

GEdHÜK
VENÜS SİNEMASI
THORRAGNORAK 
11.00-13.30-16.00- 

18.30-21.00 
AYLA 

11.30-14.00-16.30- 
19.00-21.15 

BÖLÜK 
12.00-14.00-16.15- 

18.30-20.45 

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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OEMLİK'İH İLK OÜNLPKIİYAIİ O»ZETE«I

YİĞİT İNŞAAT
“1 987

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

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

w, rı

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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17 -18 Kasım günleri Gemlik’te ilk kez yapılacak olan fuarın son hazırlıkları tamamlandı

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

İş Edindirme Buluşması 
Fuarı hazırlıkları tamamlandı
Gemlik'te 17-18 Kasım günlerinde 

bir ilk yaşanacak.
İŞ-Kur Gemlik Şube Müdürü 

Ünver Ünver, ilçemize gelir gelmez 
önce esnaf gezilerine başladı.

Sonra ilçemizdeki oda ve sanayi 
kuruluşlarını ziyaret etti.
Bu ziyaretler sonunda ortaya bir 

fuar açma fikri doğru.
Devamı sayfa 4’de

17-18 Kasım günleri 
ilçemizde yapılacak 
olan “Gemlik’te İnsan 
Kaynakları ve İstih
dam Buluşması” Fua 
rının işbirliği protoko 
lü dün törenle imzalan 
dı. Sosyal Yaşam Mer 
kezi’nde iki gün bo 
yunca devam edecek 
olan fuarda 45 kurum 
ve kuruluş stand aça
cak. Haberi sayfa 2’de

Havaların güzel gitmesi nedeniyle zeytin atımları son günlerde artmaya başladı

Maımaralıirlii 500 ton zeyamHlı
2017-2018 yılı zeytin alım kampanyasını Ekim ayında başlatan ve bu yıl peşin alım yap 
ma kararı alan Marmarabirlik, Gemlik’te de ortaklarından bu güne kadar 500 ton zeytin 
aldı. Atımların son günlerde havaların uygun gitmesi nedeniyle artacağı belirtildi. 2’de
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I 17-18 Kasım günleri Gemlik’te ilk kez yapılacak olan fuarın son hazırlıkları tamamlandı

17-18 Kasım günleri 
ilçemizde yapılacak 
olan “Gemlik’te İn 
san Kaynakları ve 
İstihdam Buluşma 
sı” Fuarı nın işbir 
liği protokolü dün 
törenle imzalandı. 
Gemlik Ticaret 
Borsası’nda yapılan 
protokol törenine 
Kaymakam vekili 
Orhangazi Kaymaka 
mı Dr. Yalçın Yılmaz 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı, İş Kur İl 
Müdürü Feyzullah 
Eren Türkan, Müdür 
Yardımcısı Ahmet 
Cammova, Gemlik

Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Ke 
mal Akıt ve Gemlik 
Ticaret Borsası Baş 
kanı Özden Çakır 
katıldı. Protokol 
törenine İş Kur Gem 
I i k Şube Müdürü 
Ünver Ünver ise 
rahatsızlığı nede 
niyfe katıfamadı.

FUAR GEMLİK’TE 
BİR İLK..

Tören açılışında 
konuşan İş Kur Özel 
İş ve Meslek Danış 
manı Özel Geyik, 
Gemlik Kaymakam 
lığı öncülüğünde 

yerel düzeyde milli 
İstihdam seferber 
liğini etkin şekilde 
devam ettirebilmek 
amacıyla düzen
lenecek olan “Gem
lik insan Kaynakları 
ve İstihdam Buluş 
ması”nın Bursa 
Çalışma ve İş Ku
rumu Gemffk Hiz 
metleri Merkezi, 
Gemlik Belediyesi, 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası ve 
Gemlik Ticaret 
Borsası işbirliğinde, 
işverenleri ve iş 
arayanlarını buluştu 
racağını söyledi. 
Geyik konuşmasın 

da; “Buluşmaya 
Gemlik’in seçkin 
firmalarının ihtiyaç 
duyduğu nitelikli 
işgücünü karşılama 
yı, iş arayanların ise 
iş ihtiyaçlarını karşı 
lamayı amaçlamakla 
birlikte, insan kay 
naklarını çalışanları 
nın da kaynaşmayı 
amaçlamakla bir
likte, insan kaynak 
larını çalışanlarının 
da kaynaşmasını 
sağlayarak, firma 
lar arası işbirliğine 
de katkı sağlamayı 
amaçlamaktadır. ” 
dedi.
17-18 Kasım günleri

Gemlik Belediyesi 
Sosyal Yaşam 
Merkezi’nde iki gün 
boyunca devam 
edecek olan fuarda 
45 kurum ve kuru 
luş stand açacak. 
Bu standlarda ku
rumlar iş başvurula 
rını, iş görüşmeleri 
ve staj başvurula 
rını alacaklar.
Öte yandan, Ticaret 
ve Sanayi Odası Sa- 
lonu’nda 17 Kasm 
günü Doç. Dr. 
Şenay Yürür (Yaova 
Üniversitesi İ.İ.B.F 
öğretim üyesi) 
“Çalışma Yaşamın 
da İnsan” konulu, 

aynı gün Doğan Tv. 
Sosyal Medya Yö
neticisi Erden 
Caner ise “Kişisel 
Mekanı Yönet, 
‘Bunun Yolunu Ben
den öğren’ adlı bir 
sunum yapacak.
18 Kasım Cumartesi 
günü ise Bloom 
berg HT Genel 
Yayın Yönetmeni 
Cüneyt Başaran, 
‘‘Ekonomi İstihdam 
İlişkisi” konulu, 
Faurecia Polifleks 
Bodrolama Müdürü 
Gaye Cura da “Ey 
vah Mezun Oluyo
rum” adlı bir sunum 
yapacaklar.

Havaların güzel gitmesi nedeniyle zeytin ahmları son günlerde artmaya başladı

Marmarablrlik 500 ton zeylin alili

2017-2018 yılı zeytin 
alım kampanyasını 
Ekim ayında başla 
tan ve bu yıl peşin 
alım yapma kararı 
alan Marmarablrlik,

Gemlik’te de 72 
Nolu Tarım Satış 
Kooperatifi aracılı 
ğıyla ortaklarından 
zeytin alımlarını 
sürdürüyor.

Kooperatif Yönetim 
Kurulu Başkanı 
İbrahim Demir, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, bu 
güne kadar 500 ton 

zeytin aldıklarını, 
atımların son gün
lerde havaların 
uygun gitmesi 
nedeniyle artarak 
devam etmekte 

olduğunu söyledi. 
Merkez ve köylerde 
alınan zeytinler
S.S. 72 Nolu Gemlik 
Marmarablrlik 
Zeytin Tarım Kredi

Kooperatifinin Or 
hangazi Caddesin
deki depolarına 
konarak hemen 
salamura işlemi 
yapılıyor.
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İsletin kıyafetlerini çaldılar
Bursa’da bir 
askerin kıyafetlerini 
çalan şahıslar 
güvenlik kamera 
larına yakalandı. 
Olay, Osmangazi 
ilçesinde özel bir 
rehabilitasyon 
merkezinin önünde 
meydana geldi. 
Güvenlik karne 
ralarına yansıyan 
görüntülerde, 
sabahın erken saat
lerinde park halin
deki araçları kontrol 
ederek gezen 2 kişi, 
minibüsün yanına 
yaklaşıyor. Servis 
minibüsünün 
kapısını kontrol 
ettiğinde açık 
olduğunu fark eden 
zanlılardan biri, 
aracın ön koltu 
ğunda bulunan 
koliyi alarak 
arkadaşına veriyor.

IMİBİMİllİİlMlİl
Bursa'da, 70 
yaşındaki bir kadın, 
mantar toplamak 
için çıktığı evine 
dönmeyince, 
ekipler seferber 
oldu.
Büyükorhan ilçe
sine bağlı Yenice 
Mahallesi'de

Bursa'da. narkotik 
ekiplerinin 
uyuşturucu' 
satıcılarına yönelik 
gerçekleştirdiği op
erasyonda 3 kişi 
gözaltına alındı. , 
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü 

»Uyuşturucu ile 
Mücadele Şube 
Ekipleri, NARKO- 
TEM VVhatsapp 
İhbar Hattı'na gelen 
bir ihbar üzerine, 
merkez Osman 
gazi ilçesinde,bir 
evde uyuşturucu 
madde satışı

Koliyi alan kişi 
olay yerinden 
uzaklaşırken, 
diğeri minibüsün 
içerisinde değerli 
bir şeyler bulmak 
için ortalığı 
karıştırıyor.
Kış aylarında eksi 
dereceleri gören 
Erzincan'da asker
lik yapan çocu 
ğunun kıyafetlerini 
alanların utanması 
gerektiğini belirten 
63 yaşındaki Cahit 
Tarhan, "Sabah 

yaşayan 70 yaşın 
daki Şükriye Özger, 
öğle saatlerinde 
mantar toplamak 
için evinden çıktı. 
Şükriye Özger geç 
saate kadar gelme 
yince yakınları 
jandarmayı ara
yarak yardım istedi. 

yapıldığını tespit giden ekipler, bu-
etti. . rada operasyonda
Müşteri gibi eve düzenleyerek evde

mesaiye geldim. 
Arabayı okulun 
önüne park ettim. 
Listemi alıp servis 
toplayacaktım. İçeri 
girip bir çay içtim. 
Biraz oyalandıktan 
sonra servise 
bindiğimde aracın 
kurcalandığını fark 
ettim. Çocuğum 
Erzincan'da asker
lik yapıyor. Hafta 
sonları dışarı çıktı 
ğında sivil elbiseleri 
yazlık olduğu için 
kışlık kıyafet istedi.

Jandarma, AFAD, 
AKUT, BAKUT ekip
leri yaşlı kadını 
bulmak için çalış 
malara başladı. 
Arama kurtarma 
çalışmalarının sona 
erdiği ve sabah 
tekrar devam 
edileceği duyurul

Resmi kıyafetle de 
çıkamadıkları için 
birkaç mont, 
ayakkabı, kazak, 
pantolon gibi 
kıyafetler 
hazırlamıştık.
Onları alıp 
gitmişler. Ara 
banın içini de 
karıştırmışlar. 
Üzüldüğüm konu, 
çocuk hafta sonuna 
bu kıyafetleri 
bekliyordu. Artık 
yenisini alacağız. 
Sağlık olsun.
Ancak yapanların 
utanması 
gerekiyor" dedi. 
Polis olayla alakalı 
tahkikat başlatır 
ken, vatandaşları 
da araçlarının 
kapılarını indikten 
sonra kontrol 
etmeleri hususunda 
ikaz etti.

duktan sonra, 
Şükriye Özger 
kendiliğinden 
evine geldi. Eve 
geldiğinde çok 
üşümüş durumda 
olan Şükriye Özger 
112 Acil Servis 
ekipleri tarafından 
Bursa'ya getirildi.

bulunan Ş.K, M.N. 
ve M.S.K’yi 
gözaltına âldı.
Evde yapılan ara
malarda satışa 
hazır, paketlerde bir 
miktar uyuşturucu 
madde, 
uyuşturucuları 
paketlemek için 
şeffaf kilitli poşet, 
uyuşturucu , 
tartımında 
kullanılan hassas 
terazi ele geçirildi. 
Şüpheliler, emniyet
teki işlemlerinin 
ardından adliyeye 
sevk edildi.

Cinsel gücü 
arttırıcı ürünlere 

el konulan

Bursa polisi 
tarafından 
yasalara aykırı 
olan bitkisel gıda 
takviyelerinin 
satışına yönelik 
operasyon düzen
lendi. Operasyon 
kapsamında 9 bin 
220 adet ürüne el 
konulurken, 2 
şahıs hakkında da 
yasal işlem 
yapıldı..
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü Güven
lik Şube Müdürlü 
ğü Fikri Mülkiyet 
Suçları Büro Amir 
liğince, kişilerin 
hayatını ve sağlı 
ğını tehlikeye soka 
cak biçimde cinsel 
gücü arttırıcı/ 
geciktirici etkiye 
sahip olduğu iddia 
edilen, içerisinde 
bulundurulması 
yasak olan 
afrodizyak etkili 
etken madde 
sildenafil bulundu 
ğu tespit edilen, 
enerji içeceği, gıda 
takviyeli kapsül, 
çikolata, macun, 
kahve ve pekmez 
gibi bitkisel gıda 
takviyelerinin 

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR
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satışına yönelik 
Bursa genelinde 
operasyon 
düzenlendi. 
Bu tür ürünleri 
toptan olarak 
sattığı tespit 
edilen işyerlerine 
yönelik merkez 
Osmangazi ve 
Nilüfer ilçelerinde 
faaliyet gösteren 2 
işyeri ile 2 araçta 
yapılan ara
malarda, piyasa 
değeri yaklaşık 
olarak 30 bin TL 
olan, 2 bin 732 
adet cinsel gücü 
artırıcı kapsül hap, 
bin 499 adet cinsel 
gücü artırıcı 
pekmez, 183 kutu 
cinsel gücü artırıcı 
çikolata, 12 adet 
geciktirici etkiye 
sahip sprey, 127 
adet cinsel gücü 
artırıcı enerji 
içeceği ile bu 
ürünlerin 
ambalajlanmasınd 
a kullanılan 4 bin 
667 adet boş am
balaj malzemesi 
olmak üzere 
toplam 9 bin 220 
adet ürüne el 
konuldu.
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Güne Bakış
Kurşunlu Gençlik Merkezi’nde Rehabilitasyon gören gençler yeni bir hobi öğreniyor

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

İş Edindirme Buluşması Fuarı 
hazırlıkları tamamlandı

Gemlik İs Kur, ilçemiz dışında, Orhangazi ve 
İznik ilçelerinde hizmet alanı kapsamında olan 
bir kuruluş.

Bu 3 ilçenin işverenlerinin ihtiyacı olan 
çalışanlarının iş edinmesi (istihdam) ihtiyacına 
aracılık ediyor.

iş arayanlar da bu kuruma başvurarak, kendi 
meslek ve yetenekleri doğrultusunda iş arayış 
/arını bu kuruma yapıyorlar.

Ayrıca işten ayrılan emekçilere “İşsizlik 
Maaşı” bu kurum aracılığıyla bağlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
işsizlik endekslerinin yükselmesinden sonra, Ak 
Saray da işverenlerle yaptığı bir toplantıda, her 
işyerine yeni istihdam yaratılmasını istemiş 
hatta emretmişti.

Ekonominin bozuk olduğu bir ortamda işvere 
nin işçi çıkardığı bir ortamda, Cumhurbaşkanı 
işçi alın işsizlik azalsın diyor.

Emir büyük yerden olunca, bazı işyerleri 
işsizlere iş vermeye başladı.

Ancak, bu yeterli olmadı.
Çünkü ekonomi emirle olmaz.
Emirle yürüyen rejimler demokratik rejimler 

değildir. Otoriter rejimlerdir.
Korku belasına emre uyanlar oldu, uymayan

lar oldu.
İş arayanlara iş bulan kuruma olan İşKur 

Cumhurbaşkanının direktifleri üzerine projelere 
yürütmeye başladı.

Gemlik İşkur da bir ilki Gemlik’te gerçekleş 
tiriyor.

işveren ile iş arayanları 17-18 Kasım günleri 
Sosyal Yaşam Merkezi’nde biraraya getirecek.

Bu buluşmada 44 firma stand açarak, iş 
arayanları dinleyecek.

İşçi ihtiyacı olan firmalar yüz yüze yapılacak 
bu görüşme sonucu ihtiyaçları olanlara iş vere
cek.

Bu bölgemizde ilk kez yapılan bir insan 
kaypaklarının değerlendirilmesidir.

İş arayan ile işverenin buluşmasıdır.
Fuar havası içinde geçecek olan bu buluş 

ma, olumlu geçerse, gelecek yıllarda büyüyerek 
devam edecek. Belki de bölgeye hatta Türkiye 
ye örnek olacaktır.

Fuar sırasında 4 değerli konuşmacı ilçemiz 
de değişik konularda panel verecekler.

Bunlardan biri de Gemlik’i ekonomist eski 
ANAP ilçe Başkanlarından, Gemlik Üniversite 
Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Haşan 
Başaran’nın oğlu Bloomberg HT Genel Yayın 
Yönetmeni Cüneyt Başa ran'dır.

Cüneyt Başaran, gazetecilik ve televizyoncu
luk yaşamına bankacılıkla başladı.

Ingiltere de bir bankada bireysel portföy 
yönetmenliği yaparken, ülkemize çağrılarak de 
ğişik Tv. kanallarında ekonomi ve borsa analiz
leri yaptı. Gazetelerde ekonomi yazarlığı yaptı. 
Bugün mesleğinde tanınmış bir kişi ve yayın 
yönetmeni oldu.

Başaran, 18 Kasım cumartesi günü “Ekono 
mi İstihdam İlişkileri” konusunu anlatacak.

Dün yapılan törende, bu işe el koyanlar bir 
araya gelerek aralarında fuarın hizmet protoko 
lünü imzaladılar. Başarılı olmasını diliyorum..

Bursa Büyük 
şehir Belediye 
Başkanlığınca 
Kurşunlu'da 
açılan Gençlik 
ve Aile Destek 
Merkezi’nde 
rehabilitasyon 
gören gençler 
için Halk Eğitim 
Merkezi 
tarafından üç 
boyutlu kağıt 
şekillendirme 
(kağıt rölyef) 
kursu açıldı. 
Hafta sonu 
yapılan kurslarla 
kursiyerler hem

hobi edinme katılma duygu yonlarına
hem de üretime suyla rehabilitas yardımcı olacaklar.

İlçemizden Bursa’ya 
kalkan Halk 
Otobüslerinin 
çıkardıkları egzos 
gazları, tarihi 
çınarları kurutuyor. 
Uzun yıllardan 
beri, kent dışına 
çıkarılmayan, ilçe 
mizin tek parkının 
önünden Gemlik

Bursa arasında se
ferler yapan Halk 
otobüslerinden 
çıkan egzos gazla 
rındaki karbon- 
monoksit gazları, 
çevrede bulunan 
ulu çınarların kuru 
masına neden 
oluyor.
Bir çoğunun üzerin

de tescilli olduğu 
Bursa Kültür ve 
Tabiat Varlıkları 
Koruma ve Kurulun 
ca tescilli bir çınar 
tamamen kururken, 
İkincisinin de 
bazı dalları kuru
maya başladı. 
İlçe içinde trafiğin 
sıkışmasına

neden olan 
Gemlik Bursa 
Halk Otobüsle 
ri’nin Terminale 
taşınmadığı 
sürece kalkış 
yerlerindeki çınar 
ağaçlarının tama
men kuruma 
ihtimali bulu 
nuyor.

KRŞ€D€ B(Kl(M(K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 
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Facebook sayfamız: Gemlik Körfez - Güler Ajans
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SPOR KÖŞESİ
Haydar YİĞİT

GEMLİK’TE MAÇ SEYRETMEK...

Bu hafta sonu 
hava adeta yazdan 
kalma gibiydi. Açık 
havada spor yapan
lar için ortam çok 
güzeldi. Futbolda 
Gemlik’imizi il
gilendiren önemli 
maçlar hep birinci 
kümedeydi. Zira, 
süper amatörde ve 
BAL liginde maale
sef Gemlik takımı 
yoktu.

Ben, gazetemin 
ricasıyla uzun bir 
aradan sonra 
yazılarıma devam 
edecektim. Bunun 
için maçları takip 
etmek gerekiyordu. 
Gene uzun bir ara 
dan sonra izleme 
diğim maçların 
değerlendirmesini 
yapacaktım.

Hafta sonu hep

maç izlemekle 
geçti.

Önce, Cumartesi 
günü Gemlik suni 
çim sahada oy
nanan Gemlikspor - 
Umurspor maçını 
takip ettik. Denk 
kuvvetlerin mü
cadelesini fırsatları 
değerlendiren Gem
likspor kazandı. 
Futbol kalitesi 
vasatın üstüne hiç 
çıkmadı.

Sporcular ve 
teknik heyet birbir
lerine gayet dostani 
davrandılar.

Sportmence bir 
maç oldu. Her iki 
takımı da tebrik 
etmek gerekir. 
Aralarında kötü 
niyetli kimse yoktu. 
Sporda önemli olan 
budur işte.

Maç sonu hemen 
kapalı spor salo
nuna geçtik. Bas
ketbol ikinci liğine 
bu sene çıkan Gem
lik Basketin rakibi 
Manisa Belediye- 
spor idi.

Denk kuvvetlerin 
maçı gibiyi adeta. 
Manisa Belediye iyi 
savun ma 
yapıyordu. Bizim 
çocuklara pota 
altından adeta bas
ket attırmadılar. Biz 
daha çok dış 
şutlardan basket 
bulduk. Bu arada 
salonda bayağı 
seyirci vardı. Ama 
tezahürat yoktu. 
Biraz tezahürat olsa 
maçı biz kazanırdık. 
Maç sonunda 
skorda eşitlik vardı. 
Maç uzatmaya gitti.

Uzatmada da Mani 
sa daha az hata 
yapınca maçı da 
kazandı. Kıran 
kırana bir maç 
seyrettik. Basket
bolü doyduk.

Pazar günü Gem
lik suni çim sahada 
Çotanakspor- 
Vakıfköy maçı vardı. 
Baştan sona üstün 
oynayan Çotanak 
sporumuz maçı da 
farklı kazandı.
Kümeden düşmeme 
adına çok önemli 
bir galibiyet aldık 
diyebiliriz.

Ayrıca bundan 
sonraki maçlarda 
daha umutlu bir 
Çotanak seyredeğiz 
diyebilirim. 
Çocuklarımızı gali
biyetten dolayı kut
luyorum.

Dördüncü 
maçımızı Umurbey 
de seyrettik. Kü
menin lideri olarak 
Nilüfer 1987 
karşısına çıkan Ve- 
fasporumuzu hiçte 
ummadığı bir 
mağlubiyet aldı.

Vefasporu adeta 
orta hakem Aptul- 
lah Aksoy yendi 

diyebiliriz. Daha 
maçın yirminci 
dakikasına 
gelindiğinde Vefa 
sporu sarı kart ade 
di altıydı. Adeta Ve- 
fasporun saha için
deki mücadele gücü 
nü hakem bitirdi 
diyebiliriz. Nilüfer- 
sporun on ikinci 
adamı gibiydi. Bu 
durum seyircilere 
yansıdı. Kötü teza
hürat çok oldu. Bir 
spor adamı olarak 
ben çok üzüldüm. 
Yahu son an 
dakikada 4 numaralı 
futbolcu topu eliyle 
ceza sahasının 
dışına taşıdı. Neden 
penaltı vermiyorsun 
be kardeşim. Niye 
tribünleri tetikliyor- 
sun.

Gemlik’te oynanan 
maçlara seyirci 
küsmüş durumda 
sebebi suni çim sa
hada adam gibi maç 
seyredememek. 
Adeta kafeste maç 
seyrediyoruz diyor
lar. Haksız da değil 
ler. Önü tel örgü 
süz güzel tribünleri 
onlarda hak ediyor
lar.

Bursa da Gemlik 
gibi sağ kalmadı 
artık. Gerçek 
sahamız zemin 
bozukluğundan 
dolayı iki yıldır 
hizmet vermiyor. 
Keşke maçlar o sa
hada oynansa. Şu 
an atıl durumda. Bu 
sahanın zemini de 
suni olsaydı. En 
azından bakımı 
kolay olurdu.

Hep keşke diyo 
ruz.

İnşallah zamanla 
söyledikleri mizin 
hepsi gerçekleşir. 
Spor severler hak 
ettikleri gibi maç 
seyrederler.

Bunlar hakikaten 
çok önemli konular.

nsanlara doğruları 
anlatmakta zorluk 
çekiyoruz.

Hafta bazen bizi 
bile tersliyorlar.

Umurbey sahası 
ile Gemlik Suni Çim 
arasında maç 
seyretme konusu o 
kadar çok farklı ki. 
Dışarıdan gelen 
dostlarımız Gem- 
lik’imizin bu konuda 
maalesef suçluyor
lar.

R5İL ÇELİK
Orhangazi / Bursa’da Kurulu, kaliteli 
çelik üretiminde Türkiye’nin en büyük 
kuruluşu olan ve Dünyanın sayılı 
üreticileri arasında yer alan 
fabrikamızın Üretim ve Bakım Bölüm
lerinde üretim ve bakım elemanı olarak 
gbreviehdlfiimeK üzere;

•Endüstri Meslek Liseferinin ve 
Meslek Yüksek Okullarının Elektrik, 
Elektronik, Tesviye, Makine, Torna 
Tesviye, Döküm, metalürji veya Metal 
bölümlerinin birinden mezun,

• Vardiyalı çalışabilecek,
• Askerliğini yapmış,
• 30 yaşını aşmamış, 

çalışma arkadaşları arıyoruz. 
Müracaatlar şahsen fabrikaya 
yapılabilir veya 

 adresine özgeçmiş formu 
döldurarâk başvurulabilir.

insankaynaklari@asil- 
celik.com.tr

Geçen yıl sadece 
43 okulun TÜBİTAK 
4006 Bilim Şenliği 
ne katılması üzeri 
ne İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü AR-GE 
Birimi okulların 
daha fazla katılımı 
m sağlamak için 
çalışmalara 
başladı.
Geleceğin 
Türkiye’si için 
öğrencileri proje 
ve buluş yapmaya 
teşvik eden 
TÜBİTAK 4006 pro
jelerine katılımın 
az olduğu Man
isa’da okulların il
gisini ve araştıran, 
üreten öğrencilerin 
sayısını artırmak 
için harekete 
geçildi. Okul 
idarecilerinden 
geleceğin özlenen 
nesline ulaşılması 
için köprü 
olmalarını isteyen 
Prof. Dr. Ahmet 
Ataç, “Buluşlar ya
pabilen insanların 
yetişmesinde köprü 
siz olacaksınız” 
dedi.

Manisa İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
AR-GE Birimi 
tarafından il 
genelinde yaklaşık 
500 ortaokul ve 
lisenin idarecilerine 
yönelik Manisa 
Celal Bayar Üniver
sitesi Süleyman 
Demirel Kültür 
Merkezinde 
TÜBİTAK Bilim ve 
Toplum Program 
lan Müdürlüğü 
Değerlendirme ve 
Denetleme Kurulu 
Üyesi ve Manisa 
Celal Bayar Üniver
sitesi Demirci 
Eğitim Fakültesi

Dekanı Prof. Dr. 
Ahmet Ataç 
tarafından bil
gilendirmede 
bulunuldu. 
Toplantının açılış 
konuşmasını 
yapan Manisa İl 
Milli Eğitim Müdür 
Yardımcısı Fevzi 
Yüksel, Manisa 
olarak TÜBİTAK 
4006 Bilim 
Şenliğine katılan 
okul sayısının 
çok az olduğunu ve 
bunu artırmak 
istediklerini be
lirterek okul mü 
dürterine ‘Hayaliniz 
olsun’ dedi.

mailto:insankaynaklari@asil-celik.com.tr
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Bursa helgeliği Isianbul'da sürücüye cıKiı
Büyükşehir Bele 
diyesi iştirakle 
rinden Kültür A.Ş, 
36. Uluslararası 
İstanbul Kitap 
Fuarı'na damgasını 
vurdu. Fuarda 
"Bursa Kitapçısı" 
markası en çok ilgi 
gören stantların 
başında yer aldı 
Bursa ile ilgili 
çalışma yapan 
birçok 
araştırmacının eser
lerini kitapa 
dönüştüren ve kay
bolmaya yüz tutan 
değerlerin kaleme

alındığı bilgi, belge 
ve dokümanların 
çoğunu yabancı 
dillere de çeviren 
Kültür A.Ş.'nin 
standı İstanbul 
Kitap Fuan'nın 
gözdesi oldu. 
Somut olmayan 
kültürel mirasın gün 
yüzüne çıkarılması 
çalışmaları ile kent 
belleğine önemli 
katkı sunan Bursa 
Kültür A.Ş, bu yıl 
742 bin 445 ziyaret 
çi ile rekor kıran ve 
36. yaşını kutlayan 
fuarda 2008 yılından

bugüne Bursa'nın 
kent belleğine 
kazandırdığı 300'ü

aşkın eseri 
kitapseverlerle 
buluşturdu. Bursa

Kültür A.Ş.'nin 
fuardaki reyonu 
ünlü isimler

tarafından da zi
yaret edildi. 
Çok sayıda 
akademisyen ve 
bilim insanı, Kültür 
A.Ş. yayınlarına ilgi 
gösterirken, 
İstanbul Zeytin- 
burnu Belediye 
Başkanı Murat 
Aydın da Bursa 
yayınlarını ya 
kından inceledi. 
Başkan Aydın'a 
Dr. İsmail Şeker'in 
"İpek Böceği'nin 
Öyküsü” adlı 
kitabı hediye 
edildi.

Nilüferde Zeytin' buluşması
Nilüfer Belediye- 
si'nin bu yıl İkin
cisini düzenlediği 
Büyükbahklı Zeytin 
Buluşması'nda 
üreticiler tüketici 
lerle buluştu 
Renkli görüntülerin 
yaşandığı buluşma 
ilgi gördü. Bu tür 
buluşmaları 
düzenleyerek

kırsaldaki üreticiye 
destek vermek iste
diklerini belirten 
Nilüfer Belediye 
Başkanı Mustafa 
Bozbey, zeytin üre
timinin Bursa için 
önemine dikkat 
çekti. Anadolu'nun, 
zeytinin anavatanı 
olduğunu söyleyen 
Bozbey, "Bu toprak

larda, zeytin 
sofraların baş 
tacıdır. Ülkemizde 
dikili 170 milyon 
adet zeytin ağacı ile 
dünyada ikinci 
sıradayız. Buna 
rağmen, gerek 
sofralık zeytin 
gerekse zeytinyağı 
tüketiminde, çok 
gerilerdeyiz. Hal

buki zeytin ve 
zeytin yağının insan 
sağlığı için ne kadar 
önemli olduğunu 
artık bütün dünya 
biliyor. Sağlıklı 
yaşamak için zeytin 
ve zeytin yağı 
tüketimimizi 
artırmalıyız" dedi. 
Binlerce yıllık 
zeytin ağaçlarının

Anadolu'nun 
kültür mirası 
olduğunun altını 
çizen Başkan 
Mustafa Bozbey, 
"İşte bu anlayışla 
zeytinciliğe sahip

çıkmak hepimizin 
görevidir. Zeytin, 
Anadolulu için kut
sal bir ağaçtır ve 
inanılır ki zeytini 
ağlatan ağlar" 
diye konuştu.

M îirencller geri dönüşüm için vansacak
Osmangazi 
Belediyesi'nin İl 
Milli Eğitim Müdürlü 
ğü ve Albiyobir iş 
birliğiyle her yıl 
düzenlediği "okullar 
arası ödüllü bitkisel 
yağ toplama, e-atık 
toplama ve kullanıl 
mış giysi ve ayakka 
bı yarışması" 
başladı 
Osmangazi 
Belediyesi Temizlik

İşleri Müdürlüğü 
tarafından düzenle
nen yarışmada 
öğrenciler bitkisel 
atık yağ ve 
elektronik atık 
toplayacak. 
Ayrıca kullanılmış 
giysi ve ayakkabı 
ların geri dönüşümü 
de sağlanacak. 
Öğrenciler, bu yıl da 
yarışma boyunca 
en fazla atık topla

mak için mücadele 
edecek. İlk, orta ve 
lise seviyesindeki 
okulların yarışacağı 
yarışma, 7 Mayıs 
2017 tarihinde sona 
erecek. Yarışma so
nunda en fazla atık 
yağ, elektronik 
atık, giysi ve 
ayakkabı toplayan 
okullar ve 
öğrenciler ödül
lendirilecek.

I OKULIAR ARASI ÖDUM-V

toplama yarişmasi

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KRŞ€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

KÜÇÜK KUMLA 
ÜZGÜZELYALI SİTESİNDE 

HAVUZLU EŞYALI ve EŞYASIZ 
2+1 DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK

05353781800
Facebook sayfamız s Gertrtlilc Güler Ajans
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IranlI simrtasında taıaa fhrat kalfcabilir
Sabancı Holding 
Sigorta Grup 
Başkanı Haluk 
Dinçer, şikâyetler 
üzerine trafik 
sigortasında tavan 
fiyat konusunda 
adım atıldığına 
dikkat çekti. 
Sabancı Holding 
Sigorta Grup 
Başkanı Haluk 
Dinçer, bu yıl si 
gorta sektöründe 
yüzde 5 civarında 
bir büyüme 
olacağını tahmin et
tiklerini belirterek, 
trafik sigortasındaki 
tavan fiyat uygula 
masına değindi. 
Zorunlu trafik 
sigortasındaki tavan 
fiyat uygulaması 
için Dinçer, “Tabii ki 
biz serbest piyasa 
ekonomisinden

yanayız. Bu konuda 
biraz şikâyetler 
vardı ve hükümet 
bir adım attı. Şu 
anda oldukça sta 
bilize olduğunu 
düşünüyorum, 
piyasa bir dengeye 
geldi. Bu tavan 
uygulamasının da 
kalkabileceğini 
düşünüyorum. Belki 
bu uygulama yeni 
yılda kalkar” diye 
konuştu.

HER 4 ARAÇTAN 
BİRİ KAŞKOLÜ 
“Geçen sene trafik 
sigortalarında çok 
hızlı bir büyüme 
olmuştu. Bu da 
2016’da toplam 
pazara çok ciddi bir 
büyüme etkisi 
yarattı” diyen 
Dinçer şöyle

konuştu: “Baz etkisi 
dolayısıyla bu sene 
daha düşük bir 
büyüme olacağını 
tahmin ediyoruz. 
Bildiğiniz gibi 
pazarın aşağı yukarı 
3’te Tini oluşturan 
zorunlu trafik 
sigortalarına nisan 

ayında bir tavan 
fiyat uygulaması 
geldi. Fiyatlar geriye 
gitti. Bunun et 
kişiyle bu yıl sek
törde büyümenin 
yüzde 5 civarında 
olacağını öngörü 
yoruz ama trafiği 
dışarıda bırakırsanız 

diğer branşlarda çift 
haneli, yüzde 13-15 
bandında büyüme 
gözüküyor.” 
Sigorta sektörünün, 
genel ekonomik 
büyümenin yaklaşık 
yüzde 50 fazlası 
hızında büyüdüğüne 
işaret eden Dinçer, 

sektörde çift haneli 
ciddi bir büyüme 
olduğunu, bunun 
gelecek 10 yılda da 
böyle sürmesini 
beklediklerini 
vurguladı. Trafik 
sigortasının 
zorunlu, kaskonun 
ise kişilere bağlı 
olduğunu ifade 
eden Dinçer, “Trafik 
sigortası zorunlu 
olmasına rağmen 
Türkiye’de pene- 
trasyonu araç tipine 
göre yüzde 85-90 
bandında. Kasko ise 
yüzde 25 civarında. 
Yani Türkiye’de her 
4 araçtan birinin 
kaskosu bulunuyor. 
Kasko oranı bölge
den bölgeye 
değişiyor, İstan
bul’da biraz daha 
yüksek” dedi.

Anneye 4 hin 857 H veriliyor
Doğum yapan 
kadınlar, 300-600 
lira doğum yardımı, 
133 lira süt parası 
ve iş göremezlik 
ödeneği alıyor. 1 
çocuklu asgari 
ücretliye 4 bin 857 
lira ödeniyor. 
Çalışan anneler, 
doğum izninde 
çalışmadıktan döne
min parasını iş 
göremezlik ödeneği 
altında devletten 
alıyor.
Devlet anne olanlara 
maddi destek 
sağlıyor. Çocuk

sahibi olan 3 farklı ödeme
kadınlar devletten alıyor. 2 ödemeden,

çalışsın çalışmasın 
tüm anneler yarar
lanabiliyor. An
nelere çocuk 
sayısına göre 300- 
600 lira arasında 
doğum yardımı 
yapılırken, ayrıca 
süt parası ödeniyor. 
Doğum yardımı ile 
anneye ilk çocuk 
için 300, ikinci 
çocuk için 400, 
üçüncü ve sonraki 
çocuklarda 600 lira 
veriliyor. İkinci 
ödeme ise doğum 
yapan kadına süt ve 
emzirme parası

olarak ödeniyor. Bu 
parayı almak için 
kadının çalışıyor 
olması ya da kendi 
işini yapması veya 
eşinin kendi işini 
yapıyor ya da bir 
yerde çalışıyor 
olması yeterli 
oluyor. Her yıl süt 
parası yeniden belir
leniyor. Bu yıl tutarı 
133 lira.

MAAŞ DEVLETTEN 
Ayrıca çalışan an
neler, doğum 
izninde çalışma 
dı klan dönemin

parasını iş göremez
lik ödeneği altında 
devletten alıyor. As
gari ücretli bir anne 
ye, 4 bin 424 lira iş 
göremezlik öde 
neği veriliyor. İlk 
çocuğunu dünyaya 
getiren asgari 
ücretli bir anne; 300 
lira çocuk parası, 
133 lira süt parası 
ve 4 bin 424 lira 
da iş görmezlik 
ödeneği olmak 
üzere toplamda 4 
bin 857 lira 
tutarında ödemeden 
yararlanıyor.
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BEBEKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİBELEB DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 15S
Jandarma İmdat 100
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.Saveı Yrd. 013 29 54
Emniyet MOd. ®13 10 28

ULAŞIM
Pamukkale 012 oo 20
DENİZ UÇAÖI 013 OO 13
Psgasus Akmls S«yah«t 014 33 02
METRO 013 12 13
Aydın Turtam 313 20 77
3()ıar Turtam 313 1O 73
KanbaroQlu*Eaada* 314 40 4»
Anrtur 314 47 71
Kamil Ko? 313 0133

HASTANELER
Devlet Hastanesi 617 34 00
Sahil Dev. Hart. 013 23 20
Mar.a.fi.Ocafiı 513 10 60
Tomokay Tomografi 513 55 29
Acıbadem 2S0 44 44

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

Telefon Anza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb.
Karayollan 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
özel İd. Md. 
Tapu Slcl. 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 1174
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 işl. Md. 
Su Anza

513 45 21-23 
51345 20

5145796
513 23 25

513 45 21-182
513 45 21-111

Yalnız 185

Bursa ase 77 84
Mudanya 044 30 oo
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 013 23 04

VAPUR-FERİBOT
Yalova (220) 014 10 20
Topçular (220) 363 43 10
Esklhlsar (262) 665 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 813 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz S13 80 00
Akçagaz 514 80-70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol B1a 1Ö rB
MAR-PET 613 30 33
Tuncay Otognz 013 16 46
Boysa Petrol sis 01 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5930 

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 
istiklal Cad. Bora Sok. No:5/A 
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Yıkılan eski Ticaret ve Sanayi Odası’nın bulunduğu yere 300 metrekarelik Mescit yapılacak. 
Ticaret Sanayi Odası’na yeşil alan olduğu için inşaat yapma izni verilmemişti.

Meclisle BeıinlM Söriinecelı Meseli karan cıtn
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

GÖSTERİŞ İÇİN MESCİT YAPMA 
KARARI MESLİSTEN ÇIKTI

Belediye meclisinde kasım ayı ilk 
toplantısında geri çekilen Mescit yapı 
mı konusu İmar komisyon kararının 
okunmasından sonra tartışmaya yol 
açtı.

Bilindiği gibi, CHP’li İmar Komisyonu 
üyesi Mert Dimili, yıkılan eski Ticaret 
ve Sanayi Odası ile Tibel Otel’in bulun 
duğu yerin önüne Cami yapılması is
temine karşı çıkmış, bu kez AKP’liler 
YEŞİL ALANA Mescit yapılması karan 
almıştı. Devamı sayfa 4*de

Belediye Meclisinin 
Kasım ayı 2. otu
rumu tartışmalı ve 
olaylı geçti.
Meclis’te eski 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın yıkılan 
hizmet binasının 
önüne yeşil alanda 
yapılacak ‘Denizden 
Görünür Mescit’ 
konusu tartışma 
lara neden oldu. 
Meclisi yöneten 
Başkanın muha 
lef et partilerinin 
konuşmalarını sık 
sık kesmesi ve 
CHP sözcüsüne 
söz hakkı verme 
mesl, nedeniyle 
tartışma yaşandı.

Bunun üzerine, 
CHP ve MHP’liler 
meclisi terk ettiler. 
CHP grubundan 
yalnız İmar Korniş

yonu üyesi Mert 
Dimili salonda 
kalarak, oylanan 
Mescit yapımına 
komisyona da şerh

koyduğunu, karara 
karşı olduğunu be
lirterek, konuyu 
yargıya taşıyacağını 
söyledi. Sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Yıkılan eski Ticaret ve Sanayi Odası’nın bulunduğu yere 300 metrekarelik Mescit yapılacak. 
Ticaret Sanayi Odası’ria yeşil alan olduğu için inşaat yapma izni verilmemişti.

Reseli taı M
Belediye Meclisinin Kasım ayı 2. oturumu tartışmalı ve olaylı geçti. Meclisi yöneten Başkanın 

muhalefet partilerinin konuşmalarını sık sık kesmesi ve CHP sözcüsüne söz hakki vermemesi, 
nedeniyle tartışma yaşandı. Bunun üzerine, CHP ve MHP’liler meclisi terk ettiler.

Gemlik Belediye 
Meclisi’nin ertele
nen 2. toplantısı 
önceki gün yapıldı. 
Meclis’te eski 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın yıkılan 
hizmet binasının 
önüne yeşil alanda 
yapılacak ‘Denizden 
Görünür Mescit’ 
konusunda tartışma 
yaşandı.
Meclis Divan 
Başkanı Refik 
Yılmaz’ın muhale
fete söz hakkı ver
memesi, sık sık 
konuşmalarını mü
dahale etmesi üze 
rine. MHP ve CHP li 
üyeler meclisi terk 
ettiler. AKP İtlerin 
oylarıyla ‘Denizden 
Görülür Mescit’ 
yapımı kararı alındı. 
Sah günü saat 
17.oo de toplanan 
Belediye Meclisi, 
gündeminde kalan 
konuları görüşmek 
için toplandı. 
Komisyonlara gön
derilen konular 
arasında bulunan 
bir toplantı öncesi 
İmar Komisyonu 
Başkanı Gülşen Us- 
lu’nun geri çektiği, 
yıkılan eski Ticaret 
ve Sanayi Odası 
hizmet binasının ön 
tarafına, bugünkü 
mevcut otopark 
alanında 300 m2 
büyüklüğünde bir 
Denizden Görünür 
Mescit yapımı 
konusu ele alındı. 
Bu konuda, MHP 
Grup sözcüsü 
Osman Doğan söz 
alarak, yapılmak 
istenen mescidin 
ihtiyaç olup 
olmadığını sordu. 
Mescidin Gemlik’in 
imajını değişti 
receğini, görünüş 
olarak ilçeye güzel
lik katılacağı 
yanıtını alınca, 
Doğan, bunun

gösteriş ve İslam 
dinince israf 
olduğunu söyledi.

DOĞAN MESCİT 
İHTİYAÇ MI 
DİYE SORDU

Osman Doğan, israf 
kelimesinin anla 
minin Arapçada 
“sarefe”, yani 
“Sarf” olduğuna 
dikkat çekerek, 
kelimenin anlamı 
hakkında bilgiler 
verdi. Doğan, israfın 
lüzumsüz harca
malar yaparak 
ihtiyaç olmayanı 
saçma ve savurmak 
olduğunu söyledi. 
Doğan, daha sonra 
şöyle konuştu:” 
“Belediye Meclisi 
olarak yapmakta 
olduğumuz tüm 
çalışmalarda yasa 
ve yönetmelikler bir 
tarafa en dikkat et
memiz gereken 
unsur, kamu çıkarı 
nın yani kamu 
haklarının korunma 
sidir. Buna geri 
dönmesi yani helal 
leşmesi mümkün ol
mayan kamuya ait 
kul hakkı da diyebi 
liriz. Normal şartlar 
da müslümanlık 
gereği bir müslü- 

mandan beklenilen 
hareket, her daim 
dünyada bulunan 
bütün maddi imkan 
ların ve manevi 
imkanlarının 
kendine emanet 
edildiği bilincinden 
çıkmalı ve harcama 
larını da ona göre 
yapmalıdır. Çünkü 
tüketim konusunda 
az harcama orta
lama harcamanın 
yanında aşırı har
cama yapıldığında 
Allah’u Teala’nın bu 
duruma Haram 
Hükmü verdiğini 
unutmamak 
gerekir”

ALLAHIN ADI 
İLE
ALDATMAK

Doğan, daha sonra 
Kur’an dan ayetlerle 
israf konusunda 
birçok örnekler 
verdi. Doğan, ihti 
yaç olmayan bir 
yere Mescit yapımı 
nın israf olduğunu 
belirterek, insanları 
Allah Adına aldatma 
nın kur‘anda 
yasaklandığını, yine 
ayet örnekleri ile 
verdi. Bu arada 
Osman Doğan, İmar 
Komisyonu Başkanı

Gülşen Uslu ile 
tartışmaya girdiği 
görüldü. Doğan’ın 
sık sık 
konuşmasının ke
silmesine karşın 
kendine ayrılan 
süreyi kullandı. 
Daha sonra, CHP 
grubu adına grup 
sözcüsü Emir 
Birgül söz almak 
istedi.
Birgül, hakkı olan 
20 dakika konuş ma 
yı yapmak isterken, 
Belediye Başkanı 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı ile 
toplantısı olacağını 
belirterek, Birgül 
yerine AKP sözcüsü 
Ercan Barutçuoğ 
lu’na söz verdi.

CHP VE 
MHP’LİLER 
MECLİSİ TERK 
ETTİLER

Barutçuoğlu, Mes 
cidin ihtiyaçtan çok 
Gemlik’e güzellik 
katacağını düşün 
dükleri için belir
lenen yere yapmak 
istediklerini söyledi. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz görüş 
me konusunda 
yeterlilik oylaması 
yaptırınca,

CHP sözcüsü Emir 
Birgül konuşma 
yapamadı. Birgül, 
kendisine söz veril 
meyince, meclisi 
terk edeceklerini 
söyleyerek birlikte 
kapıya yöneldiler. 
MHP grubu da bu 
karara uyarak 
meclisi terk ettiler. 
CHP grubundan 
yalnız İmar Korniş 
yonu üyesi Mert 
Dimili salonda 
kalarak, oylanan 
Mescit yapımına 
komisyona da şerh 
koyduğunu, karara 
karşı olduğunu be
lirterek, konuyu 
yarğıya taşıyacağını 
söyledi.
Böylece, Denizden 
Görünen Mescit 
yapımı kararı 
AKP’lilerin oylarıyla 
kabul edilmiş oldu.

TİCARİ ALAN 
ANTREPOYA 
ÇEVRİLDİ

Mecliste daha sonra 
imarla ilgili birçok 
konu ele alınırken, 
Engürücük Ma
hallesinde işadamı 
Samet Bağcı’ya ait 
antreponun 
bitişiğindeki ticari 
alanın antrepoya 

çevrilmesi konusu 
ele alındı.
Belediye Başkanı 
Yılmaz, firma sahi 
binin burada yol 
kenarında bir yeri 
belediyeye terk 
ederek, Acil 
Ambulansı Bekleme 
Yeri yapıldığını 
ancak, Kurşunlu 
yönünden gelecek 
hastalar için ters 
yön olduğu için 
Ambulansın bekle 
me Alanını Kurşun 
lu yolu üzerine 
değiştirdiklerini 
söyledi.
Yer sahibinin ticari 
alana olan binası 
nın ise mevcut 
antreponun 
yetmediği için 
depolama yapma is
teminin yerinde 
olduğunu söyledi. 
Bu konuda da söz 
alan CHP İmar 
Komisyonu üyesi 
Mert Dimili alınacak 
karara karşı 
olduğunu, başkala 
rina karşı haksızlık 
olduğunu, mülkün 
sıfır bir şekilde yola 
açılacağını, bu 
konuda hazırlan 
ması yönetmelik 
gereği ilgili zemin 
etüdleri ve diğer 
istenen evrakların 
bulunduğu, dosya 
nın mevcut olmadı 
ğını, eksik evrakla 
karar almamaya 
cağını, bunun 
hukuksuz olduğunu 
söyledi.
Dimili, bunu da 
yargıya taşıyaca 
ğını söyledi.
Plan değişikliği 
yapılarak, bu alanda 
bulunan Samet 
Bacı’ya ait ticari 
alan, AKP ve 
MHP’lilerin oylarıyla 
antrepo alanına 
çevrildi.
Meclis, daha sonra 
dağıldı.
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Zeylin lıırsHlan »atam ele mrıli
Bursa'nın İznik 
ilçesinde çiftçinin 
korkulu rüyası ha
line gelen zeytin 
hırsızları gece 
polisin operas 
yonu ile kıskıvrak 
yakalandı 
Abdülvehhap yolu 
tarihi su kanalları 
mevkiindeki 
tarlasında dün 
zeytin toplayıp 
25'er kiloluk seleler 
halinde bir kenara 
dizen çiftçi, 4 sele 
zeytinin ortadan 
kaybolduğunu fark 
etti. Polise giden 
çiftçi zeytinlerinin

Kamyon üafclör ile çarpıştı
Bursa'da kamyonun 
traktöre çarptığı 
kazada 1 kişi 
hayatını kaybetti, 1 
kişi ağır yaralandı 
Edinilen bilgiye 
göre kaza, İznik 
ilçesine bağlı Ada- 
pazar-İznik karayol
una Karatekin köyü 
mevkiinde meydana 
geldi. Bayram 
Çün'ün (79) kullan 
dığı 54 FH 214 
plakalı zeytin yüklü 
traktöre, aynı is
tikametten gelen 
Muharrem K. (43) 
idaresindeki 16 H 
2776 plakalı do

Pöinıııtefci silalılı kamu Oaııası
Bursa'da düğünde 
3 kişinin hayatını 
kaybetmesi, 6 
kişinin yaralan 
masıyla sonuçlanan 
silahlı kavgaya 
kanştıkları iddia 
sıyla yargılanan tu
tuklu 12 sanıktan 
6'sının tahliye 
edilmesine 
karar verildi.
Bursa 5. Ağır Ceza 
Mahkemesindeki 
duruşmaya, tutuklu 
sanıklar Enver, 
Erdinç (34), Metin 
(21), Çetin (22),

çalındığını söyledi. 
Polis, arazide 
yaptığı aramada 
kayıp seleleri başka 
bir yerde saklan 
mış olarak buldu. 
Hırsız ya da 
hırsızların arazide 

mates yüklü kam 
yonun arkadan 
çarptı.
Kazada traktör 
sürücüsü 4 çocuk 
babası Çün, olay

Metin (21), Çetin 
(55), Alişan (34) ve 
Cengiz Çedik (35), 
Serkan, Doğan, 
Volkan ve Eyüp 
Özçimen ile olayda 
ölen ve yaralanan 
kişilerin yakınları ve 
tarafların avukatları 
katıldı. Duruşmada 
söz alan Volkan 
özçimen, tahliye ve 
beraat talebinde bu
lundu. Sadece gelin 
almada silahla 
havaya ateş açtığını 
öne süren özçimen, 
"Silahımdan çıkan 

sakladıkları zeytin
leri almaya gele 
çeklerini bilen 
polis, pusu atarak 
zanlıları bekle 
meye başladı.
Akşam 19.00 
sıralarında içinde 

yerinde hayatını 
kaybetti. Araçta 
sıkışan Muharrem 
K. da itfaiye ve 
AFAD ekiplerinin 
çalışmaları sonucu 

kurşunla herhangi 
bir yaralanma veya 
ölü varsa 
vereceğiniz cezaya 
razıyım." dedi. 
Enver Çedik ise 
olay sırasında 
Efkan Özçimen'e 
ateş ettiğini belirtti. 
Panayır Mahalle
sinde ele geçirilen 
silahın kendisi 
ne ait olduğunu 
kaydeden Çedik, 
"Tutukluluk 
durumumu 
mahkeme heyetine 
bırakıyorum." 

üç kişinin 
bulunduğu 16 H 
1725 plakalı araç 
zeytin selelerinin 
olduğu yerde 
durdu. Araçtan inen 
F.E. ve M.O, seleleri 
almaya çalışırken, 
polis ekiplerince 
suç üstü yakalandı. 
Araç sürücüsü 
R.A, otomobil ile 
kaçmaya çalışsa 
da çevre yolunda 
kıstırıldı. Gözaltına 
alınan 3 zanlı, 
daha sonra ifadeleri 
alınmak üzere 
emniyete 
götürüldü.

sıkıştığı yerden 
çıkarıldı. Ağır yaralı 
sürücü 112 sağlık 
ekiplerince İznik 
Devlet Hastanesine 
kaldırıldı.
Öte yandan olay 
yerinde hayatını 
kaybeden traktör 
sürücüsünün oğlu, 
babasının cansız 
bedeni başında 
sinir krizi geçirdi. 
Kamyon sürücüsü 
Muharrem K.'nin 
babası ise sıkışan 
oğlunun başında 
bekledi. Kazayla il
gili inceleme 
başlatıldı.

ifadesini kullandı. 
Diğer sanıklar da 
üzerlerine atılı 
suçlamaları kabul 
etmedi
Mahkeme heyeti, 
toplanan deliller 
sonucunda 
yaklaşık 30 ay 
dır tutuklu bulunan 
sanıklardan Çetin 
ve Metin Çedik ile 
Volkan, Doğan, 
Serkan ve 
Eyüp Özçimen'in 
tahliyesine karar 
vererek duruş 
mayı erteledi.

Motosiklet 
kazasında 2 kişi 

yaralandı

Orhangazi de 
meydana gelen 
trafik kazasında 2 
kişi yaralandı. 
Kaza, Horhor Cad
desi girişinde 
meydana geldi. 
Feridun Yiğit (35) 
idaresindeki 16 VD 
068 plakalı moto
siklet ile Uğur To- 
sun'un (24) 
kullandığı 34 KF 
2528 plakalı oto
mobil Horhor Cad
desi girişindeki 
kavşakta çarpıştı. 
Çarpışmanın

4 kişi 
uyuşturucuyla 

yakalandı
Bursa'da 4 kişi 
uyuşturucuyla 
yakalandı, uyuştu 
rucuyla yakalanan 
4 kişi gözaltına 
alındı 
Bursa'da uyuştu 
rucuyla yakalanan 
4 kişi gözaltına 
alındı. II Emniyet 
Müdürlüğü tara 
fından kurulan 
Narko-Tem What- 
sapp hattına gelen 
ihbar neticesinde 
merkez Yıldırım 
İlçesinde farklı 
adreslere yapılan 
operasyonlarda 
H.Ö ve S.S isimli 
şüpheliler yaka 
landı. Bu kişilerin 
evlerinde yapılan 
aramalarda folyo 
ya sarılmış bonzai, 
esrar, metam feta- 
min ve ecstasy ele 
geçirildi.

şiddeti ile moto
siklet sürücüsü 
Feridun Yiğit ile 
arkasında yolcu 
olarak.bulunan 
Fatih Özer (34) 
savrularak 
yaralandı. Olay 
yerine çağrılan 
ambulansla 
Orhangazi 
Devlet Hastane- 
si'ne kaldırılan 
yaralılar tedavi 
altına alınırken, 
kazayla alakalı 
tahkikat sü 
rüyor.

Osmangazi 
ilçesinde yapılan 
başka bir operas 
yonda ise 'kullan
mak için uyuştu 
rucu madde bu
lundurmak' 
suçundan F.A. 
isimli şüpheli 
bonzai ile 
yakalandı. F.A'nın 
uyuşturucuyu 
D.K'dan aldığı 
bilgisine ulaşan 
polis, bu kişinin iş 
yerinde ve üzerin 
de bonzai ele 
geçirdi. F.A., 
'kullanmak için 
uyuşturucu madde 
bulundurmak'- 
suçundan, H.Ö, 
S.S. ve D.K. ise 
'uyuşturucu 
madde ticareti 
yapmak' suçun 
dan adliyeye 
sevk edildi.
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Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

W i ft »M MİM SİIİİIOI
GÖSTERİŞ İÇİN MESCİT YAPMA 

KARARI MESLİSTEN ÇIKTI
İmar komisyonundan alman bu karar 

geçtiğimiz hafta Meclis gündeminde olduğu 
halde, AKP lilerce geri çekildi.

Bunun nedenini anlayamamıştık.
Salı günü toplanan mecliste bu kez Mescit 

yapılması konusu görüşmeye açıldı.
MHP grup sözcüsü Osman Doğan konuyla 

ilgili söz alarak, AKPTılere kur’an üzerinden 
güzel bir ders verdi.

Doğan, mescit yapımının bir ihtiyaçtan mı 
doğduğu sorusuna yanıt alamayınca, bunun 
dinen israf sayılacağını Kur’andan ayetler üze 
tinden örnekleriyle anlattı.

Doğan'ın konuşmasındaki can alıcı nokta 
ise, Allah ın adını kullanarak insanları, aldat 
manın, kandırılmasının Islamiyette yeri 
olmadığını söyledi.

Doğan, Lukman suresi 33. ayetini, Fatır 
suresi 5. ayetini ve Hadid suresinin 14. ayetin 
de "Allah ile aldatmayın" dendiğini hatırlattı.

"Allah ile aldatılanlann en büyük sorunu, 
aldatıldıklanndan farkında olma imkanından 
büyük ölçüde yoksun bulunmaktadırlar.

Çünkü derinden inandıkları ve içtenlikle 
teslim oldukları bir değer kendilerinin aley
hinde kullanılıyor. Bunu fark etmeleri kolay 
değildir.” dedi.
. Osman Doğan ’ın konuşması Başkan ve 
İmar Komisyonu Başkanı tarafından sık sık 
kesildi ve sert tartışmalar yaşandı. Belediye 
meclisinde sizlerin göremediğiniz, işitmedi 
ğiniz çok önemli konuşmalar ve tartışmalar 
yaşanıyor.

Bu tartışma ve konuşmaları belli üyeler 
yapıyor. Büyük çoğunluk yalnız dinleyici. 
. Kuzu gibi dinliyorlar bir fikirleri olmadığı için 
söz bile almıyorlar.

Bir çoğu ise ellerindeki cep telefonlan ile 
oyun oynuyorlar, esneyip duruyorlar.

Osman Doğan’dan sonra söz sırası CHP’ 
ye gelince, Başkan Yılmaz sözü AKP grup 
sözcüsü Ercan Barutçuoğlu’na vermesi üzeri 
ne tartışma yine başladı.Barutçuoğlu’nun 
konuşmasından sonra CHP sözcüsüne yine 
söz vermeyen başkan Yılmaz, yeterlik 
ovlaması yaptırma kararı aldı. İşi olduğunu, 
Bursa’ya gideceğini söyledi. Oylamaya geçti.

Oylamada, CHP ve MHP grubu red oyu 
verirken AKP’liler olumlu oy kullandılar.

CHP ve MHP grubu meclisi terk etti.
Böylece Ticaret ve Sanayi Odası’na yeşil 

alan diye inşaat yapma izni verilmeyen alan 
da, Belediye’nin Mescit yapmasına AKPTıle 
rin oylarıyla karar verilmiş oldu.

Bu karar üzerine, Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası ne diyecek merak ediyorum.

Çünkü Refik Yılmaz, bu alanın Büyükşehir 
Bele diyesi Meydan projesinde yeşil alana 
ayrıldığını belirterek, inşaat izni verilemeye 
ceğini söylemiş, Ticaret Odası bunun üzerine 
denize karşı olan yerini terk ederek, ovada 
hizmet binası yapmıştı.

Sanırım dünkü Oda toplantısında bu konu 
ele alındı. Ticaret Odası’ndan bir açıklama 
gelebilir. Eh ne diyelim, yeni bir mescidimiz 
daha oluyor. O çevrede namaz kılacak 
kimsede yok ama, süslü ve denizden görüle
cek bir camimiz olacak.

Bu din adına, dince kutsal yerler adına, 
Allah adına kandırmacadır.

İsraftır, günahtır. Gemlik sesiniz çıksın. 
Tepkiniz olsun bir kez...

Bursa Mag-Der 
Afet Eğitimi ver 
meye devam 
ediyor.
Son olarak Kars 
Ardahan İğdır İlleri 
Derneği’nin kadın 
üyelerine eğitim 
veren Mag -Der 
eğitmenleri, 
önümüzdeki gün
lerde de eğitimler 
vermeye devam 
edecekler.
Kendisi de 
Mag üyesi olan 
Kars Derneği 
Başkanı mn eşi 
Ayfer Parlak 
tarafından 
organize edilen 
eğitime, Necla 
Öner eğitmen, 
Maksude Toplu

Coşkun ve Birgül 
Yıldız da yardımcı 
eğitmen olarak 
katıldılar. Çok 
sayıda kişinin 
katıldığı eğitim 
sonrası karşılıklı 
sohbetle eğitim 
sona erdi 
Mag -Der Başkan

yardımcısı Mak
sude Toplu Coş 
kun, Kars Ardahan 
İğdır İlleri Derneği 
üyelerine, eğitim 
taleplerinden 
nedeniyle 
teşekkür etti. 
Coşkun, bize 
ulaşan her

eğitim talebine 
hiç bir ücret 
almaksızın gittik
lerini ve talep 
edilen her yere 
de gitmeye 
devam ederek, 
eğitimleri sür 
düreceklerini 
söyledi.

Bursa da ulaşıma inilirim müjdesi!
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, 
vatandaşların 
toplu ulaşım ücret
lerinde indirime 
gidilmesi yönün
deki beklentilerine 
karşılık raylı sis
temlerde tenzilatlı 
tarifenin 25 Ka 
sım'dan itibaren 
uygulamaya geçe 
ceğini müjdeledi. 
Burulaş'ın yeni 
Genel Müdürü 
Mehmet Kürşat 
Çapar'ın da hazır 
bulunduğu yöne
tim kurulu toplantı 
sında konuşan 
Başkan Aktaş, 
vatandaşların 
kaliteli ve uygun 
fiyatlarla ulaşımı 
için Burulaş'ın 
önemli adımlar 
atacağını söyledi. 
Burulaş'ın yeni

yönetim kurulu 
üyeleriyle ilk 
toplantısını yapan 
Başkan Aktaş, 
başta toplu ulaşım 
olmak üzere Buru 
laş'ın hizmet ver 
diği 8 ayrı alanla 
alakalı bütün konu 
lan masaya yatır 
dıklarım vurguladı. 
Toplu ulaşımda 
raylı sistemlerle 
alakalı metro ve 
tramvay fiyatların 
da indirime gide
ceklerini daha

önce den kamuoyu 
na duyurduklarını 
hatırlatan Başkan 
Aktaş, "İnşallah 24 
Kasım'da yapıla 
cak Ulaşım Koordi
nasyon Merkezi 
(UKOME) toplantı 
sında karar alıp, 
tenzilatlı tarifeyi 25 
Kasım günü uygu
lamaya başlayaca 
ğız. Şu an itibariyle 
bir oran veremiyo
rum, ama öğren 
çilerde biraz daha 
opsiyonel olmak

istiyoruz. Öğrenci 
kardeşlerimizin 
imkanlarını ve 
ailelerinin durum 
larını düşünerek, 
bu oranın biraz 
daha fazla olma 
sim arzu edi 
yoruz. İnşallah 
UKOME'nin alaca 
ğı son kararla be
raber 25 Kasım' 
dan itibaren yeni 
fiyatlarla raylı sis
temlerde taşımayı 
gerçekleştirece 
ğiz" dedi, urulaş'ın 
bütün hizmet 
alanlarını büyük 
bir titizlikle in
celediklerini 
kaydeden Başkan 
Aktaş, Burulaş 
Havacıhk'ta yolcu 
sayılarının ciddi 
oranlarda düş 
tüğü nü ve ciddi 
zararlar oluştuğu 
nu belirtti.

uıtırın gemlik nüfus müdürlüğünden almiş olduğum » 
HMlIl NÜFUS CÜZDANIMI KAYBETTİM. YENİSİNİ ÇIKARACAĞIMDAN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - ESKİSİNİN HÜKMÜ YOKTUR. GÜLTEKİN BULUT
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40. Uluslararası 23 
Nisan Çocuk Şenliği 
kapsamında 40 
ülkeden 800 çocu 
ğun bir hafta 
boyunca Bursa'da 
ağırlanarak çeşitli 
etkinlikler düzen
lenecek 
Önümüzdeki yıl 
gerçekleştirilecek 
olan 40. Uluslara 
rası 23 Nisan Çocuk 
Şenliği'nin Bursa'da 
yapılacağını 
açıklayan Başbakan 
Yardımcısı Hakan 
Çavuşoğlu, "Osman 
lı'nın ilk başkenti; 
tarih, kültür, sağlık 
ve turizm şehrimiz 
olan Bursa'nın 
önümüzdeki yıl 23 
Nisan Şenliklerine 
ev sahipliği ya
pacak olması çok 
sevindirici bir 
gelişme. BursalI 
hemşehrilerimizin 
büyük bir sevgiyle 
kucaklayacağı 

çocuklarımızı 
şimdiden 
sabırsızlıkla bekli 
yoruz. 40 ülkeden 
800 çocuk şenlik 
haftası süresince 
Bursa'da okulları 
mız ve velililerimiz 
tarafından en iyi 
şekilde ağırlanacak. 
Bu vesileyle tarihi 
ve kültürel olarak 
Bursa'mızın zengin 
ligini tüm dünyaya 
bir kez daha aktar 
ma imkânı bulaca 
ğımız için memnu 
niyet duyuyoruz." 
dedi.
23 Nisan Çocuk 
Şenliği'nin BursalI 
ların misafirper 
verliğini gösterme
sine imkân sağlaya 
cağını ifade eden 
Başbakan Yardım 
cısı Çavuşoğlu, 
2018'deki etkinlikler 
için Bursa'nın tercih 
edilmesinden dolayı 
TRT yönetimini de

tebrik etti. 
Başbakan Yardım 
cısı Çavuşoğlu, 
"Uluslararası düzey 
de kutlanılan ilk ve 
tek çocuk bayramı 
sayesinde gelecek 
nesillere Bursa'mı 
zın tarihi ve kültürel 
ikliminden dünyaya 
yayılan rayihalar 
ulaşacak. Dünyada 
her türlü ayrımcı 
lığın reddedildiği, 
insanlığın temel 
değerlerinin benim 
sendiği mutlu 
yarınlar için 

miniklerimiz 
Bursa'da elele 
tutuşacak." dedi 
800 çocuğun yer 
alacağı şenliklerde 
kafilelerle birlikte 
150 yabancı lider ve 
30 civarında basın 
mensubu da TRT 
tarafından Bursa'da 
ağırlanacak. 
"Fotoğraflarla 40. 
Yıl” adlı sergi de 
şenlik etkinlikleri 
içerisinde yer ala
cak. Öğrenciler fes
tival yürüyüşü, halk 
konserleri, 23 Nisan

Gala Gösterisi, ülke 
sokak gösterileri, 
çevre gezileri, spor 
ve oyun etkinlikleri 
ile Ankara kabulle 
rine katılacak. TRT 
Halkoyunları özel 
"Türkiyem" göster
isi ve şenlik pikniği 
gibi etkinliklerin yer 
alacağı 40. 
Uluslararası 23 
Nisan Çocuk Şenliği 
çerçevesinde TRT 
tüm kanallarıyla 
Bursa'da aktüel 
çekimler ve 
programlar 

gerçekleştirecek. 
40 ülke katılacak 
TRT İç Yapımlar 
Koordinatörlüğü 
tarafından 
gerçekleştirilecek 
olan şenliğe 
14-30 Nisan 2018 
tarihleri arasında 
festivalin 40. yılı 
dolayısıyla 40 
ülkenin katılımı 
planlanıyor. TRT, 
EBU ve ABU üyesi 
40 ülkenin ulusal 
kanallarına resmi 
başvuru yaparak, 
yaklaşık 12 saat 
toplam süreli 23 
Nisan etkinlik 
programlarını 
yayınlamalarını 
sağlayacak.
Yayın yapacak 
ülkelerden birer 
kameraman ve 
muhabir etkin 
liklere bizzat 
katılarak, Bursa ve 
Ankara'da çekim 
yapacaklar.

»haHttibiıelilM
R5İL ÇELİK

Orhangazi / Bursa’da Kurulu, kaliteli 
çelik üretiminde Türkiye’nin en büyük 
kuruluşu olan ve Dünyanın sayılı 
üreticileri arasında yer alan 
fabrikamızın Üretim ve Bakım Bölüm
lerinde üretim ve bakım elemanı olarak 
görevlendirilmek üzere;

•Endüstri Meslek Liselerinin ve 
Meslek Yüksek Okullarının Elektrik, 
Elektronik, Tesviye, Makine, Torna 
Tesviye, Döküm, metalürji veya Metal 
bölümlerinin birinden mezun,

• Vardiyalı çalışabilecek,
• Askerliğini yapmış,
• 30 yaşını aşmamış, 

çalışma arkadaşları arıyoruz. 
Müracâatlar şahsen fabrikaya 
yapılabilir veya 

 adresine özgeçmiş formu 
doldurarak başvurulabilir.

insankaynaklari@asil- 
celik.corri.tr

Türkiye genelindeki 
restoranlar, yemek 
çeki ve kartı firma 
lan tarafından 
komisyon oranla 
rını makul bir sevi 
yeye çekmediği 
takdirde 25 Aralık 
tarihinde bir günlük 
'Boykot' yapacak
lar. O gün milyon
larca insan yemek 
çeki/kartını kulla 
namayacak 
TÜRES (Tüm 
Restoranlar Lokan
talar ve Tedarikçiler 
Derneği) yemek 
çekleri yüksek 
komisyon oranları 
nın düşürülmesi 
için bir günlük 
boykot tarihini 
açıkladı. Açıkla 
maya göre yemek 
çeki ve kartı 
firmaları tarafından 
komisyon oranları 
nı makul bir sevi 
yeye çekmediği 
takdirde 25 Aralık 
tarihinde bir günlük 
Türkiye genelinde 
'Boykot' yapılacak. 
SORUNLAR

TÜRES Genel 
Başkanı Ramazan 
Bingöl konuyla il
gili olarak, "TÜRES 
yemek çeki/kartı 
firmalarının yiye- 
cek-içecek sek
töründe faaliyet 
gösteren işletme 
lere uyguladıkları 
yüksek komisyon 
oranları sorununun 
çözümü adına uzun 
bir süredir çalışm 
larını sürdürüyor. 
Bu çalışmalar 
geçtiğimiz aylarda 
TÜRES aracılığı ile 
çokça gündeme 
geldi ancak sorun 
henüz çözüme 
kavuşturulmadı. 
Restoran-lokanta 
işletmecilerinin 
yemek çeki/kartı 
firmalarına ödediği 
yüzde 10-12'lere 

varan komisyon be
delleri bu sektörde 
karlılığı oldukça 
düşürdü ve birçok 
işletme kapanma 
noktasına geldi. Bu 
bağlamda ITO(İs- 
tanbul Ticaret 
Odası) tarafından 
yemek çeki/kartı 
üzerinden verilen 
komisyon oranla 
rının düşürülmesi 
amacıyla; yemek 
kartı firmalarınca, 
bu kartları kullanan 
firmalara iskonto 
verilmemesi 
yönünde 
10.08.2017 tarihli ve 
56 sayılı Meclis 
Kararı uyarınca; 
'Yemek Çekleri 
iskonto Oranları 
Hakkında Zorunlu 
Mesleki Karar' 
alındı" dedi

mailto:insankaynaklari@asil-celik.corri.tr
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Bursa'nın Yenişehir 
ilçesinde hava yolu 
trafiği artıyor.
Yenişehir 
Havalimam'mn 10 
ayda 208 bin 273 
yolcuya hizmet 
verdiği bildirildi. 
Devlet Hava 
Meydanları 
İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü'nün 
(DHMİ) istatistik 
terine göre, Yenişe 
hir Uluslararası 
Havalimanı'ndan 
son 10 ayda toplam 
208 bin 273 yolcu 
yararlandı.
Havalimanında, 
hizmet verilen uçak 
trafiği 7 bin 245,

kargo, posta ve 
bagajdan oluşan 
yük trafiği ise 2 bin 
270 tona ulaştı. 
DHMİ'nin ekim ayı 
istatistiklerine göre 
ise iç ve dış hat 
yolcu trafiği 20 bin 
563 oldu. İç ve 
dış hatlar uçak 
trafiği 586 olarak 
gerçekleşti.
Böylece geçen yılın 
ekim ayına göre 
Yenişehir'e iniş 
kalkış yapan uçak 
trafiği yüzde 20 
artmış oldu.
2017 Ekim ayında 
ayrıca yük trafiği 
213 ton olarak 
gerçekleşti.

Uludağ Universitesi'nıle göz tamasiıran sergi
Kaybolmaya yüz 
tutmuş Türk el 
sanatlarının gelecek 
kuşaklara aktarılma 
sına öncülük eden 
Olgunlaşma En
stitüsü, Bursa'nın 
kültürel değerlerini 
yansıtan el 
nakışlarını Uludağ 
Üniversitesi'nde 
sergiledi.
Mete Cengiz Kültür 
Merkezi girişinde 
düzenlenen sergi 
ilgi gördü. Bursa 
Olgunlaşma En
stitüsü Müdürü 
Nilüfer Karakoç, 
OsmanlI imparator 
luğuna payitahttık 
yapmış, büyük bir 
kültür ve tarih 
mirasını

bünyesinde barın 
dıran Bursa'nın 
değerlerini dört 
tema halinde 
sergilediklerini be
lirterek, "Bursa'nın 
mimarisini farklı 

tekniklerle yansıttık. 
Bursa'da yaşayan 
padişahların kıya 
fetleri ve tuğralar da 
sergimizin ikinci 
teması. Üçüncü 
olarak da, İznik çini 

desenleri ile 
oluşturulmuş farklı 
ürünler yer alıyor. 
Dördüncü temamız 
da halk kültürü 
ürünleri. Bunlar 
arasında Bursa ile 

özdeşleşmiş kılıç 
kalkan, Hacivat- 
Karagöz, kitre ve 
bebek çalışmaları, 
Bursa ile 
özdeşleşmiş çınar 
ağacı, şeftali ve 
zeytin ağacı figür
leri bulunuyor. 112 
parçadan oluşan bir 
sergiyi BursalIlarla 
buluşturuyoruz" 
dedi.
Bursa Vali Yardım 
cısı Abidin Unsal, 
sergideki ürünlerin 
usta işi olduğunu 
söyleyerek, emeği 
geçenlere teşekkür 
etti. Uludağ Üniver
sitesi Rektör Yar 
dımcısı Prof. Dr. 
Mehmet Yüce de, 
Bursa Olgunlaşma

Enstitüsü'nün ser
gisine ev sahipliği 
yapmaktan mutlu
luk duyduğunu 
ifade ederek, 
"Günümüzde 
dünyada şehirlerin 
kimlikleri ön plana 
çıkmaya başladı. 
Bursa'nın tarihten 
bugüne kadar 
gelmiş çok güçlü 
bir kimliği var. 
Bursa bir şehr-i 
kâmildir. Bursa 
hem bir İslam, 
hem bir Türk, 
hem de Avrupa 
medeniyeti şehridir. 
Bu yüzden çok 
şanslıyız" dedi 
Sergi 13-20 Kasım 
tarihleri arasında 
açık olacak.

[Gemlik Kj-fezj
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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Yapısı değişiyor, hasuuru limiti artıtor
Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Tüfenkci, 
"Tüketici hakem 
heyetlerine 3 bin 
610 liraya kadar 
olan uyuşmaz 
tıklarda başvuru 
yapılabiliyordu, bu 
limit 6 bin liraya 
kadar yükselti 
lecek" dedi. 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent 
Tüfenkci, tüketici 
hakem heyetlerinin 
yeniden düzenlen
mesi ihtiyacı doğ 
duğunu belirterek, 
"Tüketici hakem 
heyetleri belirli mer 
kezlerde bir araya 
getirilecek. Tüketici 
hakem heyetlerine 3 
bin 610 liraya kadar 
olan uyuşmaz 
hklarda başvuru 
yapılabiliyordu, bu 

limit 6 bin liraya 
kadar yükseltile
cek." dedi.
Tüfenkci, yaptığı 
açıklamada, tüketi
cilerin hak arama 
yollannı kolaylaştır 
mak, satıcı ve 
sağlayıcı arasındaki 
uyuşmazlıkların 
daha basit, hızlı, 
masrafsız çözüm
lenmesini sağlamak 
ve yargının yükünü 
azaltmak amacıyla 
81 ilde ve 919 ilçede 
binin üzerinde tüke 
tici hakem heyeti 
oluşturulduğunu 
anımsattı 
Tüketici hakem 
heyetlerine 3 bin 
610 liraya kadar 
olan uyuşmaz 
hklarda başvuru 
yapılabildiğine 
dikkati çeken

Tüfenkci, söz 
konusu limitin 6 bin 
liraya kadar yüksel 
tileceğini ifade etti. 
Başkanlığını illerde 
ticaret il müdürü, 
ilçelerde ise 
kaymakamın yaptığı 
heyetlerin, baro, 
belediye, tüketici 
örgütleri, ticaret, 
sanayi, esnaf ve 
sanatkarlar odasın 
dan temsilciler

olmak üzere 5 üye
den oluştuğunu 
bildiren Tüfenkci, 
şöyle konuştu: 
"2015 ve sonrasında 
tüketici hakem 
heyetlerinin başvu 
ru sayılarında azal 
ma görüldü. 2017 
yılı başvuru sayısı 
300'ün altında olan 
593 tüketici hakem 
heyetinin olduğu 
tespit edildi. Aylık 

bir veya iki başvuru 
yapılan tüketici 
hakem heyetlerinin 
üye ve raportörler
ine huzur hakkı 
veya ücreti ödemesi 
yapılıyor. Raportör 
ve bilirkişi görevlen 
ditmelerinde suisti- 
mailerin olduğu be
lirlendi. Başvuru 
sayıları az olmasına 
rağmen söz konusu 
hakem heyetlerine 

bilgisayar, yazıcı, fo
tokopi makinesi gibi 
demirbaşlar da 
Bakanlığımızca 
sağlanıyor. İlçelerde 
kaymakamlıklar 
bünyesinde kurulu 
olması sebebiyle 
demirbaşların tüke 
tici hakem heyetleri 
iş ve işlemlerinde 
kullanılıp kullanıl 
madiğinin takibi 
mümkün değil. Bazı 
tüketici hakem 
heyetlerinde hu 
kuka uygun karar 
alınamaması, ra
portörlerin sürekli 
değişmesi, başvuru 
ların hukuka uygun 
değerlendirilememe 
si, kararlarda bir 
standart olmayışı 
sebebiyle tüketiciler 
mağduriyet 
yaşıyor."

Ağustos ayı issizlik rakamları açıklandı
Türkiye İstatistik 
Kurumu'ndan yapı 
lan açıklamaya 
göre, işsizlik oranı 
0,7 puanlık azalış ile 
yüzde 10,6 seviye 
sinde gerçekleşti. 
Türkiye genelinde 
15 ve daha yukarı 
yaştakilerde işsiz 
sayısı 2017 yılı 
Ağustos döneminde 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 89 
bin kişi azalarak 3 
milyon 404 bin 
kişi oldu.
TÜİK'ten yapılan 
açıklamaya göre,

işsizlik oranı 0,7 %10,6 seviyesinde
puanlık azalış ile gerçekleşti. Aynı

dönemde tarım dışı 
işsizlik oranı 0,9 
puanlık azalış ile 
%12,8 olarak tah 
min edildi. Genç 
nüfusta (15-24 yaş) 
işsizlik oranı 0,7 
puanlık artış ile 
%20,6 olurken 
15-64 yaş gru 
bunda bu oran 0,7 
puanlık azalış ile 
%10,8 olarak 
gerçekleşti.

İSTİHDAM ORANI 
%48 OLDU

İstihdam edilenlerin

sayısı 2017 yılı 
Ağustos döne
minde, bir önceki 
yılın aynı dönemine 
göre 1 milyon 355 
bin kişi artarak 28 
milyon 828 bin kişi, 
istihdam oranı ise 
1,3 puanlık artış ile 
%48 oldu. Bu 
dönemde, tarım 
sektöründe çalışan 
sayısı 193 bin, tarım 
dışı sektörlerde 
çalışan sayısı 1 
milyon 163 bin kişi 
arttı. İstihdam 
edilenlerin %20,7’si 
tarım, %18,9’u

sanayi, %7,9’u 
inşaat, %52,6’sı ise 
hizmetler sek
töründe yer aldı. 
Önceki yıhn 
aynı dönemi ile 
karşılaştırıldığında 
tarım sektörünün 
istihdam edilenler 
içindeki payı 
0,3 puan, sanayi 
sektörünün payı 
0,2 puan azalırken, 
inşaat sektörünün 
payı 0,5 puan 
arttı, hizmet sek
törünün payı 
ise değişim 
göstermedi.
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DENİZ OTORÜSİrCEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER1

itfaiye 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.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Uman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 05
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu SİCİ. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

Bursa zse 77 84
Mudanya S44 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tos. 513 23 94

VAPUR-FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 383 43 19
Eaklhlaar (262) 855 60 31

OTOBÜS
ULAŞIM

Pemukkale 012 OO 20
DİNİZ UÇAĞI 013 0* 13
Peçesua Atunla Beyahat 014 03 02
METRO 013 12 12
Aydın Turtam 013 20 77
SOser Turtam 012 1O 72
KanbaroOlu-Eaada* 014 40 43
Kamil Koç 012 O1 03

HASTANELER

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 813 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz • 513 45 46
Ysnl Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcnn Potrol
MAR-PET s 13 30 33
Tuncay Otogaz ö13 te 40
Boyza Petrol 013 O1 03

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Msr.8sğ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 35 29
Acıbadem 250 44 44

TAKSİLER
Körfez Taksi 61318 21
Çınar Takal 813 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Tekel 513 23 24
Moneetır Taksi 517 33 94

BELEDİYE
Santral 51345 21-23
Başkanlık 51345 20

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 2325
Muhasebe Md. 51345 21-182
Yazı İşi. Md. 51345 21-111
Su Anza Yalnız 185
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CHP İlçe Başkanı Mehmet Sertaslan, mecliste alınan mescit kararını eleştirdi
* i i ı ı V ıı ı

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_gulei’@hotmail.com

YEŞİL ALANA MESCİT KARARI 
GEMLİK’I BÖLDÜ

Belediye Meclisi’nde AKP’li üyelerin 
oylarıyla kabul edilen Denizden Görü 
len, imajh mescit yapımı ilçede günün 
konusu oldu.

Olmakla kalmayıp, ilçeyi ikiye böldü.
AKP’nin belediye seçimlerinde aldığı 

oy oranı yüzde 38 idi.
Meclisteki sayısal çoğunluklarına 

dayanarak, her istediklerini yapıyorlar.
Hiçbir konuda mutabakat 

sağlanamıyor. Devamı sayfa 4’de

Gemlik Belediye 
Meclisi’nde yıkılan 
eski Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
bulunduğu şimdiki 
otopark alanına 
Mescit yapma 
kararı alan Belediye 
Meclisindeki AKP’li 
lerin, bu kararına 
MHP İlçe başkanın 
dan sonra bir tepki 
de CHP İlçe Başka 
nı Mehmet Sertas 
lan dan geldi. Sertas 
lan, İhtiyaç olduğu 
ifadesinin külliyen 
yalan olduğu, mer 
kez caminin yıkılmış 
olmasından kolayca 
anlaşılmaktadır. 
Mescityapmak iste 
diğiniz alana Gem
lik’te yaşayan yurt 
taşlarımızın ihtiyacı

olduğunu bilmez 
misiniz? 150 metre 
mesafede 3000- 
4000 kişinin ibadet 
yaptığı bir Camii 
varken, şimdi 
yapmak istedi 
ğiniz mescitin bu 
bölge için gereksiz 
olduğunu anlaya 
maz mısınız?” dedi. 
Haberi sayfa 3’de

“Mesc'ıtyapılacak 
alan halkın olmalı"

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi, 
Mescit yapılması düşünü len yerin park, 
bahçe, yeşil alan olarak kullanılmasını is
terken, bu tür işler yapılırken mutabakat 
aranması gerektiğini belirtti.
Oda Başkanı Kemal Akıt, “Sadece mec 
liste çoğunluğu elde bulundurmayla alı 
nan kararlar halk nezdinde kabul görmeye
bilir, Gemlik halkının bu konudaki fikri 
önemlidir" dedi. Haberi sayfa 4’de

http://www.gemiikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
hotmail.com
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İnsan Kaynanan ıe slihılanı Buluşması haslmor
Gemlik’te ilk kez 
Kaymakamlık, 
Gemlik Belediyesi, 
İş-Kur, Ticaret ve 
Sanayi Odası ile 
Ticaret Borsası ve 
41 kurum arasında 
yapılan anlaşma ile 
iş arayanlar ile 
işverenleri biraraya 
getirecek olan 
“Gemlik’te İnsan 
Kaynakları ve İstih
dam Buluşması” ve 
Fuarı başlıyor, 
önceki gün, Gemlik 
Ticaret Borsası’nda 
Kaymakamlık, İş - 
Kur, Belediye ile 
GTSO ve Ticaret 
Borsası arasında 
imzalanan protokol 
dan sonra İş Kur

Şenay Yürür

Gemlik Belediyesi 
ve işveren temsilci
leri Sosyal Yaşam 
Merkezinde açılacak 
Fuar ile ilgili hazır 
lıkları hızlandırarak 
tamamladı.
2 gün sürecek olan 
etkinlik kapsamın 
da İnsan Kaynakları 
ve İstihdam buluş

Cüneyt Başaran

ması saat 10.oo da 
düzenlenecek tören 
ile Sosyal Yaşam 
Merkezi’nde açıla 
cak. Programda iş 
arayanlar, işveren 
lerin kuracağı 
standlarda yüz yüze 
görüşme olanağı 
bulacaklar.

SEMİNER 2 GÜN 
SÜRECEK

öte yandan, prog 
ram kapsamında 
bugün saat 10.oo 
da Doç. Dr. Şenay 
Yürür “Çalışma 
Yaşamında İnsan”, 
Doğan Tv. Sosyal 
Medya Yöneticisi 
Eren Caner “Kişisel 
Markanı Yönet 
Bunun Yolunu Ben
den öğren” konulu 
bir seminer düzenle 
yecek. 18 Kasım 
2017 Cumartesi 
günü ise yine GTSO 
Konferans salonun 
da saat 14.oo de 
Gemlikli ekonomist, 
Haber Türk Gazete 

si ekonomi yazarı, 
Bloomberg Tv. Ge 
nel Yayın Yönet
meni Cüneyt Başa 
ran ise “Ekonomi 
İstihdam İlişkisi”, 
Faurecia Badrolama 
Müdürü Gaye Cura 
“Eyvah Mezun Olu 
yorum” konulu bu 
konferans sunacak. 
İş arayanlar ile şu 
firmalar karşı 
karşıya gelecekler: 
Aka, Arcan Tekstil, 
AsiiÇelik, Beseka 
Otomobil, Baktat, 
Aunde Teknik, Birler 
Çelik, Borusan, 
Çimtaş, Efendioğlu 
Mermer, Ekin Zeyt
incilik, Elaek 
Kauçuk, Epsan FZ

Kimya, Feurecia 
Polifleks, Fikosan, 
Gemport, Güleryüz 
Karoser, 
Hastavuk, Hüner 
kiriko, Kır part, 
Köfteci Yusuf, Kör
fez OSGB 
Kuzuflex, Leoni, 
Mavi Çini, 
Mavitec, Mekpa, 
N Teknoloji, Namlı 
Zeytinleri, Namsal, 
Orma, öz Ufuk 
İnşaat, Roda Port, 
Schvvartz Haut 
mont, Sirena 
Marine, Sofra 
yemek, Summit 
Steel Tur key, 
Vıbraco ustic 
VCV Air, Yazaki, 
Zey Tur San.

BUSKI kış hazırlıklarını sürdürüyor
BUSKİ yaklaş 
makta olan kış 
hazırlıklarına 
başladı.
BUSKİ Gemlik 
Şubesine bağlı 
vidanjör ekipleri, 
ilçedeki tüm 
cadde ve sokak
larda bulunan 
yağmur gider
lerini temiz

lemeye başladı. 
BUSKİ elemanla 
rı, tam teşekküllü 
vidanjör ile yağ 
mur giderlerinin 
yazdan dolan 
bacaların için 
yüksek basınçla 
emerek temizle 
dikten sonra 
basınçlı su 
ile de yıkıyor.

İlgililer, önümüz 
deki yağışlıhava 
larda tıkalı maz
gallardan taşan 
suların çevre ye 
zarar vermemesi 
için, temizlik işin 
güzel havalarda 
yaparak, kışa 
hazır girmeyi 
amaçladıklarını 
söylediler.

TÜVTÜRK ve Gemlik Ziraat Odası işbirliği ile Gemlik’e bağlı köylerde traktör sahiplerinin hizmet ayağına götürülüyor.

1 tüyde minör muayene hizmeti başlıyor
Gezici araç muaye 
ne istasyonları ile 
zorunlu araç muaye 
ne hizmetini köylere 
de ulaştıran TÜV 
TÜRK, 16 Aralık 
tarihinden itibaren 
Gemlik köylerini 
ziyaret edecek. 
Uluslararası stan
dartlarda periyodik 
araç muayenesi 
hizmeti ile Türki 
ye’de trafik ve araç 
güvenliğine önemli 
katkı sağlayan uz 
man kuruluş TÜV 
TÜRK, gezici araç 
muayene istasyon 
larıyla Gemlik köy
lerindeki traktör

sahiplerini ziyaret 
edecek.
TÜVTÜRK, 16 Aralık 
Cumartesi günün
den itibaren mobil 
istasyonlarıyla 
Gemlik ilçesine 
bağlı köylerdeki 
traktörlerin zorunlu 
araç muayenelerini 
gerçekleştirecek. 28 
Aralık tarihine kadar 
devam edecek bu 
hizmetten toplam 7 
köy faydalanacak. 
Ülkemizdeki mevcut 
kanunlara göre, üç 
yaşını aşmış trak
törlerin, her üç yılda 
bir muayene edilme 
si gerekiyor. Aksi 

takdirde, traktör 
sahipleri, araçları 
mn trafikten men 
edilmesine kadar 
birçok yaptırımla 
karşılaşabiliyor. 
Traktör muayene 
sinin 3 yılda 1 yapıl 
ması zorunlu 
traktör sahiplerinin 
araçlarını muayene 
ye götürmedikleri 
her yıl için yaklaşık 
bir muayene ücreti 
kadar gecikme be
deli ödemek zorun 
da kaldığını hatırla 
tan yetkililer, TÜV 
TÜRK araç muaye 
ne istasyonlarında 
traktörler için

101.48 lira ücret 
karşılığı muayene 
yapıldığını ve bu 
muayenenin 3 yıl 
geçerli olduğunu 
belirtti. Ayrıca, 
Karayolları Trafik 
Yönetmeliği’ndeki 
28049 No’lu resmi 
gazetede yayınla 
nan değişikliğe gö 
re; tescil kaydı ol
mayan traktörlerin 
tescil edilmesi ha 
linde 1 aylık geçici 
muayene süresi 
verilmektedir. Bu bir 
aylık süre içerisinde 
muayene yaptırılma 
sı durumunda geç 
mişe yönelik gecik 

me bedeli alınma 
maktadır. Muayene- 
siz traktörlerin 
ikinci el satışı da 
yapılamıyor. Trak
törlerin ikinci el 
alım satımları için 
de önemli olan zo 
runlu araç muaye 
neleri, Emniyet 
Genel Müdürlüğü 
’nün 20 Şubat 2014’ 
ten itibaren hayata 
geçirdiği yeni düzen 
lemeye göre, geçerli 
bir araç muayenesi 
olmayan traktörlerin 
ikinci el satışlarının 
yapılması da 
mümkün olmuyor. 
GEZİCİ TRAKTÖR

MUAYENE 
İSTASYONU 
GEMLİK 
PROGRAMI 
PROGRAM TARİHİ 
GİDİLECEK: 
KÖYLER 
1-16.12.2017 
KÜÇÜKKUMLA 
2-20.12.2017 
KARACAALİ 
3-21.12.2017 
BÜYÜKKUMLA 
4-22.12.2017 
UMURBEY 
5-23.12.2017 
HAMİDİYE 
6-27.12.2017 
KATIRLI 
7-28.12.2017 
MURATOBA
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CHP İlçe Başkanı Mehmet Sertaslan, mecliste alınan mescit kararını eleştirdi 

Sf’BlIlllmİMîOLDUĞUMmil'
Gemlik Belediye 
Meclisi’nde yıkılan 
eski Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
bulunduğu şimdiki 
otopark alanına 
Mescit yapma kararı 
alan Belediye Mecli 
sindeki AKP’lilerin, 
bu kararına MHP 
İlçe başkanından 
sonra bir tepki de 
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan 
dan geldi.
Sertaslan, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
meclis toplantısında 
CHP grup sözcüsü 
nün meclis toplan 
ma Yönetmeliğinin 
açık hükmüne 
karşın Belediye 
Başkanı tarafından 
konuşturulmamasın 
ı eleştirdi.
Sertaslan, ayrıca, 
yeşil alana mescit 
yapılması bu alanda 
bir mescit yapılma 
sının ihtiyaç olduğu 
düşüncesine de 
katılmadıklarını be
lirterek, “İhtiyaç 
olduğu ifadesinin 
külliyen yalan 
olduğu, merkez 
caminin yıkılmış 
olmasından kolayca 
anlaşılmaktadır. ’’ 
dedi.
Sertaslan, mesciti 
yapacak olan Mah
mut Solaksuba 

şı’nın ilçe girişinde 
kafe olarak yaptığı 
alana mescitin yap 
ması halinde deniz
den de görüleceğini 
söyledi. Mehmet 
Sertaslan’ın 
açıklaması söyle: 
“Geç tiğimiz Salı 
günü Gemlik 
Belediye Meclisinde 
görüşülen deniz 
kenarında yapılması 
planlanan mescit ile 
alakalı görüşlerimizi 
paylaşmak adına bu 
açıklamayı yapmış 
bulunmaktayız. 
Bu konuyu iki 
yönüyle değerlendir 
menin doğru olaca 
ğını düşünmek 
teyiz. Birinci yönü 
konunun karara 
bağlanması aşama 
sında Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’ın takındığı 
tutum ve bu yüzden 
muhalefet partile 
rine söz dahi 
vermeyişi, ikinci 
yönü de “Deniz 
manzarafı cami" 
diye başlayan ve 
geri kalan her şeyi 
yok sayan kısır 
siyaset anlayışı. 
Meclis toplantıları 
bir yönetmelikle 
düzenlenmiş ve 
meclisin çahşmala 
rını bu yönetmeliğe 
göre yapması yasal

bir zorunluluk ha
line getirilmiştir.
Yetişkin insanlar, ne 
gerek var düzenle
meye yönetmeliğe 
demeyin. Bu yönet 
meliği çıkaranlar 
belli ki günün 
birinde Refik Yılmaz 
zihniyetindekilerin 
başkan olacağını 
öngörmüşler.
Bu yönetmelikte 
açıkça siyasi parti 
gruplarına öncelik 
tanınır ve ihtisas 
komisyonu üyele 
riyfe, grup adına 
konuşacak üyeye 
20 dakika, meclis 
üyelerine 10 dakika 
konuşma hakkı 
verilmiş olmasına 
rağmen, Başkan 
Yılmaz CHP grubu 
na konuşma hakkı 
vermeden konuyu 
sayısal çoğunluğu 

eliyle geçirmiştir. 
Bu açıkça usule 
aykırıdır ve başkan 
Yılmaz’ın bu tavrı 
sadece bu yönüyle 
bile mahkemeye 
gitmemiz için 
yeterlidir. Ayrıca, 
Cumhurbaşkanının 
Çanakkale Belediye 
Meclisinde yaşanan 
bir tartışmada, 
CHP’li Belediye 
Başkanı için söyle 
dikleri hala aklımız 
dayken, Gemlik’te 
meclis üyelerini 
konuşturmayan 
AKP’li başkan için 
ne söyleyeceğini de 
merakla bekliyoruz. 
CHP’li Başkana ter
biyesiz deyip AKP’li 
Yılmaz’a aferin de
meyecektir sanırım. 
Mescit yapılmasına 
ilişkin görüşümüze 
gelince, yapılması 
düşünülen yerin 
aslında park alanı 
olduğu gerçeğini 
konuşmak gerekir. 
Aynı bölgede 
ihtiyaç olduğu için 
ilçemizin en büyük 
cami inin henüz 
açıldığını belirtmek 
gerekir. İhtiyaç 
olduğu ifadesinin 
külliyen yalan oldu 
ğu, merkez camiinin 
yıkılmış olmasından 
kolayca anlaşılmak 
tadır. Mescit

yapılması planlanan 
alan sosyal hayatın 
zorda olsa ayakta 
kalmaya çalıştığı 
ilçemizdeki ender 
yerlerden biridir, 
belki de tektir. 
Şimdi sırf gösteriş 
olsun diye, sırf 
ibadethane yapan 
dindar parti görün
tüsü vermek adına 
bu alana mescit 
yapmak neresinden 
bakarsanız riyakar 
hk değil midir?
Başkan Yılmaz bu 
mescit Karsak 
Camiinin yükünü 
alacak diyor. 
Madem böyle bir 
yük vardı, merkez 
camiini neden 
yıktınız? Denizden 
görünen camii 
istiyorsanız sizin 
meydan projeniz 
kapsamında gerekli 
kamulaştırmalar 
tamamlandığında 
yeni yapılan Asım 
Kocabıyık Camii 
zaten denizden 
görülecek fakında 
değil misiniz? 
Mescit yapmak 
istediğiniz alana 
Gemlik’te yaşayan 
yurttaşlarımızın 
ihtiyacı olduğunu 
bilmez misiniz? 150 
metre mesafede 
3000-4000 kişinin 
ibadet yaptığı bir 

camii varken, şimdi 
yapmak istediğiniz 
mescitin bu bölge 
için gereksiz oldu 
ğunu anlayamaz 
mısınız? Elbette 
anlarsınız ama siz 
dindar çocuklar 
siniz ya dostlar 
alışverişte görsün 
değil mİ? 
Unutmadan bu 
bölge sosyal 
hayatın canlandırıl 
ması için son 
derece önemlidir. 
Bu anlamda illaki 
Karsak Camiinin 
yükünü paylaşacak 
bir mescit yapmak 
istiyorsanız size bir 
önerimiz var. Bu 
mescidin inşaatını 
yapmayı taahhüt 
eden meclis üyesi 
Mahmut Solak 
Subaşı eminiz ki 
Dörtyol mevkiine 
yakın hani şu 
yıllardır boş olan 
ama şimdi balık 
restoranı yapa 
cağı yeri versin 
belediyeye, kendi 
arazisine mescidi 
yapsın.
Hem Karsak Cami 
ne neredeyse eşit 
mesa fede hem biz 
de rıza gösteririz, 
hem denize sıfır, 
hem de ihtiyaca 
cevap verir 
böylece.”

Mut “Yılmafın lutumunu kabul elemtg
MHP Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Emin özcanbaz MHP 
ve CHP’nin meclis
ten çıkması ile ilgili 
açıklama yaptı. 
Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanı özcanbaz; 
“Gemlik Belediye 
Meclisinde, Belediye 
Başkan inin her za
manki tutumu devam 
ediyor. Sayısal 
fazlalığına güvene 
rek, bizi ve arkadaş 
Iarımızı yok sayıyor. 
Oysa Gemlik’in 
ancak %38’inin 
oyunu almış bir isim
den bahsediyoruz. 
Bir meclis üyesinin 
konuşmasına da 
fırsat vermeyip, mad 
deyi doğrudan geçin 
ce, bizim önerilerim
izi de yok sayınca, 
zaten bizlere gerek 
yok diyerek meclisi

terk ettik.
DAHA BÜYÜK CAMİ 
YAPALIM DEMİŞTİK 
Biz Milliyetçi Hareket 
Partisi olarak geç 
mişte de uyarmıştık. 
Cami yerinin seçimi 
konusunda yanlış 
yapıldığını, Gemlik’e 
yakışır merkez camii 
için en uygun yerin 
mevcut Atatürk Parkı 
ve Otobüs Durakları 
nın bulunduğu yerin 
olduğunu, buraya 
yapilacak merkez 
camiinin, mevcut 
camiden çok daha 

büyük olacağını be
raberinde deniz 
kenarına yapılacak 
böyle güzel bir es
erin Gemlik’in silue
tine de katkı sağlaya 
cağını söylemiştik. 
Hatta o dönem Has 
Parti İlçe Başkanı 
olan, bugün Ak Parti 
Meclis Üyesi olan 
Emir Kantur da cami 
yeri ile alakalı kamu 
oyu araştırması yap 
m ıştır. Büyük çoğun 
lukla Merkez Cami
inin Milliyetçi Hare 
ket Partisinin önerdi 
ği yer olduğunu ifade 
etmiştir. Bugün de, 
hata yaptıkları konu 
sunda kendilerini 
uyarıyoruz. Sonra 
dan pişman olup yer 
aramaktansa, bizim 
önerimizi kabul et
melerinin Gemlik’in 
faydasına olacağını 
düşünüyoruz.

KADİR EROL SORU
MUZA DA CEVAP 
ALAMADIK!
Gemtaş konusunda 
da, geçtiğimiz 
dönemde henüz 
temeli atılan inşaat 
tan daire alan Gemlik 
Belediyesi, şimdi de 
Hastane yanında bu
lunan dublex dairele 
ri almak için konuyu 
meclise getirmiş ve 
bizim ret oyumuza 
rağmen, istişare 
etmeden geçirmiştir. 
Gemtaş’ın tek müşte 
risi Gemlik Belediye
sidir. Bu da bizi son 
derece rahatsız et
mektedir. Aynı za
manda meclis üye 
miz Emrah Keskin 
den’in huzur hakları 
ve Kadir Erol’un, 
diğer başkan yardım 
alarmdan fazla 
huzur hakkı alması 
nın anlamı nedir?

Sorusu cevapsız 
kalmıştır.
REFİK YILMAZ, CUM 
HURBAŞKANIYLA 
ÇELİŞİYOR
15 Temmuz hain dar 
be süreci sonrasın 
da, MHP ve Ak 
Parti’nin ülkenin 
menfaatleri adına 
yaptığı istişareyi 
Gemlik’te yapamıyo 
ruz. Yılmaz’ın ‘Sade 
ce benim dediğim 
olur* mantığı, bizim 
ilişkilerimize de zarar 
vermiştir. Cumhur 
başkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, 
ülkenin menfaatleri 
adına Genel Başka 
nımız Devlet Bahçeli 
ile istişare ederken, 
Yılmaz ne yazık ki 
istişareye tamamen 
kapalı. Son meclis
teki Gemtaş’tan 
daire alınması ve 
yapılacak olan cami 

nin yerinde olduğu 
gibi. Aynı zamanda 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Grup 
Sözcümüz Osman 
Doğan daha söz al
madan onu itibarsız 
taştırmak adına söz 
alıp, grup sözcümü 
zün sözünü de kes 
meye devam etmek
tedir. Görülen o ki, 
aynı zamanda kendi 
genel başkanlan da 
olan Cumhurbaşkanı 
mız Erdoğan’ın istişa 
re anlayışını da ben
imsemeyerek Cum 
hurbaşkanıyla çeliş 
mektedir. Bizler 
Gemlik’in menfaat
leri ve selameti 
adına istişare ve 
ortak akıl ile işlerin 
görülmesi ve 
sorunlara çözüm 
alınması gerektiğini 
düşünüyoruz” 
dedi.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

YEŞİL ALANA MESCİT KARARI 
GEMLİK'I BÖLDÜ

Hiçbir konuda anlaşma sağlanamıyor.
Heryaptıklan işin doğru olduğunu düşünü 

yortar.
Belediye Meclisi’nin AKP’li üyeleri arasın 

da sağ duyulu olanı da yok.
Başkan ne İsterse o gerçekleşiyor.
Arkadaş, siz kapı kulu musunuz, diyesi 

geliyor insanın.
Ahmet Dural Meydanı’nda eski sağlam 

olan Belediye binasını yıkarak, buraya göreve 
gelir gelmez cami yapmakla işe başlayan 
Refik Yılmaz’a çürük raporu veren Adapazan 
Üniversitesi inşaatçılık bölümü hocaları, bili 
yorsunuz üçkağıtçı çıktı. Parayı verdiğinde 
istediğin raporu veriyorlarmış. Şimdi tutuktu
lar.

Biz o zamanlar neden Bursa Üniversitesi 
İnşaat bölümünden rapor almadınız dediğimiz 
de, Adapazan Üniversitesini savunmuştu.

Biliyorsuz Fetöcülerin başı olan firari 
Silahlı Kuvvetler İmamı Adil Öksüz de 0 
Üniversitede görevliydi.

Yıktırılan Tibel Otel ve Ticaret Sanayi 
Odası binasının bulunduğu alana Mescit bir 
ihtiyaç mıydı?

Gemük’in imajı denizden görünecek bir 
Mescit veya cami ile mi yükselecek.

Hadi gidin oradan, kimi kandınyorsunuz.
Siz Gemlik’i katlediyorsunuz.

Cami ile halkı aldatacağınızı, Allah aldataca 
ğınızı sanıyorsunuz.

Olur olmaz yerlere cami yapılmaz, bu israf 
tır, güna'rdır. 'Bunu û'ün ûe yazdım.

Şimdi bu karara önce MHP ilçe Başkanı 
Mehmet Emin Özcanbaz tepki koydu.

Ardından Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi 
bir açıklama yaparak, bu alanın halkın kulla 
nımı için park, yeşil alan veya ağaçlık bir yer 
dıması gere'riıgi vurgdıanûı.

Oda Başkanı Kemal Akıt ise açıklamasın 
da, “Bu tür işler yapılırken mutlak mutabakat 
önemli, sadece mecliste çoğunluğu elde bu
lundurmayla alınan kararlar halk nezdinde 
kabul görmeyebilir, Gemlik halkının bu 
konudaki fikri önemlidir” dedi.

Akıt, konuyu çok güzel ifade etmiş.
Sizin aldığınız bu karar iki gündür Gem

lik’te konuşuluyor.
Yalnız o konuşulmuyor, Belediye de 

çalışan birinin geçtiğimiz gün vurulan emi akçı 
ile kirli ilişkisi olduğu da konuşuluyor.

Yakında kokusu çıkar.
Neler oluyor Gemlik Belediyesi’nde? 
Kulaklarınızı açında halkın sesini dinleyin. 
Sonra CHP ilçe Başkanı Mehmet Sertaslan’ 

ın açıklaması geldi. Sertaslan Meclis Toplan 
ma Yönetmeliğinin Başkan tarafından 
uygulanmadığını, CHP grup sözcüsünün 
konuşturulmadığını söyledi. Böyle bir yerde 
Mescit’in bir ihtiyaç olmadığını belirtti.

Birde öneri getirdi.
Mescit’i yapacağı ifade edilen Mahmut 

Solaksubaşı’nın ilçe girişinde yaptırdığı kafe 
nin bulunduğu yere Mescit yapılmasını öner 
di. Bakın işler nerelere vanyor.

Yeşil alanda yapılacak olan Mescit karan 
yargıya giderse sanınm döner.

Bu karar, Bursa Büyükşehir Belediyesinde 
de ele alındığında, oradaki sağduyulu meclis 
üyeleri planı değiştirmezlerse de döner.

Dönsün veya dönmesin, Gemlikliler bu 
kararın yanlış oldukları düşüncesindeler.

İsterseniz, gelin halka soralım.

* Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi, Mescit yapılması düşünü 
len yerin park, bahçe, yeşil alan olarak kullanılmasını isterken, bu tür 
işler yapılırken mutabakat aranması gerektiğini belirtti.
* Oda Başkanı Kemal Akıt, “Sadece mecliste çoğunluğu elde bulundur
mayla alınan kararlar halk nezdinde kabul görmeyebilir, Gemlik halkının 
bu konudaki fikri önemlidir" dedi.

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası, 
sahilde yapılması 
planlanan mescit 
ile alakalı olarak 
yaptığı açıklama 
da, bu alanın kendi 
terinin boşalttığı 
gibi aslına uygun 
olarak park ve 
yeşil alan yapılma 
sim istedi.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal 
Akıt, Oda Meclis 
Başkanı Paşa 
Ağdemir ve yöne
tim kurulu üyeleri 
ile birlikte yaptığı 
açıklamada, "Bu 
alanda bulunan 
Tibel Otel ve Oda

TenMUıpliHiiiışaılıııaıiBiiiBiımııııır
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından proje
lendirilen eski 
Terme Kaplıcasının 
yıkıldığı yere 
yapılacak olan 
Gemlik Kaplıcası 
inşaatına yakında 
başlanıyor. 
İhaleyi kazanan 
firma Gemlik 
Belediyesi’nden 
yer teslimi aldıktan 
sonra, inşaat 
alanında kalan 
trafonun yerinin 
değiştirilmesi için 
Meclis kararını 
bekledi. İmar 

KAYIP GEMLİK NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALDIĞIM NÜFUS 
CÜZDANIMI KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR. ARZU DEMİRDAĞ

binasının Gemlik 
halkının ihtiyacı 
olan park bahçe ve 
yeşil alan için be
delsiz olarak terk 
edildiğini, bunun 
yanında kendi 
imkanlarıyla 2 
milyon 500 bin li
raya yeni hizmet 
binası yaptıklarını 
ifade ederek, şimdi 
meclis kararı 
alınarak buraya bir 
mescit yapılması 
gündemde.

PARK BAHÇE 
YEŞİL ALAN 
YAPILMALI 
Bizlerde dahil hiç 
kimse bu memle 
kette cami ya da 

planında trafo 
yerinin değiştiril 
meşine karar 
alındıktan sonra

inşaat alanının 
çevresini koru
maya aldı.
Geçtiğimiz gün

mescit yapılma 
sına karşı olamaz. 
Ancak, milyon
larca lira harca
narak 150 metre 
ileride yeni bir 
cami yapılmışken, 
buraya MESCİT 
yapmak akıl karı 
bir tutum değil. 
Bu alan Gemlik'in 
en güzel alanı. 
Buranın bizlere 
söz verildiği gibi 
Gemlik halkının 
park bahçe ve 
yeşil alan olarak 
kullanabileceği bir 
şekilde dizayn 
edilmesini ve her 
şeyin en iyisine, 
en güzeline layık 
olan ilçe halkının 

kullanımına bir an 
önce sunulmasını 
istiyoruz" dedi.

MUTABAKAT 
OLMALI
Akıt, "Bu tür işler 
yapılırken mutlak 
mutabakat önemli, 
sadece mecliste 
çoğunluğu elde 
bulundurmayla ah 
nan kararlar halk 
nezdinde kabul 
görmeyebilir, 
Gemlik halkının 
bu konudaki fikri 
önemlidir" dedi 
Akıt'ın açıklaması 
na, oda yönetim 
kurulu ve meclis 
başkanından da 
destek geldi.

lerde ise Kaplıca 
inşaatının 
yapılacağı alan 
içinde şantiyesini 
kuran firma, 
yakında projeye 
uygun olarak 
inşaat yapımına 
başlayacağını 
açıkladı.
Termal alanda 
yapılan sondaj 
larda 75 metre 
derinlikte su 
sıcaklığının 
38 derece 
saptanmış, debisi 
ise 3 sn/litre 
olduğu 
belirlenmişti.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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fiemlii Oenizcilii Toplüluâü luarfla

Gemlik Denizcilik 
Topluluğu İstanbul
Fuar Merkezinde 
Logitrans Lojistik 
Fuarını ziyaret 
ettiler.
Yapılan fuar ziyare
tine topluluk danış 
manı Öğr. Gör. E. 
Murat TACAR, Öğr. 
Gör. İbrahim SAP
MAZ VE Öğr. Gör.
Yusuf SARIKAYA ile

Gemlik Denizcilik 
Topluluğu üyeleri, 
Gemlik Asım Koca 
bıyık MYO Deniz ve 
Liman İşletmeciliği 
Programı, Dış Tica 
ret Programı öğren 
çileri katıldılar.
Logitrans Lojistik 
Fuarında ulusal ve 
uluslararası birçok 
lojistik firması ve 
limanların standla 

rını ziyaret eden 
öğrenciler firmalar
dan meslekleri ve 
sektör hakkında 
bilgi aldılar. 
Öğrenciler fir
malara hangi tür 
taşımacılık yaptık 
larını, genel olarak 
hangi yükleri taşı 
dıklarım, işe alırken 
adaylarda aranılan 
şartları, hangi hat

larla birlikte çalış 
tıkları hakkında 
bilgi aldılar.
Bu yıl yapılan 
fuarda özellikle in- 
termodal taşımacı 
hk, yeşil lojistik 
çözümleri, endüstri 
4.0’ın lojistik sek
törüne etkisi, Yeni 
İpek Yolu (New Silk 
Road) gibi konular 
ele alınıyor

“Olmllar Hayat Olsun”
projesi sürüyor

"Okullar Hayat 
Olsun Projesi" 
kapsamında 
ilkokul, ortaokul ve 
liselerde Gemlik 
Halk Eğitim Merke 
zi tarafından açılan 
halk oyunları 
kursları devam 
ediyor.

Proje kapsamında, 
bayram ve tören
lerde gösteri ya
pacak ekiplerin 
tüm okullara 
yaygınlaştırılarak 
ilçemiz de mevcut 
olan bu açığın 
kapatılması 
planlanıyor.

ASIL ÇELİK
Orhangazi / Bursa’da Kurulu, kaliteli 
çelik üretiminde Türkiye’nin en büyük 
kuruluşu olan ve Dünyanın sayılı 
üreticileri arasında yer alan 
fabrikamızın Üretim ve Bakım Bölüm
lerinde üretim ve bakım elemanı olarak 
gbreviehdifllmeK üzere;

•Endüstri Meslek Liseferinin ve 
Meslek Yüksek Okullarının Elektrik, 
Elektronik, Tesviye, Makine, Torna 
Tesviye, Döküm, metalürji veya Metal 
bölümlerinin birinden mezun,

• Vardiyalı çalışabilecek,
• Askerliğini yapmış,
• 30 yaşını aşmamış, 

çalışma arkadaşları arıyoruz. 
Müracaatlar şahsen fabrikaya 
yapılabilir veya 

 adresine özgeçmiş formu 
doldurarak başvurulabilir.

insankaynaklari@asil- 
celik.com.tr

Cem ÖnBlir Barsama geliKor
Rodos Grup ve 
Gemlikli Eğitimci 
Yelda Baykız 
işbirliği ile 
3 Aralık Pazar 
günü Bursa'ya 
gelecek olan 2015 
yılının en iyi haber 
spikeri Cem 
Öğretir, Merinos 
Kongre ve Kültür 
Merkezi'nde 
sertifikalı bir eğitim 
programına 
katılacak. 
Cem Öğretir ile 
3 Profesyonel 
Eğitim 
programında; 
beden dili eğitimi, 
diksiyon eğitimi, 
etkili iletişim 
konuları yer alacak. 
Eğitime katılanlar 
Cem Öğretir 
imzalı üç adet 
eğitim sertifikası 
sahibi olacak. 
Eğitime katılmak 
isteyenler 
Yelda Baykız ile 
iletişime geçebilir: 
0535 393 81 03

numaralı telefon
dan bilgi alınabilir. 
Ayrıca Orhangazi 
ve Gemlik'ten 
Bursa Merinos 
Kongre ve Kültür 
Merkezi'ne servis 
imkanının da

sağlanacağı belir
tildi. Ücreti 60 TL 
(+servis olursa 
70TL) olan eğitim 
saat:12.00'de 
başlayıp akşam 
18.00'de sona 
erecek.

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez - Güler Ajans

mailto:insankaynaklari@asil-celik.com.tr
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BMrsa'nın depreme Itarsı en gınenlU ilçesi acıklaıdı
Jeoloji Mühendisleri 
Odası Başkanı En 
gin Er, "Bursa'dan 
geçen fay hatla rina 
bakarak tehdit altın 
da olduğumuzu 
söyleyebiliriz, Bur 
sa'nın depreme 
karşı en güvenli 4 
ilçesini açıkladı.
Jeoloji Mühendisleri 
Odası Başkanı En 
gin Er, Milliyetçi 
Hareket Partisi 
(MHP) Bursa il 
yönetimine deprem 
gerçeğini anlattı. 
Toplantı öncesi bir 
konuşma yapan 
MHP Bursa II Baş 
kanı Tevfik Topçu, 
"Deprem hiçbir 
zaman bizim gün

demimizde aşağı 
larda olmayacaktır. 
Yetkili ve ilgileri 
uyarmaya, bu konu 
ya dikkat çekmeğe 
devam edeceğiz" 
dedi.
Deprem haritaları, 
depremin oluş se
bepleri ve yıkıcılığı 
üzerine açıklamalar 
yapan Engin Er, şu 
ifadeleri kullandı: 
"İl Başkanı Tevfik 
Topçu her fırsatta 
deprem tehlikesine 
vurgu yapıp bu 
yönde çalışmalar 
yapmakta ve konu 
yu gündemde tut 
maktadır. Deprem 
bir doğal olaydır. 
Bunun bir felakete

dönüşmesinin se
bebi insanlardır. 
Depremlerin oluş 
sayısı son yıllarda 
20 kat arttı, bu 
tehlikenin yakınlaştı 
ğını ifade eder. 
Ayda birkaç bin 
deprem meydana 
gelmektedir. Ben 

iddia ediyorum; 
Bursa en önemli de
prem bölgesidir. 
Buna rağmen ili 
mizde bu tehlikeyi 
hiçbir ilgili dikkate 
almamaktadır.
Bursa'nın büyük 
bölümü kaçak 
yapılaşmadan 

ibarettir. 2005-2035 
arasında çok büyük 
bir deprem beklen
mektedir ve 
zaman aralığı 
daralmaktadır. 1/100 
binlik ve diğer plan
lar revize edilerek 
Bursa'dan geçen 3 
fay hattını bu plan

lara uygulamamız 
gerekir. Bursa'dan 
geçen fay hatlarına 
bakarak tehdit 
altında olduğu 
muzu söyleye 
biliriz. En güvenlikli 
ilçelerimiz Or 
haneli, Harmancık, 
Büyükorhan 
ve Keleş gözük 
mektedir. Geç 
mişte Bursa'mızda 
yaşanmış bir 
büyük Bursa 
depremi örneği 
var. Allah bize 
akıl vermiş, 
aklımızı kullanarak 
deprem tehli 
kesini tedbirlerle 
minimize ede 
biliriz."

Bursa CHF Milltueii limten 'yerli ilaç' çağınsı
Bazı kanser ilaçları 
nın Türkiye'de 
bulunmasının 
mümkün olmadığını 
söyleyen CHP 
Bursa Milletvekili 
Eczacı Erkan Aydın, 
"Özellikle meme 
kanseri ilaçları 
bunların başında 
geliyor. Türkiye'nin 
yerli ilacını üret 
mesi gerekiyor" 
dedi.
TBMM Plan Bütçe 
Komisyonu, Sağlık 
Bakanlığı Bütçesi 
görüşmelerinde söz 
alan Milletvekili 
Erkan Aydın, konuş 
masında TÜlK'in 9 
Kasım 2017 tarihli 
en yeni verilerine 
yansıyan sağlıktaki 
tabloya ve 
eczacıların mese

lelerine dikkat çekti. 
Türkiye'de bir heki 
me 557 hasta 
düşerken, Bursa'da 
635, sağlık kurum 
larında yatak başına 
düşen hasta sayısı 
Türkiye'de 515 iken 
Bursa'da ise 531 
olduğunu söyleyen 
Aydın, "Rakamlar 
böylesine ürkütücü 
olunca Bursa'da 
sağlık meselelerinin 
boyutu da ortada.

Acil serviler tıklım 
tıklım. Hastanelerde 
yatacak yer yok. 
Kısa süreli randevu 
almak mümkün 
değil. Bunu sanayi 
leşmenin sıkıntıları 
diyerek geçiştire 
meyiz. Bu yatırıms 
ızlıkların, öngörü 
süzlüklerin bir 
şehri ihmal etme 
nin sonucu. 
Bursa'daki sağlık 
sıkıntısını nasıl 

çözeceksiniz çok 
merak ediyorum, 
çünkü kangren bir 
yaraya dönüştü. Bu 
arada bebek ölüm 
hızı Bursa'da binde 
8. Bu rakamda 
çok yüksek. 
Neden bebek ölüm 
oranlarında bir 
azalma olmuyor. 
Bunu da merak 
ediyorum. Türkiye 
genelinde de bebek 
ölüm oranı binde 
19 civarında" 
diye konuştu 
Erkan Aydın, 
meslektaşları olan 
eczacıların Sağlık 
Bakanhğı'nın 
tahsildarı haline 
geldiğini, aynı za
manda hastanın 
hastanede müşteri, 
eczacının da ecza 

nesinde müşteriden 
para tahsil eden biri 
konumuna düşürül 
düğünü belirtti.
Bakanlığın hasta
lara, "Sen kendine 
düşen payı burada 
ödeme, git ilaç 
alırken öde" dediği 
ni dile getiren Ay 
din, şunları söyledi: 
"Hastaların eczane
den alacağı ilaç çok 
düşük bir meblağ 
tutarken, bir bakıyor 
ki karşısına çok 
daha farklı bir 
rakam çıkıyor.1 
Ekim'den sonra 
SGK'nın başlattığı 
'taban fiyat' 
uygulamasıyla 
sıkıntılar daha da 
büyüdü. İlaç farkları 
yüzde 20 ila yüzde 
120 oranında 

artınca yine has
tayla eczacı karşı 
karşıya geldi. Eğer 
hastanın alım gücü 
varsa mesele yok. 
Ya alım gücü ol
mayan hasta? Ya 
ilacını almadan 
gidecek ya da 
başka bir çare bula
cak? Alın size 
hastalar arasında 
adaletsizlik. Hep
imizin bildiği gibi 
bazı ilaçlar 
piyasada bulun
muyor. Bunun 
bir çok sebebi var. 
Özellikle yabancı 
firmalar kuru 
bahane ederek 
ilaç göndermek 
istemiyor. Bu 
konuda ciddi 
ithalat sorunları 
yaşanıyor."

Gemlik Kjrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KRŞ€D€ 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

KUÇUKKUMLA 
Ü2G02EIYIİI SİTESİNDE 

HAVUnUEŞYAlIveESYRSIl 
2+1 DAİRE SAHİBİNDEN SATIUK

0 535 37818 00
foacebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Asgari ücretliye koruma Beliyor!
Çalışanın asgari 
geçim indirimine 
hileli şekilde el 
koyan patronlar 
yandı. Çalışana AGİ 
ödemeyerek asgari 
ücretin altında ücret 
veren işletmelere 
yönelik yaptırımlar 
ağırlaştırılacak. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Jülide Sarıeroğlu, 
bakanlığa gelen 
ihbar, şikâyetler 
doğrultusunda pro
gram dışı teftişler 
yaptıklarını belirtti. 
Sabah'ın haberine 
göre, tekstil, inşaat 
sektörü ağırlıklı 
olmak üzere işletme 
lerin işçilere ek kart 
çıkartarak, asgari 
geçim indirimi ücre
tini ödemeyerek bu
raya yatırdığı

belirlendi. Asgari 
ücret ödenmeyen 
veya eksik ödenen 
her işçi için aylık 
162 lira ceza ke
siliyor.
AGİ NE KADAR 
OLACAK?
Asgari ücret zammı 
ne kadar? 2018 as
gari ücret zam geldi 
mi? Devletin 
vatandaşlara verdiği 
asgari ücret fiyatları 
nasıl hesaplanıyor? 
Vatandaşların merak 
ettiği konuların 
başında gelen As
gari ücret ocak ayı 
zammı belli oldu 
mu? Asgari ücret 
2018 ne kadar? Kim 
ne kadar asgari 
ücret alacak?
Bekarlar ne kadar 
AGİ alacak? Evli 
vatandaşlar ne

kadar AGİ alacak? 
Peki AGİ 2018 ne 
kadar? AGİ hesapla 
ma nasıl yapılır? 
Tüm vatandaşlar 
şuanda AGİ zamla 
nm ve asgari ücret
lerin ne kadar 
olduğunu merak 
ediyor. 1 Ocak'ta 
asgari ücretteki 
artışla, maaşlara ek
lenen asgari geçim 
indirimi (AGİ) de 
yükselecek. Asgari 
ücret, artış geçen 
yı İki gibi yüzde 8

olursa, brüt bin 919 
lira 70 kuruşa 
çıkacak. Buna bağlı 
olarak da en düşük 
asgari geçim in
dirimi tutarı 133,31 
liradan 143,97 liraya 
ulaşacak. En yüksek 
tutar ise 226,63 lira 
yerine 244,76 lira 
olacak. Peki asgari 
ücret nasıl 
hesaplanır?
2017-2018 ASGARİ 
ÜCRET NE KADAR? 
Maliye Bakanı Naci 
Ağbal, asgari

ücretin hiçbir 
şekilde bin 404 
liranın altına 
düşmeyecek şekilde 
bir düzenleme 
yaptıklarını belirtti. 
GVK Geçici 87'nci 
madde ile sadece 
kendisi için asgari 
geçim indirimi he 
saplanan asgari 
ücretlilere ödenen 
1.404,06 TL net 
ücretin altında 
kalanlara, bu tutar 
ile 2017 yılı Eylül, 
Ekim, Kasım ve 
Aralık aylarına 
ilişkin aylık hesap 
lanan net ücreti 
arasındaki fark 
tutarı, ücretlinin as
gari geçim indirim
ine ayrıca ilave 
edilecek. Sonuç 
olarak Eylül ayından 
itibaren Torba 

kanun yasalaşacağı 
tarihe kadar asgari 
ücret 1.404,06 
liranın altında kala
cak. Ücret bordro 
lan mevcut gelir 
vergisi dilimlerine 
ve AGİ hesaplama 
sına göre yapılacak. 
OCAK AYINDA 
AGİ'YE ZAM 
GELECEK 
Buna bağlı olarak 
da en düşük asgari 
geçim indirimi, yani 
bekar çalışana 
ödenen tutar 133 
lira 31 kuruştan 
143 lira 97 liraya 
yükselecek. Evli, 
eşi çalışmayan, 3 
çocuklu çalışana 
ödenen asgari 
geçim indirimi de 
226 lira 63 kuruştan 
244 lira 76 kuruşa 
yükselecek.

SGK, gazi ve askerlerin borcunu siliyor
SGK, Genel Sağlık 
Sigortası'nın kapsa 
mini genişletti. 15 
Temmuz gazileri ile 
er ve erbaşlar 
sigortalı olacak. 
Eski borçlar siline 
cek, gençlerin prim
lerini devlet ödeye
cek. Genel Sağlık 
Sigortası (GSS) 
uygulamalarındaki 
değişiklikler devam 
ediyor. Daha önce 
üçlü ve yüksek prim 
uygulaması yerine 
herkese ayda 53.32 
liraya sağlık hizmeti 
getirilmişti. SGK'nın

yeni yönetmeliği ile 
GSS sisteminin 
kapsamı da genişle 
tildi. Kapsama er ve 
erbaşlar ile 15 Tem
muz gazileri de 
alındı. Sigorta 
başlangıcı gazilik 
unvanı verilen tarih 

olarak kabul 
edilecek. 
TERHİSTEN SONRA 
30 GÜN 
Er ve erbaşlar ile 
yedek subay öğren 
çileri ve adaylarının 
genel sağlık 
sigortası bildirimi, 

askerlik şubesinden 
sevk tarihi, askeri 
öğrenci adayları ile 
jandarma ve Sahil 
Güvenlik Akademisi 
öğrenci adaylarının 
bildirimi, intibak 
başlangıç eğitimine 
başladıkları tarih 
itibarıyla yapılacak. 
Sabah'tan Faruk 
Erdem'in yazısına 
göre, askerlik 
hizmetlerini er ve 
erbaş olarak yap
makta olanların ter
his tarihinde, yedek 
subay öğrencileri ve 
adaylarının yedek 

subay nasip tarihin 
de genel sağlık 
sigortalılığı sona 
erecek. Askerler, 
terhisten itibaren 30 
gün süreyle sağlık 
hizmetlerinden 
yararlanacak. Lise 
veya dengi mezun
lar 20 yaşını, yüksek 
öğrenimden mezun 
olanlar ise 25 yaşını 
geçmemek şartıyla 
2 yıl süreyle 
sigortalı olacak. 
Primlerini devlet 
ödeyecek. İşsizlik 
maaşı alanlar ile 1 
Ocak 2018'den

itibaren başlayacak 
Esnaf Ahilik Sandı 
ğı'ndan yararlana 
cak işsiz esnaf ge 
nel sağlık sigortalı 
sayılacak.
BORÇLAR 
SİLİNECEK
Gelir testine hiç 
başvurmayan 
lardan, 1 Nisan 
2017'den itiba 
ren 12 ay içinde 
gelir testine 
başvuran kişilerin 
primleri tescil 
başlangıcından 
itibaren tahakkuk 
ettirilecek.
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GEREKU TELEFONLAR
I itfaiye 110
1 Polis İmdat 155
1 Jandarma İmdat 156
1 Jandarma K. 513 10 55
| Polis Karakolu 513 18 79
1 Gar. Kom.________ 513 12 06

KAYMAKAMLIK_______
I Kaymakamlık 513 10 51
1 C.Savcılığı 513 10 53
1 C.Savcı Yrd. 513 29 54
I Emniyet Müd. 513 10 28
1 __________ ULAŞIM__________
1 Famukkale 012 OO 20
1 DENİZ UÇAâl1 Pegasus Akınla Seyahat 014 03 02
1 METRO 013 12 121 Aydın Turlun 013 20 77
1 SOzer Turtam 012 1O 72
I Kanberogiu-Esadag 014 40 481 Anrtur A 1 4 Z* / Z 1
1 Kamil Koç___________ 012 O1 03
1 HASTANELER

1 Devlet Hestaneal 517 34 00
1 Sahil Dev. Haat. 513 23 29
I Mer.Saû.Ocağı 513 10 05
1 Tomokey Tomografi 513 05 291 Acıbadem 280 44 44
I _____ TAKSİLER

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

RESMİ DAİRELER1

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

BEIEBİVE

Santral
Başkanlık

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

DENİZ OTOBÜsIT
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 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73
513 18 46
513 71 66

513 45 21-23
5134520

514 5796
513 23 25 

51345 21-182 
5134521-111

Yalnız 185

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) 303 43 19
(262) 655 60 31

OTOBÜS
Şehirlerarası Oto
büs Terminali

261 5400 
(18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Mllangaz 
Habaşgaz 
Yeni Llkltgaz 
BP Gaz 
Bütünler Llkltgaz 
Akçagaz 
Totalgaz
Akcan Potrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Baysa Potrol

Gemlik KErfez
OEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ v

lEIIIISlIEIlMİl

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

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5932 

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
AYLA 

11.30-14.00-16.30- 
19.00-21.15

KETENPERE 
11.30-14.00-16.15- 

18.30-20.45 
THORRAGNAROK 
11.00-16.30-20.45 
OHA DİYORUM 

13.00-14.45-19.00

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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starmaxx
PERFORMANS LASTİKLERİ

YİĞİT İNŞAAT
-| 987

YAPI MALZGMGLGRİ 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

KIŞ 
LASTİKLERİ 

SATIŞLARIMIZ 
BAŞLADI

, J Ö Z KAYASI
TUR. NAK. TAAH. İHR. VE TİC. LTD.ŞTİ

Hisar Mah. TEDAŞ Yani Körfez Baytaş Sit. 
A Blok No: 2 GEMLİK

Tel: O 224 514 40 44

http://www.yigitinsaatgemlik.com
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Hattı 444 68 80
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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

GEMLİK 4
irfanunluemlak.sahibinden.com

I Yüzlerce iş arayan, 45 firmanın açtığı standlarda işveren temsilcileriyle yüz yüze görüşerek iş başvurusunda bulundular

iş arananlarla işycren istihılaıii iuarınüa hulustu
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

BENDEN TAM NOT
Dûn açılışı yapılan ‘İstihdam Fuarı’ 

benden tam not aldı.
İş Kürtün yeni Müdürü Ûnver Ûnver 

bizim gibi gazetecilik kökenli.
Kısa zamanda, Gemlik’e ısındı ve 

Cumhurbaşkanının Milli İstihdam Sefer 
bertiği projesi kapsamında, bir ilçede 
ilk kez işveren ile iş arayanları buluş 
turacak bir etkinliğin hazırlanmana 
öncülük yaptı. Devamı sayfa 4’de

Gemlik Kaymakamlığı, Gemim 
Beledi yesi, Gemlik Tş-kur, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi Odası ve Gemlik 
Ticaret Borsası işbirliği ile 45 
firmanın katıldığı, "Gemlik İnsan 
Kay naklan Ve İstihdam Buluşma 
sı”düzenlenen törenle açıldı."İş 
Sizi Çağırıyor” sloganıyla yola 
çıkan, “Gemlik İnsan Kaynaklan 
ve istihdam Buluşması” iş arayan
lar tarafından büyük ilgi gördü. 
Gemlik Kaymakam Vekili Dr. Yal 
çın Yılmaz, ülkemizde istihdamın 
son derece önemli ve çözüm üre 
tilmesi gereken öncelikli konular
dan biri olduğuna değindi. 2’de

HOŞGELDİNİZ

CüaevtBasaraa 
Gemlîktiterle 
kulusaci»

Bloomberg HT Genel yayın yönetmeni, Haber Türk 
Gazetesi ekonomi yazarı ekonomist hemşehrimiz Cüneyt 
Başaran, bugün Gemliklilerle buluşacak. İlçemizde düzen
lenen ve bugün sona erecek olan "Gemlik'te İnsan 
Kaynakları ve İstihdam Buluşması” etkinliğinde saat 14.oo 
de GTSO de “Ekonomi İstihdam İlişkisi” konusunda bir 
sunum yapacak olan Cüneyt Başaran gece de Bursa da bir 
derneğin gecesinde konuşma yapacak. 

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Yüzlerce iş arayan, 45 firmanın açtığı standlarda işveren temsilcileriyle
। yüz yüze görüşerek iş başvurusunda bulundular

Is arayanlarla ism isiihiam fuarımla Mısın
Gemlik Kaymakam 
lığı, Gemlik Beledi 
yesi, Gemlik İş-kur, 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası ve 
Gemlik Ticaret 
Borsası işbirliği ile 
45 firmanın katıldığı, 
“Gemlik İnsan 
Kaynakları Ve İstih
dam Buluşması” 
düzenlenen törenle 
açıldı.
Ülke genelinde ilk 
kez bir ilçe de 
gerçekleştirilen ve 
“İş Sizi Çağırıyor” 
sloganıyla yola 
çıkan, “Gemlik 
İnsan Kaynakları ve 
İstihdam Buluşma 
sı” iş arayanlar 
tarafından büyük 
ilgi gördü.
Gemlik Sosyal 
Yaşam Merkezi’nde 
düzenlenen fuarın 
açılış törenine, 
Gemlik Kaymakam 
Vekili ve Orhangazi 
Kaymakamı Dr.
Yalçın Yılmaz, Gem
lik Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Bursa 
İşkur Müdürü 
Feyzullah Eren 
Türkmen, Gemlik 
İşkur Müdürü Ünver 
Ünver, GTSO Başka 
m Kemal Akıt, Gem
lik Ticaret Borsası 
Başkanı özden 
Çakır, Orhangazi 
Ticaret Odası Meclis 
Başkanı Erol Hatırlı, 
Ak parti İlçe 
Başkanı Zafer Işık, 
İlçe Emniyet 
Müdürü Abdulkadir 
Yüce, Gemlik 
Müftüsü Dr. Mehmet 
Reşat Şavlı, firma 
temsilcileri, kurum 
müdürleri katıldı. 
Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardın 
dan ilk konuşmayı 
yapan Gemlik Kay
makam Vekili Dr.
Yalçın Yılmaz, 
Ülkemizde istihda 
mın son derece 
önemli ve çözüm 
üretilmesi gereken 
öncelikli konulardan 
biri olduğuna değin 
di. Yılmaz, “Birey
lerin topluma girme 
si ve sosyal yaşantı 
larını güçlendirmesi 
için iş gücünü arz 
edenler ile talep

edenleri, Kamu 
Kurum ve kuruluş 
lan, yerel yönetim
ler, üniversiteler, 
sivil toplum kuruluş 
ları ile işbirliği 
içinde biraraya ge
tirerek, insan 
kaynakları konusun 
da taraflar arasında 
ki işbirliği sağlana 
rak istihdamın or
tadan kalkması 
gerekiyor” dedi. 
Kaymakam Yılmaz, 
bir ilçe kaymakamı 
iken işveren ile iş 
arayanların biraraya 
getirilmesi konusun 
da projesini Bakan 
lığa sorduğunu ve 
ilgi gördüğünü, işçi 
Bulma Kurumu’nun 
adının bundan 
sonra Iş-Kur 
olduğunu söyledi. 
YILMAZ, NİTELİKLİ 
İNSANA İHTİYAÇ 
VAR
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz ise konuş 
masında 1.İstihdam

Buluşmasını 
gerçekleştirenlere, 
katkı sağlayan bu 
fikri ortaya atıl 
masında ve hayata 
geçirilmesinde 
emek sarf eden 
başta İş-Kur Müdü 
rü olmak üzere tüm 
kurum ve kuruluşla 
ra teşekkür etti. 
Yılmaz konuşma 
sini şöyle sürdürdü: 
“Hepimiz çalışan, 
üreten büyüyen 
Türkiye’nin mensup 
larıyız. Ülke olarak 
en güçlü kaynağı 
mız üreten ve çalı 
şan insanlarımız. 
Bugün, fuarımızda 
çalışmak isteyen ile 
işçi arayan kardeşle 
rimizi bu vesile ile 
bir araya getirmiş 
oluyoruz. Elbetteki 
bizim nitelikli in
sana ihtiyacımız var. 
Türkiye hızla büyü 
yor. Buna ayak uy
duracak, çağı yaka 
layacak kardeşle 
rimize ihtiyaç

duyuyoruz. Gemlik 
olarak güçlü bir 
ekonomiye sahip 
olmamıza rağmen, 
dört bir yanımız 
düşmanlarla çevrili, 
içimizde de hainler 
var. Bunlarla ancak 
çalışarak ve ürete 
rek baş edebiliriz, 
başka yolu yok” 
STANDLAR GEZİLDİ 
Konuşmalar sonra 
sında protokol tara 
fından açılış kurde
lesi kesilerek, fuarın 
resmi açılışı yapıldı. 
Protokol üyeleri 
firma stantlarını tek 
tek gezerek, iş 
başvuruşunda bulu
nan vatandaşlarla 
konuştular.
İnsan Kaynakları ve 
istihdam Buluşması 
özel eğitim program 
lan ile iş gücünü, 
arz ve talep eden 
kişileri iş piyasası 
hakkında bilgilen 
dirmek, istihdama 
girişlerini kolaylaş 
tırmak ve çalışma

hayatında başarı 
basamaklarını tırma 
nabilme konusunda 
rehberlik ve danış 
manlık hizmeti ver
menin yanı sıra nite
likli iş gücü teminin 
de yardımcı ola
bilmeyi amaçlıyor. 
Gemlik’te ilk defa 
düzenlenen İnsan 
Kaynakları ve istih
dam fuarı, işletmele 
rin kısa orta ve uzun 
vadede ihtiyaç duy 
duğu ve duyacağı 
işgücü açığının 
giderilmesine imkan 
sağlayacak olan 
fuar, işsizlerin de 
işyerleri ile yüze 
yüze görüşerek 
onları tanımalarına, 
istihdam politikaları 
hakkında bilgi sahi 
bi olmalarına ve 
kısa sürede işe 
girmelerine olanak 
sağlayacak. İş 
arayanların nitelik
lerine göre iş 
aradıkları firmaların 
standlarına giderek 

görüştüğü ve 
başvuru dilekçe 
lerini doldurarak 
firma temsilcilerine 
verdikleri görüldü. 
Fuara kadınların 
daha çok ilgi 
gösterdiği görüldü. 
Fuar alanı olan 
Sosyal Yaşam Mer 
kezi Düğün Salonu 
fuara için yaptırıl 
mış yeni çadırlarla 
iş arayanları 
buluşturdu. 
Organizasyonun ilk 
olmasına karşın 
başarılı olması 
dikkat çekti. 
Fuar açılışından 
sonra GTSO 
Toplantı Salonunda 
Doç Dr. Şenay Yürür 
“Çalışma yaşamın 
da İnsan” konulu bir 
sunum yaptı. 
Ardından Doğan Tv 
Sosyal medya yö
neticisi Eren Caner 
de “Kişisel Markanı 
Yönet ‘Bunun Yo 
lunu Benden öğren’ 
konulu başka bir 
sunum yaptı.
Bugün saat 14.oo 
de Gemlikli 
ekonomi uzmanı 
Bloomberg HT 
Genel Yayın Müdürü 
ve Habertürk 
ekonomi yazarı 
Cüneyt Başaran 
“Ekonomi İstihdam 
İlişkisi” konulu su 
numda bulunacak.
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Bursa terminalıle operasyon!
Bursa'da Jandarma 
tarafından 
metamfetamin ve 
uyuşturucuyu kul
lanmak için ampul 
ile yakalanan 2 kişi 
tutuklandı.
Bursa İl Jandarma 
Komutanlığı ekip
leri, İstanbul'dan 
kurye aracılığıyla 
Bursa'ya uyuştu 
rucu getirilerek 
piyasaya sürüleceği 
ihbarını alınca 
operasyon için 
düğmeye bastı. İs
tanbul'dan Bursa'ya

Bahasına halı evi nakili
Bursa'da kendisine 
para vermeyen ba 
basına kızan 
genç evi yaktı. 
Merkez Osmangazi 
ilçesi Çırpan Ma
hallesinde 6 katlı 
apartmanın 2. 
katında çıkan yan 
gın korku dolu 
dakikalar yaşan 
masına sebep oldu. 
İddiaya göre 
Ö.A. (32), babası 
T.A.'dan para istedi. 
Babası para ver
meyince sinirlenen 
Ö.A, evde bulduğu 
kolonyayı eşyaların 
üzerine dökerek

3 İnsinin aiJüiü aüjiinıle nellsme
Bursa'da Roman 
düğününde oynama 
sırası yüzünden 3 
kişinin öldüğü 
silahlı kavgada 6 
kişi tahliye edildi. 
Merkez Yıldırım 
ilçesinin Hacivat 
semtinde Roman 
vatandaşların 
sokak düğünü 
sırasında Roman 
Dernekleri Konfe 
derasyonu Başkanı 
Efkan Özçimen (32), 
Savaş Göçük (34) 
ve Saniye Çedik'in 
(54) öldürülmesi ve 
6 kişinin de yaralan 
masıyla alakalı tu
tuklu bulunan 12 
sanığın

s rc s 
Ö BURSA VALİLİĞİ İ 
İL JANDARMA KOMUTAM

gelen otobüsten 
inen bir şahsın 
Şehirlerarası 
Otobüs Termi 
nali'nde şüpheli 
hareketler 
sergilediğini 

çıktığını gören 
vatandaşlar hemen 
ihbarda bulundu. 
Olay yerine kısa 
sürede gelen itfaiye

ateşe verdi. Bir 
anda yükselen 
alevlerden korkan 
Ö.A. evi terk etti. 
Binada yangın

yargılanmasına 
devam edildi. 
Sanıklar hakkında 
Bursa 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
"adam öldürmek" 
suçundan müebbet 
hapis cezası talep 

fark eden Jandarma 
ekipleri, S.U.'yu 
gözaltına aldı.
S.U.'nun üst arama 
sında piyasaya 
sürülmek üzere 180 
gram metamfetamin 

ediliyor. 
Duruşmada ifade 
veren Volkan Özçi- 
men, "Benim sila 
hımdan çıkan kur 
şunla yaralanan 
veya ölen varsa 
vereceğiniz cezaya 

ele geçirildi. Öte 
yandan Yıldırım 
Karapınar Ma
hallesinde devriye 
gezen Jandarma 
ekipleri şüphe 
üzerine O.A.'nın 
üzerini aradı.
O.A.'nın üzerinde 
7 gram uyuş 
turucu madde ele 
geçiren ekipler 
şahsı gözaltına 
aldı. Her iki zanlıda 
sevk edildikleri 
mahkemece tutuk
lanarak cezaevine 
gönderildi.

ekipleri, yangını 
diğer dairelere 
sıçramadan 
söndürdü.
Yangının çıktığı 
anlar ve sonrası 
ise çevrede bulu
nan bir vatandaş 
tarafından saniye 
saniye kaydedildi. 
Olayla alakalı 
tahkikat başlatan 
polis, Ö.A.'yı 
gözaltına aldı. 
Hakkında "mala 
zarar vermek" 
suçundan işlem 
yapılan Ö.A, daha 
sonra serbest 
bırakıldı.

razıyım. Ben sade 
ce gelin almada 
silahla havaya ateş 
ettim. Tahliyemi ve 
beraatimi istiyo
rum" dedi.
Enver Çedik ise, 
olay sırasında 
Efkan Özçimen'e 
ateş ettiğini, Pana 
yır'da bulunan 
silahın kendisine 
ait olduğunu 
söyledi.
Mahkeme heyeti, 
Çetin Çedik, Metin 
Çedik, Volkan özçi
men, Doğan Özçi
men, Serkan özçi 
men, Eyüp özçi- 
men'in tahliyelerine 
karar verdi.

Ambulans kaza yaptı! 
Arkadançarpan 

süriicükacb

Bursa'da hasta 
taşıyan 112 
ambulansının kaza 
yapması sonucu 4 
kişi yaralandı 
Kaza, merkez 
Yıldırım ilçesi 
Siteler Mahallesi 
Kanuni Caddesi 
üzerinde meydana 
geldi. Edinilen 
bilgiye göre, bir 
adresten hasta 
alan 112 Acil 
Servis ekipleri, 
hastaneye yetiş 
meye çalışırken, 
trafik ışıklarına 
geldiğinde kon
trolden çıkarak 
kaza yaptı. Ambu

Bursa'da trafik
kazası: 1 ölü, 1 

yaran
fililik"

Bursa'nın Harman 
cık ilçesinde mey
dana gelen kazada 
1 kişi öldü, 1 kişi 
yaralandı 
Kaza, Harmancık 
ilçesinde Bursa- 
Balıkesir- Kütahya 
yol kavşağı yakı 
nında meydana 
geldi. Harman 
cık'tan Balıkesir 
yönüne giden 
Sadık Çelik (40) 
yönetimindeki 42 
FIJ 42 plakalı oto
mobil, karşı yön- 

lans, arkasındaki 
aracın çarpması 
sonucu yolun 
ortasındaki direği 
sökerek karşı 
şeride geçti. 
Ambulansta bulu
nan hasta, şoför 
ve 2 sağlık çalı 
şanı hafif şekilde 
yaralandı. Arkadan 
çarpan araç ise 
olay yerinden 
kaçarken, yaralılar 
için 4 ambulans 
sevk edildi. Olay 
yerine gelen ambu 
lanslar, yaralıları 
Şevket Yılmaz 
Hastanesi'ne 
kaldırdı.

den gelen Sinan 
Azgı'nın (56) kul 
landığı 10 EZ 983 
plakalı kamyonetle 
çarpıştı.
Kamyonet sürü 
cüsü Sinan Azgı, 
olay yerinde haya 
tını kaybederken, 
otomobil sürücü 
sü Sadık Çelik ise 
yara landı. Yaralı 
sürücü hastanede 
tedavi altına alındı. 
Kaza ile ilgili 
soruşturmaya 
başlandı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

BENDEN TAM NOT
İnsan kaynaklan istihdam buluşmasına 

başta Kaymakamlık, Gemlik Belediyesi, 
Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası ve 
45 firma destek verdi.

Fuann açılışı dün saat 10.oo da yapıldı.
Konuşmalar sırasında Gemlik Kayma 

kamlığına vekaleten Orhangazi Kaymakamı 
Yalçın Yılmaz, bu tür buluşmalann önemi ne 
dikkat çekerken, İs Kur kurulmasında bakanlı 
ğa sunduğu işçi işveren buluşmasıyla ilgi pro
jesinin etkili olduğunu söyledi.

Açılışa ilgi yüksekti.
Konuşmalardan sonra, günlerdir hazırlığı 

yapılan fuar alanının düzenlenmesi konusunu 
merak ediyordum.

Salona girmeden, Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası, Ticaret Borsası ve Gemlik Belediye- 
si’nin standlan önünden geçtik.

Zeytin Festivalinde demeklere verilen 
stand çadırları yerine yenileri yapılmış.

Birbirinin aynı ve daha modem olan bu 
çadırlar firmalarca donatılmış.

Yer darlığı olmasa, kendimi büyük bir fuar 
merkezinde sanacaktım.

Fuarda yerleşim düzeni gayet iyiydi.
Gemlik Orhangazi ve İznik ile Bursa dan 

bazı firmaların da standlar açtığını gördüm.
Kimi firmalar standlan güzel donatmışlar, 

hediyelik kalemler, notluklar, şeker sunumları, 
kuru pasta, broşürler yanında kestane şekeri 
dağıtanlar ile cam maşallah bile dağıttılar.

Her şeyden önemlisi, iş arayanlann ilgileri 
yüksek oldu fuara.

Bayanlar dikkatimi çekti.
Değişik yaşlarda bay, bayan ilgilerine göre 

işyerlerinin bulunduğu standlardan bilgiler 
aldılar, sonra onlara uzatılan iş başvuru 
formlannı doldurdular.

Masalar yetmedi, girişlere konan özel 
masalarda formlar dolduruldu.

Protokol tüm standlan gezdi.
Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası temsil

cileri de fuar açılışına katılarak tüm standlan 
gezerek kendilerini tanıttılar.

Başarılı bir organizasyon olarak gördüm.
Bunun bugünkü ayağını göreceğiz.
İlgi devam edecek mi etmeyecek mi 

bilemiyorum.
Bir de sonuç önemli.
Laf olsun diye stand açmak ve başvuru 

yapan iş arayanlara form doldurmak yetmez.
Bu fuardan sonra kaç işsiz, başvurdukları 

işyerlerine işe başlayacaklar.
Bunun daha sonra açıklanması gerekir.
Bu etkinlikten sonra, ilçemize daha büyük 

etkinlik yapılacak bir yere ihtiyaç olduğunu 
gördüm.

Gemlik'te fuar hizmetleri verebilecek, de 
ğişik amaçlarla kullanılacak özel bir fuar 
merkezi kurulmalıdır.

Bugün saat 14.oo de iki konuşmacı uz 
manlık dallarında Gemliklilerle buluşacak. 
Akşam ise etkinlikler sona erecek.

Emeği geçen 'nefKes'ı kütlarım.
Benden tam not.

BURULAŞ’ın bünyesinde faaliyet gösteren Deniz Uçağı bilet satış firması 
ile Travel Seyahat Acentesinin hizmetleri durduruldu.

liımılınmıı tılısmılınm Mıınıı'
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ulaşım 
şirketi, Burulaş 
bünyesinde faali 
yet gösteren Buru 
laş Havacıhk’ın 
deniz uçağı bilet 
satışları ile Turizm 
Travel Seyahat 
Acente hizmeti 
durduruldu. 
Büyükşehir Bele 
diye Başkanı 
Alinur Aktaş’ın 
daha önce ifade 
ettiği BURULAŞ 
bünyesinde zarar 
eden faaliyet 
alanlarına yeni 
düzenleme 
getirildi.
Burulaş Genel

Müdürü Mehmet 
Kürşat Çapar’ın 
görevi devralma 
sının ardından ilk 
adımlar atıldı. 
Burulaş’tan yapı 
lan yazılı açıkla 
mada, Burulaş 
Havacılık

bünyesinde 
yapılan deniz 
uçağı düzenli se
ferleriyle ilgileri 
bilet satışlarının 
bugün itibariyle 
durdurulduğu, özel 
uçuş hizmetinin 
ise devam ettiği

belirtildi. Bunun 
yanında Burulaş 
bünyesinde yer 
alan Turizm Travel 
Seyahat Acente 
hizmetinin de 
bugün itibariyle 
durdurulduğu 
açıklandı.

İlçemizin içinden 
akan İznik 
Gölünün sularını 
Gemlik Körfezi’ne 
boşaltan iki dere
den biri olan 
Karsak Deresi’nin 
Üretici Zeytin Hali 
civarından ötesi 
pislik ve bataklık 
içinde.
Bursa Büyük 
şehir Belediyesi 
tarafından bakımı 
üstlenilen 
Karsak Deresi, 
geçtiğimiz 
yıllarda Ticaret 
Borsası köprüsü 
civarlarına kadar 
içi temizlenerek 
duvarları örülmüş, 
ancak daha 
ilerilere 
gidilmemişti. 
Kış aylarının ve 
yağışların başla

masıyla derede 
sıkıntı yaşanacağı 
m belirten çevre 
sakinleri, derenin 
bir program 
dahilinde temizlen

mesi gerektiğini 
söylediler.
Öte yandan, yaz 
aylarında suyu 
kesilen Çarşı 
Deresi’nin

içinde de kirlilik
lerin görülmesi 
üzerine, bu 
derenin de 
temizlenmesi 
isteniyor.

KAŞCDC B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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fJISTIİHE GIHÇtİK SP..M 6EMIİKSP0B: 69
Gemlikspor basket
bol yıldız takımı 
Bursa Atatürk Spor 
salonunda oynadığı 
Fastline Gençlik 
Spor deplasman 
maçını kazanarak 
gurubundaki 
iddiasını sürdürdü. 
Baştan sona büyük 
çekişmeye sahne 
olan maçın ilk peri 
yodunu ev sahibi 
takımın 17-15 üstün 
lüğü ile bitti. İkinci 
periyotta da başa 
baş mücadele de 
vam etti ve karşılıklı 
ataklar sonucunda 
devre arasına Fast
line takımı 38-34 
önde girdi. 
Oynadığı dört karşı 
laşmada da üçüncü 
periyotta rakiplerine 
üstünlük kuran 
Gemlikspor baskılı 
savunma ve etkili 
hücumlar ile 53-56 
öne geçti. Final 
periyotunda çok 
mücadelenin oldu 
ğu ve az hata yapa 
nın kazanacağı bir

müsabaka oldu. 
Maçın son iki 
dakikasına 62-62 
berabere giren 
takımlar son daki 
kalarda hata yap
maya başladı. Emre 
Mutman, Emre 
Turan ve kaptan 
İzzet Kurt gibi tecrü
beli oyuncuları ile 
son dakikayı iyi oy
nayan ve rakibine 
üstünlük kuran

Gemlikspor maçı da 
64-69 kazanmasını 
bildi. Takım kaptanı 
İzzet Kurt'un 28 sayı 
ve Emre Mutman'ın 
20 sayı ile oynadığı 
karşılaşmada son 
saniyelerde dört 
serbest atışı da sayı 
ya çeviren Emre 
Turan maça damga 
sim vururken, pota 
altında büyük mü
cadele veren Çetin

Akın 5 sayı, Eren 
Avar'da dörtte dört 
isabeti ile 8 sayı ile 
katkı yaptı. İlk defa 
sahaya çıkan ve 
takıma yeni katılan 
Yiğit Yalçın üçte iki 
isabet ile 4 sayı 
takımına kazandırır 
ken de ileriki maçlar 
için takım arkadaşla 
rina moral verdi. Ali 
Gülenç'in aldığı kri
tik ribauntlar ve

Onur Mert Gürel'in 
baskılı savunması 
da maçı kazanmala 
rında etkili oldu ve 
takım olarak sahada 
ilçemizi en iyi şekil 
de temsil ettiler. 
Gemlikspor basket
bol şube sorumlusu 
İbrahim Tokgöz, 
"Yıldız Takım 
olarak dört maçın 
üçünü kazanarak 
gurubumuzda 

etkili olduk. 
Yeni kurulan bu 
takımımız her 
geçen maç daha iyi 
oyun ve güzel bas
ketbol oynuyor. 
Takımdaki bütün 
oyuncularımdan 
son derece mem
nunum. Bu gali
biyeti Gemlik 
Gençliğine destek 
olan Çakmak Koleji 
sahibi Murat ÇAK
MAK ve değerli eşi 
Seçil ÇAKMAK'a 
hediye ediyoruz. 
Gençlere destek 
olan tüm ailelere ve 
spora gönül veren 
tüm sporseverlere, 
bizi bağrına basan 
Gemlik halkına 
Gemlikspor olarak 
sevgi ve saygı 
larımı sunuyorum, 
SKOR İÇİN 
DEĞİL SPOR İÇİN 
OYNUYORUZ. 
Gençlerimize 
sahip çıkalım 
destek olalım ve 
geleceğimize yön 
verelim" dedi.
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FATURA • 
SEVK İRSALİYESİ • 

TAŞIMA İRSALİYESİ • 
GİDER MAKBUZU • 

TAHSİLAT MAKBUZU •
DAVETİYE • 

TAKVİM & KİTAP • 
DERGİ & İLAN • 

KARTVİZİT & KAŞE • 
EL İLANI & BROŞÜR • 

CİLT YAPIMI • 
İLAN & REKLAM • 
PLAKET & KUPA •

MADALYA • 

’ İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5/A Gemlik / BURSA 
Tel: 0 224 513 96 83 korfezofset@hotmail.com •
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SPOR KÖŞESİ
Haydar YİĞİT

AMATÖR KULÜPLER BİRLİĞİ

Amatör Kulüpler 
Birliği spor kulüp
lerimiz için çok 
önemlidir.
Olmazsa olmaz 

gibidir.
Kapsam alanı 

genişleyerek 
artmaktadır.

Kulüplerin finans 
kaynağı diyebiliriz.

Birlik 
kuruluşunda 
başkan olan 
İbrahim Baki daha 
sonra görevi Ömer 
Uslu’ya 
devretmiştir.

Her iki kardeşim 
de Belediyemizin 
değerli meclis 

üyeleridir. Çevre 
lerinde bayağı 
sevilen insanlardır. 
Belediyelerin 
bütçeden spor 
kulüplerine direk 
nakti yardım 
yapması yasaktır. 
Fakat spor ve 
sosyal aktivite 
tesisleri yapa 
bilirler.

Malzeme yardımı 
yapabilirler.

Ayrıca devlet 
spor kulüplerine 
ticaret yaparak 
kulübüne gelir 
sağlayabilirsin 
demiş. Profesyonel 
kulüplerde olduğu 

gibi. Tabi amatör 
kulüplerin bunları 
yapması çok zor.

Belediyemizin 
katkılarıyla gelir 
getiren bazı küçük 
işletmelerin 
işletme hakkı 
Kulüpler Birliğine 
verilmiştir.

Buradan elde 
edilen gelirler spor 
kulüplerine 
dağıtılır.

Kulüplerimizin 
başlıca gideri 
sporcu malzeme 
leridir. Bunların 
büyük bir kısmını 
Belediyemiz 
karşılamaktadır.

Deplasman gider
leri, kırtasiye ve 
lisans harcamaları, 
sporcuya yapılan 
harcamalar, sosyal 
organizasyonlar, 
bina kiraları kulüp
lerin giderlerini 
oluşturmaktadır.

Baştan isme göre 
yapılan yardımlar 
daha sonra şarta 
bağlanmıştır.
Ayrıca kulüpler 
harcamalarını 
birliğe bildirme 
zorunluluğu 
getirilmiştir.

Nereye ne 
harcadı kanıtlamak 
zorundadır.

Önce A takımın 
hangi ligde 
oynuyor.

Alt yapıda hangi 
yaş grubuna iştirak 
ediyorsun.

Kayıtlı sporcu 
sayın.

Kaç branşta 
yarışıyorsun.

Elde ettiği 
şampiyonluklar 
alacağın yardımı 
direk etkiliyor.

BAL liğinde oy
nayan bir amatör 
takımla, ikinci 
amatör ligde oy
nayan bir takımın 
masrafları aynı 
değildir.

Kulüpler 
Birliği'nin maddi 
katkıları bu yüzden 
çok önemlidir. 
Gönül ister ki çok 
biriktirilen para 
larla bir profesyo 
nel takım 
oluşturalım.

Gemlik’e yakışır. 
İyi niyet olduktan 

sonra fazla para 

daha çok çocuğa 
spor yaptırma 
anlamına gelir. 
Amaçta daha çok 
çoçuğa hizmettir.

Kulüplerimiz için 
Amatör Kulüpler 
Birliği bu yüzden 
çok önemlidir. 
Gönül ister ki 
maddi gelirler 
fazlalaşsın.

Daha çok çocuğa 
yapılan sportif 
hizmetler Türki 
ye’nin geleceğine 
yapılıyor demektir.

Dünyamızdaki 
süper güçler 
inanın kalkınmada 
öncelikle olarak 
sporu seçmiştir. 
Önce ülkelerine 
gereğinin iki katı 
spor ve sosyal ak
tivite tesisleri 
yapmışlardır. 
Gelişim bu şekilde 
hızlanmıştır. 
Gelişimin önün
deki en büyük 
engel genç nüfus
tur.

ASİL ÇELİK
Orhangazi / Bursa’da Kurulu, kaliteli 
çelik üretiminde Türkiye’nin en büyük 
kuruluşu olan ve "Dünyanın sayılı 
üreticileri arasında yer alan 
fabrikamızın Üretim ve Bakım Bölüm
lerinde üretim ve bakım elemanı olarak 
görevlendirilmek üzere;

•Endüstri Meslek Liselerinin ve 
Meslek Yüksek Okullarının Blektrîk, 
Elektronik, Tesviye, Makine, Torna 
Tesviye, Döküm, metalürji veya Metal 
bölümlerinin birinden mezun, 

•Vardiyan çalışabilecek, 
• Askerliğini yapmış, 
• 30 yaşını aşmamış, 

çalışma arkadaşları arıyoruz. 
Müracaatlar şahsen fabrikaya 
yapılabilir veya insankaynaklari@asil- 
celik.com.tr adresine özgeçmiş formu 
doldurarak başvurulabilir.

KONGRE İLANI 
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 

GEMLİK İLCE RASKANUGlNDAN
Cumhuriyet Halk Partisi Gemlik olağan ilçe kongresi 

3 Aralık 2017 Pazar günü saat 14:00’da Ömer Kahraman 
Hizmet binasında yapılacaktır.

ilk oturumda çoğunluk sağlanamaması durumunda 
ikinci toplantı 10 Aralık Pazar günü aynı yer ve saatte 
yapılacaktır.

İlanen duyurulur.
Yönetim Kurulu Adına 
İlçe Başkanı Mehmet Sertaslan

Gündem
1-Açılış
2- Saygı duruşu ve istiklal duruşu
3- Kongre başkanlık kurulu seçimi (başkan,ikinci 

başkan,yazman)
4- İlçe başkanı konuşması
5- 29 Kasım 2015-2 Aralık 2017 dönemi yönetim ku

rulu çalışma raporunun ve hesap raporunun okunması ve 
görüşülmesi.

6- 29 Kasım 2015-2 Aralık 2017 dönemi çalışma raporu 
ve hesap raporunun ayrı ayrı ibra edilmesi

7- Seçimden önce başkan adaylarının konuşması
8- İlçe başkanı, ilçe yönetim kurulu ve il kongre 

delegelerinin seçimi
9- Dilek ve temenniler
10- Kapanış

ABONE OLDUNUZ MU?
SSomaB ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez-Güler Ajans

mailto:insankaynaklari@asil-celik.com.tr
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tffllil BEUDİ YfSİNDEH CİHATUYA EĞİTİM HAH1ESİ
Gemlik Belediyesi, 
Halkın sosyal, 
kültürel ve yaşam 
kalitesini yükselt
mek amacıyla 
faaliyetlerine ara 
vermeden devam 
ediyor.
Gemlik Belediyesi, 
ilçe genelinde 
yaptırdığı kültür 
merkezleri, bilgi ev
leri, sağlık ocakları, 
camiiler, spor 
salonları ve park ve 
bahçeler gibi kalıcı 
eserlerine yenilerini 
eklemeye devam 
ediyor.
Özel sektör işbirliği 
ile ilçeye, Roda 
İmam Hatip Lisesi, 
Özdilek Cevdet

Aynur Mayruk Kız 
Anadolu İmam 
Hatip Lisesi, Gem- 
port Anadolu Lisesi 
ve Ali Kütük Or
taokulunu kazan 
dıran Gemlik 
Belediyesi, 2018 
yılının mayıs ayında 
yeni yerleşimlerin 
başlayacağı, Cihath 
Mahallesi toplu 
konut alanına da 
iki okul birden 
kazandıracak.
Öte yandan, Baktat- 
Fen Lisesi, Borusan 
Ortaokulu ve 
Yıldırım Holdingin 
yaptıracağı Lojistik 
Meslek Lisesininde 
önümüzde ki yıl 
temellerinin

atılacağı bildirildi. 
Spor salonu ol
mayan okullara da 
spor salonları kazan 
dırmaya yönelik 
girişimlerini sürdü 
ren Gemlik Belediye 
si, 4 okula daha 
spor salonu yapa 
rak öğrencilerin, 
daha modern ve 
sağlıklı koşullarda 
sportif faaliyetler 

yaparak, eğitim 
almalarını 
sağlayacak.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
“Cihatlı Mahalle 
sinde 5 bin kişinin 
yaşayacağı modern 
bir mahalle inşa 
ediyoruz. Bölgenin 
eğitim ve öğretim 
alanında ki ihtiyaçla 
rım Gemlik

Belediyesi olarak 
karşılıyoruz. Labora 
tuvarı, kütüphanesi, 
sosyal ve spor 
tesisleri ile 16’şar 
kişilik dersliklerden 
oluşacak olan, ilk 
ve ortaokulu bu böl
geye kazandırmış 
olacağız. Ayrıca 
bölgeye sağlık 
ocağı, camii, sosyal 
ve spor tesisleri 
yapımını da Gemlik 
Belediyesi olarak 
üstleniyoruz. 
Belediyemiz, bütün 
birimleriyle modern 
dünyaya ayak uydu
rarak, bir önceki 
yıldan daha hızlı ve 
kaliteli işler yapıyor. 
En önemli farkımız, 

hep daha iyiyi iste
mek, daha iyisini 
yapmaya çalışmak 
ve bunu sürekli 
yapmak. Yatırım 
politikamız insan ve 
gelecek odaklı. 
Mevcut kaynaklan 
mızı etkin kullanıyo 
ruz. Gemlik halkını 
güzel sanatlarla 
buluşarak kültür 
yaşantısını 
geliştirecek ortam
lar oluşturulmasına 
yönelik yatırımlara 
önem veriyoruz. 
Vatandaşlarımızın 
huzur içinde gezip 
dolaşabileceği, 
dinleneceği park ve 
yeşil alan çalışma 
lan yapıyoruz.” dedi

Uludağ Üniversitesi Siber Zorbalığı' anlattı
Uludağ Üniversitesi, 
'Zorbalığın Bilin
meyen Yönü;
Siber Zorbalık 
Sempozyumu'na 
ev sahipliği yaptı. 
UÜ Proje Atölyesi 
tarafından Mete 
Cengiz Kültür 
Merkezi'nde 
gerçekleştirilen 
sempozyumda farklı 
üniversitelerden 
akademisyenler 
siber zorbalık 
konusunu ele aldı. 
Sempozyuma 
akademisyenler 
ile üniversite ve 
ilköğretim 
öğlencileri büyük 
ilgi gösterdi.
Adnan Menderes 
Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi 
Öğretim Üyesi Yard.

Doç. Dr. Serdar 
Çiftçi, siber 
zorbalıkta en büyük 
risk altında olan ve 
kontrol edilemeyen 
kesimin çocuklar 
olduğunu vurgu 
ladı. Ebeveynlerin 
çocuklarına elekt 
ronik cihazları 
kontrolsüz bir 
şekilde verdiklerine 
dikkat çeken Serdar 
Çiftçi, "Aileler bu 
cihazları biraz da 

bakıcı olarak 
görüyorlar. Çocuk 
orada oyun oynuyor 
ve bu tamamen 
bizim kontro 
lümüz dışında 
gerçekleşiyor. 
Bu şekilde 
yaşanmış birçok 
kötü örnek var. 
Çocuklar bu 
anlamda çok 
fazla korumasız. 
Her zaman aile 
ve öğretmen kontro 

lünde olmuyor. 
Devlet veya kolluk 
kuvvetleri de 
sürekli bununla 
ilgili denetim 
yapamaz. En başta 
çocukların bilinçli 
olması gerekiyor. 
Çocuklar siber 
zorbalık durumuyla 
karşılaşıldığın 
da ilk önce aileye, 
öğretmenlere, 
emniyet güçlerine 
haber vermeli.
Bu zorbalığı 
çözemiyorsak, 
çözmek için çok 
fazla kendimizi 
zorlamayalım. 
Mutlaka bir uzma 
na danışalım" dedi. 
Türkiye'de çok 
sayıda siber 
zorbalık vak'ası 
bulunduğuna 

işaret eden Çiftçi, 
"Elbette bu vak'alar 
yurt dışında da 
görülüyor. Ancak 
orada daha evvel bu 
durumların önüne 
geçmek için 
birtakım tedbirler 
alındı. Biz de 
geriden gelmekle 
birlikte artık 
tedbirler almaya 
başladık. Halkı 
mız çocukları 
teknolojiyle 
başbaşa bırak 
makla çok da 
doğru yapmıyorlar. 
İnsanımızda 
teknoloji bilinci 
yok. Öncelikle bu 
bilinci kendimizde 
geliştirmeliyiz ki 
çocuklarımıza 
böyle bir durum 
da yardımcı

olabilelim. 
Denetimsiz şekilde 
çocuklarımıza 
internet veriyorsak 
kesinlikle kötü bir 
şey yapıyoruz. 
Tabletle birlikte 
ne yaptığı, neyi 
izlediği veya ne 
oynadığı çok 
önemli. Genel 
olarak tekno 
lojiyi biz doğru 
kullanamadığımız 
için çocuklara 
da bunu aktarmak 
konusunda 
yetersiz kalıyoruz. 
Kendisi ne 
yapacağını 
çok iyi bilmeyen 
biri, çocuğuna bu 
anlamda zaten 
doğru bir yön
lendirme yapamaz" 
diye konuştu.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

KUÇUKKUNIIA 
ÖZGUZELYRLISinSINDE 

HAVUnUEŞYMIveEŞYASIZ 
2+1 DAİRE SAHİBİNDENSATILIK

05353781800
Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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TOFAŞ kapılarım halka acıyor
TOFAŞ Türk Otomo
bil Fabrikası AŞ 
Fabrika Direktörü 
Erdal Şimşek, salı 
gününden itibaren 
haftada 2 gün 
fabrikayı halkın zi
yaretine açacakla 
nnı söyledi.
TOFAŞ Türk Otomo
bil Fabrikası AŞ 
Fabrika Direktörü 
Erdal Şimşek, fab
rikada düzenlediği 
basın toplantısında, 
vatandaşların 
sinema veya tiya
troya gider gibi in
ternetten randevu 
alıp cüzi bir ücret 
karşılığında bilet
lerini temin ederek 
TOFAŞ fabrikasını 
gezebileceklerini 
belirtti.
Bireysel olarak da 
başvuru 

yapılabileceğini 
ifade eden Şimşek, 
bilet alabilmek için 
bir grup veya ku
rumla birlikte 
başvurulmasının 
gerekmediğini 
bildirdi.
Şimşek, bu uygula 
manın Batı'daki oto
mobil fabrikalarında 
ve Amerika'da 
yapıldığına işaret 
ederek, "Oralardaki 
otomobil firmaları 
fabrikalarını gezdiri 
yorlar, halka açıyor 
lar. Biz de bunun 
benzeri bir uygula 
mayı yapacağız. 
Türkiye'de bu uygu
lama ilk ve tek.
Böyle bir gezinin 
yaratacağı etkiler 
açısından bizde 
çok heyecanlıyız." 
dedi.

"HAFTADA İKİ 
GÜN"
TOFAŞ'ın otomobil 
konusunda 50 yıllık 
deneyimi olduğunu 
vurgulayan Şimşek, 
"TOFAŞ, teknolo
jisini, modernizas 
yonunu, üretim 
proseslerini ilgi 
duyan insanlarla 
paylaşmak istiyor. 
Otomobile ilgi 
duyan insanlar oto
mobilin üretimine 
de ilgi duyuyor.
Biz de bundan

hareketle böyle bir 
girişim başlattık. Şu 
anda talepleri 
alıyoruz. Salı günün 
den itibaren haftada 
iki gün ziyaretçiler
imize fabrikanın 
kapılarını açacağız." 
diye konuştu. 
BİR SAATLİK 
FABRİKA TURU 
ÖĞRENCİ İÇİN 5, 
YETİŞKİNLER İÇİN 
10 LİRA
Şimşek, ziyaretlerin 
ilk etapta sah ve 
perşembe günleri 

gerçekleştirileceğini 
belirterek, "Çok zor 
da kalırsak ziyaret 
günlerinin sayısını 
artıracağız, artırmak 
da istiyoruz. Şu 
anda planımız sah 
ve perşembe gün
leri. Alınacak ücret
leri sosyal 
sorumluluk projeler
imizi fonlamak için 
kullanacağız. 
Öğrenci 5, tam 10 
lira. Hakikaten sem
bolik bir ücret. 
Batıdaki örnek
lerinden çok çok 
daha düşük." 
ifadelerini kullandı. 
Ziyaretçilerin, 
üretimin devam 
ettiği sırada 
elektrikli araçla 
fabrikanın birim
lerini dolaşacağını 
anlatan Şimşek, 

şöyle konuştu: 
"Üretimi kesinlikle 
durdurmayacağız. 
Ziyarete gelenler 
üretim yapılırken 
görecek.
Özellikle öğlen 
tatillerine, yemek 
paydoslarına dikkat 
ederek saatleri 
ayarlıyoruz. 
Fabrikanın çalışır 
ken görülmesini 
istiyoruz.
Gezdiremediğimiz 
bazı bölümler 
var. Onlar da Ar-Ge 
merkezi, yardımcı 
bölümler ve boya 
bölümü ama bu 
gezdiremediğimiz 
bölümler için gezi 
sırasında ekranlar
dan bilgi vereceğiz. 
Fabrika turumuz 
yaklaşık bir saat 
sürüyor."

Yeni dönem başlıyor! arlık hapis cezası »ar
Yetki belgesi al
madan veya bildi 
rimde bulunmadan 
sarma sigara sa
tana, bulundurana 
ve nakledene 3 
yıldan 6 yıla kadar 
hapis cezası 
verilecek.
Kaçak tütün ile mü
cadele kapsamında 
yapılan düzenle
meyle yetki belgesi 
almadan veya 
bildirimde bulun
madan sarma sigara 
satana, bulun
durana ve nakle
dene 3 yıldan 6 yıla

kadar hapis cezası 
verilecek.
TBMM Genel Kuru
lunda, Bazı Vergi 
Kanunları İle Diğer 
Bazı Kanunlarda 
Değişiklik

Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı'nın 
üçüncü bölümünde 
yer alan 56-83. mad
deler kabul edildi. 
Kaçak tütün ile mü
cadele kapsamında 

yapılan düzenle* 
meyle, Tütün ve 
Alkol Piyasası 
Düzenleme Kuru- 
mundan yetki bel
gesi almadan veya 
bildirimde bulun
madan tütün ticareti 
yapanlar ile ticari 
amaçla, makaran 
veya yaprak sigara 
kağıdını, içine 
kıyılmış tütün, 
parçalanmış tütün 
ya da tütün harici 
herhangi bir madde 
doldurulmuş olarak 
satanlara, satışa arz 
edenlere, bulun

duran ve nakleden
lere üç yıldan altı 
yıla kadar hapis 
cezası verilecek. 
Kaçak tütün ile 
mücadele
Tütün ithali, üretim 
ihtiyaçlarıyla sınırlı 
olarak, kanunda be
lirtilen tütün mamül- 
lerini üretenler veya 
Tütün ve Alkol 
Piyasası Düzenleme 
Kurumundan izin 
almak ve sadece 
işlendikten sonra 
ihraç edilmek 
amacıyla tütün 
işleme tesisi bulu

nanlar tarafından 
yapılacak.
Kurum, tütün işleme 
tesisi bulunanlara 
bu izni verirken, söz 
konusu işletmelerin 
öncelikle Türkiye'de 
üretilen tütünü 
işlemelerini gözete
cek, ihraç amacıyla 
yapılacak ithalatın 
amacı dışında 
kullanılmamasını 
sağlamak için 
gerekli önlemleri 
alacak, ithalat ve 
ihracata ilişkin 
uygulamayı 
denetleyecek.

G 
E

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER*
İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

KAYMAKAMLIK

İ 
K 
R 
E 
H 
B 
E 
R

Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet M Od.

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

ULAŞIM
Pamukkalo
DENİZ UÇ AÖI
P«0a«ua A »un Is Seyahat 
METRO
•Aydın Turtam

HASTANELER
Dovlot HaıUnool 
Sahil Dev. HaaL 
M«r.8aQ.Ocağı 
Tomokay Tomografi

Telefon Anza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
O rm. Böl.Şef. 
Milli Eğt Md.
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb.
Karayollan 
Liman Baş.
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd.
İŞ-KUR________

BELEDİYE

121
185

513 45 03
514 00 05
513 12 85
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 05
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 84
524 85 88
513 10 82
513 10 45
513 77 73
513 18 48
513 71 88

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi

513 18 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
517 33 04

Santral 
Başkanlık

BUSKİ
İtfaiye
Muhasebe Md.
Yazı İşi. Md.
8u Anza

5134521-23
513 45 20

514 57 96
513 23 25

51345 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

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

258 77 84 
544 30 60

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

ın
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 20 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 18 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 45
Yeni Likltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likltgaz 513 SO 00
Akçagaz 514 88 70
Totatgaz 514 17 00
Akoan Petrol
MAR-PET ai3 10 re 

013 30 33Tuncay Otogaz
Bayza Petrol 813 Ol 03

Gemlik K&fez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5933 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmall.com

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

GİHİHİIEMİ
VENÜS SİNEMASI

AYLA 
11.30-14.00-16.30- 

19.00-21.15 
KETENPERE 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45 

THORRAGNAROK 
11.00-16.30-20.45 
OHA DİYORUM 

13.00-14.45-19.00
5133321

mailto:korfezofset@hotmall.com


GemlikKSrfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

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 
1 987 —

YAPI MALZ€M€LERİ LTD. ŞTİ.
BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 

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

http://www.yigitinsaatgemlik.com
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TÛRKİYENİN EN BÜYÜK TAŞ BASKI ZEYTİNYAĞI FABRİKASI GEMLİK'TE...
£ >©J0

TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

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

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

k GEMLİK
irfanunluemlak.sahibinden.com

Gemlik Belediyesi’nde milyonluk ruhsat yolsuzluğundan sonra şimdi de Fen İşleri Müdürlüğümde 
görevli bir memurun, imara girecek yerleri emlakçıya bildirerek rüşvet aldığı ortaya çıktı

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

BELEDİYENİN DİBİ DELİNDİ
Şeffaflığıyla övünen Belediyemizde ikin 

ci yolsuzluk olayı patladı.
Ne demişler "Büyük lokma ye ama 

büyük konuşmal”
CHP’li Belediye Başkanı döneminde 

ortaya çıkan yolsuzluk soruşturması 
sonucu Başkan ve 2 yardımcısı göre 
vinden açığa alındı, bir daha görevlerine 
dönemediler.

Dönemlerinde şeffaflığı ve ile övünen 
belediyemizde önce miUy onluk bir yol
suzluk olayı ortaya çıktı. Şimdi ise bir 
yenisi tesadüfen ortaya çıktı. Dev. 4’de

• Geçtiğimiz hafta bir emlakçının tabancayla vurulması soruşturmasında polis il
ginç bir olayla karşılaştı. Fen İşleri Müdürlüğü’nde görevli Uygur K. adlı şahıs, 
imara açılacak yerleri emlakçıya bildirerek, satışından pay aldığı ortaya çıktı.
• Soruşturma derinleştirilince görevini kötüye kullanan memurun işten el çek
tirilmesini isteyen Savcılık, Belediye’ye yazı yazdı. Uygur K. adlı görevli Belediye 
Başkanınca açığa alındı. Soruşturma için Bakanlıktan müfettiş istendi. Sayfa 2’de

İstihdam Fuarı’nda işveren, işçi buluşması sona erdi

Başaran, “Genç nüfus iş sıkıntısı ceMyor1’
Gemlik Kaymakam lığı, Belediye Başkanlığı, Iş-Kur ile Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası, 
Ticaret Borsası ve 45 kuruluşun katkılarıyla bu yıl ilki gerçekleştirilen "Gemlik’te İnsan 
Kaynakları ve İstihdam Buluşması” cumartesi günü sona erdi. Cumartesi günkü semi
nerde Blomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Gemlikli Cüneyt Başaran ve Fauecia Po- 
lifleks Bordolama Müdürü Gaye Cura konuşmacı olarak katıldı. Cüneyt Başaran, 
Türkiye’nin tasarruf açığı olan bir ülke olduğuna dikkat çekerek, gençlerin daha çok işe 
ihtiyaç duyduklarını, bulamadıklarında yurt dışına gittiklerini söyledi. Haberi sayfa 4’de

ZAMANINDA VE DEĞERİNDE ALIM SATIM

SATILIK - KİRALIK EV - ARSA - 
ARAZİ-DÜKKAN-İŞYERİ

(Ç)zinQQt
/sahibinden.comj

U AKSA DOĞALGAZ YANI 
>43 550 20 70 

| KUMLA 1. ŞUBEMİZ ; İSKELE MEYDANI
3 BANKAMATİKLERİN YANI O 541 545 99 56 
| KUMLA 2. ŞUBEMİZ ; ABDULLAH ASLAN CAD. NO: 76 
I n 99d AR R6 - 0533 746 06 46

RF iMLUK

KUMLA 2. ŞUBEMİZ

KUMLA!. ŞUBEMİZ j

I__________ w w w. d a y i e m I a k. s a h i b i n d e n .
GEMLİK ŞUBEMİZ g

http://www.kavlak.com.tr
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Belediyesi’nde milyonluk ruhsat yolsuzluğundan sonra şimdi de Fen İşleri Müdürlüğü’nde 
görevli bir memurun, imara girecek yerleri emlakçıya bildirerek rüşvet aldığı ortaya çıktı

Mil Mesfİli İMİ Ml
• Geçtiğimiz hafta bir emlakçının tabancayla vurulması so 
ruşturmasında polis ilginç bir olayla karşılaştı. Fen İşleri Mü 
dürlüğü’nde görevli Uygur K. adlı şahıs, imara açılacak yer
leri emlakçıya bildirerek, satışından pay aldığı ortaya çıktı.

• Soruşturma derinleştirilince görevini kötüye kullanan 
memurun işten el çektirilmesini isteyen Savcılık, Beledi 
ye’ye yazı yazdı. Uygur K. adlı görevli Belediye Başkanınca 
açığa alındı. Soruşturma için Bakanlıktan müfettiş istendi.

Gemlik Belediye
si’nde geçtiğimiz ay 
ortaya çıkan 
ruhsat yolsuzluğu 
ardından, yeni bir 
yolsuzluk olayı 
daha patladı.
Gemlik Belediyesi 
Fen İşleri’nde 
görevli Harita 
Mühendisi Uygur K. 
emlakçılarla anlaşa 
rak, imar dışı alanla 
rın imara açılması 
planlanan alanları 
bildirerek karşılı 
ğında para almaya 
başladı.

EMLAKÇI 
KURŞUNLANINCA 
OLAY
ORTAYA ÇIKTI

Kalbura dönen

Gemlik Belediye- 
si’ndeki yeni yolsuz 
luk olayı geçtiğimiz 
hafta Çevre Yolu’n 
da emlak işleriyle 
uğraşan Ömer T. 
nin, Belediyedeki 
taşeron bir firmada 
çalışan Erdinç A. 
tarafından aracı 
içinde ayaklarından 
ve kolundan taban
cayla vurulmasın 
dan sonra, polisin 
gözaltına aldığı 
şahısları sorgula 
ması sırasında, 
vurma olayının arsa 
alıp satmada arala 
rında çıkan rant 
anlaşmazlığından 
çıktığı öğrenildi. 
Polis sorgusunda, 
Gemlik Belediyesi 
Fen İşleri Müdürlü 

ğü’nde görev yapan 
harita mühendisi 
Uygur K. nın Refik 
Yılmaz’ın Belediye 
Başkanlığı dönemin 
de İmar ve Şehirci 
lik Müdürlüğünde 
görevli olduğu 
sırada, imara 
açılacak alanlardaki 
yerleri emlakcı 
Ömer T. ile ilişkiye 
girerek bu yerleri 
işadamlarına bildire 
rek, bölgedeki arsa 
veya zeytinlikleri 
satın almalarını 
sağlamada aracılık 
etme karşılığında da 
para almaya başla 
dı. Belediye Taşero 
nunun yanında 
çalışan Erdinç A. 
nında karıştığı bu 
olayda Emlakçının 

kendilerine vermesi 
gereken paraları 
vermeyince, olay 
silahla yaralamaya 
kadar gitti.
Erdinç A’nın yaka 
(anmasından sonra 
çapraz sorguya 
alınan Ömer T. ile 
Erdinç A. olayları 
nın farklı boyutunu 
ortaya çıkardılar. 
Harita Mühendisi 
olan Uygur K. 
Mehmet Turgut’un 
Belediye Başkanlığı 
döneminde Bele 
diye Mali İşler Mü 
dürlüğü’nde katiplik 
yaparken, daha 
sonra İmar ve Şehir 
cilik Müdürlüğü’nde 
görevlendirildi. 
Uygur K. daha son 
ra ise Fen İşlerine

alındı.
AÇIĞA ALINDI

Polis sorgusundan 
sonra Savcılıkça da 
ifadeleri alınan şüp 
heliler, olayı Uygur 
K. nın da adı 
geçince, soruştur 
ma derinleştirildi. 
Savcılık bunun üze 
rine, Gemlik Beledi 
yesi’ne yazı yazarak 
soruşturmanın se
lameti açısından 
Uygur K. nın göre 
vinden alınmasını 
istedi. Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz bunun 
üzerine, Uygur K.yı 
açığa aldı.
Göreviyle ilgili gizli 
kalması gerekli bil
gileri başkalarına 

aktararak, bundan 
menfaat sağladığı 
için Uygur K. 
hakkında belediye 
başkanlığınca idari 
soruşturma 
başlatılırken, 
Cumhuriyet 
Savcılığına da 
suç duyurusunda 
bulunuldu.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz 
konuyla ilgili olarak 
İçişleri Bakanlığın 
dan müfettiş iste
diklerini daha 
öncede ruhsat 
yolsuzluğundan 
görevinden açığa 
alınan İsmail D. nin 
de memuriyetten 
ihraç edilmesi için 
sürecin başladığını 
söyledi.

Gemlik Belediye
si’nde geçtiğimiz 
ay ortaya çıkan 
ruhsat yolsuzluğu 
konusunda 
Belediye de grubu 
bulunan siyasi 
partilerden 
Cumhuriyet Halk 
Partisi ve Milliyetçi 
Hareket Partisi 
Başkanları, 
yolsuzluk olayı ile 
ilgili soruşturmanın 
genişletilmesini 
isteyen dilekçeyi 
Cumhuriyet 
Başsavcıhğı’na 
verdi.
MHP İlçe Başkanı 
Mehmet Emin öz- 
canbaz, CHP İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan, geçtiği 
miz cuma günü 5 
sayfalık bir dilekçe

ile Gemlik Cumhu 
riyet Başsavcısı Ali 
Ülger’e giderek, 
Gemlik Belediyesi 
Fen İşleri 
Müdürlüğü’nde ruh
sat memurluğu 

yapan görevli İsmail 
D. nin görevden 
alındığını, yaklaşık 1 
milyon lira paranın 
önce zimmete 
geçirildiği, ardından 
olayın ortaya 

çıkması üzerine 
paranın belediyece 
belirlenen bölümü 
nün yatırıldığı 
belirtilerek, 
soruşturmanın bu 
şahsın göreve 

getirildiği 2012 
yılından başlanarak 
ruhsat harçlarını 
hesaplarken de 
usulsüzlükler 
yapmış olabilece 
ğinin büyük olasılık 

taşıdığı belirtildi. 
CHP ve MHP 
başkanlarının 
verdiği dilekçede, 
7 yıllık süre içinde 
Gemlik Belediye- 
si’nden çıkan 1500 e 
yakın ruhsatın tek 
tek incelenirken, 
ruhsat harçlarına 
esas olan tüm 
konuların yeniden 
hesaplanarak, 
yatan harç 
tutarlarının buna 
uygun mu değil mi 
olduğunun 
araştırmalarını 
istediler, 
öte yandan, bu 
yolsuzluk olayına 
karışan firmaların 
da ortaya 
çıkarılması ve 
gerekli cezanın 
verilmesi istendi.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Çorum Vali 
Yardımcısının ;”iş 
bulmak için dayı 
lazım” dediği 
sıralarda Mardin’de 
iş kuyruğunda izdi
ham yaşanıyor.

200 kişinin 
alınacağı işe 5 bine 
yakın kişi 
başvuruyor.

Bursa’da, İstan
bul’da, Trabzon’da 
da durum farklı 
değil.

Endüstri daralıyor. 
Nüfus artıyor.

İşsizlik artan nü
fusa koşut olarak

Güzel günlere...

sürekli büyüyor ve 
yurttaş açlık 
sınırında yaşamaya 
mahkûm ediliyor.

Ülkeyi yönetenler 
toplumun sağlık, 
eğitim, sosyo 
ekonomik ve kültü 
rel sorunlarını çöz 
mek yerine mevcut 
iktidarlarını son
suza dek sürdür
menin yollarını 
arıyorlar.

2002 den bu yana 
ülkeyi yönetenler;

Özgürlük, adalet 
ve hukuku etkile 
meye çalışmış,

Topluma soluk 
aldırmak yerine ana 
damarları 
tıkamışlardır.

Halkın önemli 
bölümünü 
ekonomik kıskaç 
altına alarak makar
naya ve kömüre 
bağlamıştır.

Ergenekon, Ba
lyoz, Poyrazköy, 
Oda TV adı verilen 
operasyonlarla 
Cumhuriyetin 
kalelerinin surları 
dövülmüş ve büyük 
ölçüde hasar 
verilmiştir.

Ne var ki 
damarlarında 
bağımsızlık kanı 
dolaşan Cumhu 
riyet çocukları 
özgürlükleri ve 
canları bahasına 
seslerini yükselti 
yorlar.

Gezi, 
7 Haziran seçim

leri,
Adalet yürüyüşü... 
Ve referandum...
AKP ‘yi titreten ve 

dengesini alt üst 
eden dört olay.

Yurttaş sözü 
edilen dört olayda 
da ortaya koyduğu 
refleksle bıçağın 
kemiğe dayandığını 
göstermiştir.

Çünkü halk 
özgürlüğü, barışı, 
demokrasiyi, adaleti 
arzulamaktadır.

Bugün...
O ya da bu neden

lerle belediye 

başkanla» 
görevden alınıyor, 
milletvekilleri 
sorgulanıyorsa 
altında yatan en 
önemli etken 
koltuğun kayma ih
timalinin giderek 
güçlenmesidir.

Onun için tek 
adam şimdiden ön
lemlerini 
almaktadır.

Mustafa Kemal 
Atatürk’e sözde 
yakınlaşma, şefkatli 
bir baba görüntüsü 
verme gibi yakla 
şımlar toplumun 
yüzde ellisine 
uzatılan barış 
çubuğudur.

Çünkü yaklaşan 
seçimler çok 
önemli...

Tek adamın hayat 
memat meselesi...

Oylanacak olan 
hiç saklanmadan 
sütre gerisine giz 

lenmeden söylemek 
gerekirse... ,

Dikta rejimi ya da 
demokrasidir.

Karar yalnız ve 
güzel ülkemin 
demokrasiyi 
özümsemiş 
yurttaşlarının...

Yazıya Nazım Hik
metin şiiriyle iki 
nokta koyalım..;

“inanın, güzel 
günler göreceğiz 
çocuklar

Güneşli günler 
göreceğiz

Motorları mavilik
lere süreceğiz 
çocuklar

Işıklı maviliklere 
süreceğiz

Çocuklar inanın, 
inanın çocuklar

Güzel günler 
göreceğiz güneşli 
günler

Motorları mavilik
lere süreceğiz”

Salıte Blakalı TlRlle EemliK'itn 
35(1 biı liralılı zeylin çalmaya iallu
Bursa’da bir fir
madan değeri 
yaklaşık 350 bin 
TL'lik zeytini yük
ledikten sonra or
tadan kaybolan TIR 
ve sürücüsü, polis 
ekiplerinin sıkı 
takibi sonrası 
yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 
Gemlik’ten 58 UD 
229 sahte plakalı 
tıra 350 bin TL 
değerindeki 26 ton 
zeytini yükleyen 
Mustafa E. ve 
Doğan S. isimli 
şahıslar, zeytinleri 
aradan geçen 24 
saatlik zamana 
rağmen İstanbul'
daki alıcıya 
teslim etmedi.
Durumun polis 
ekiplerine 
bildirilmesi üzerine 
güvenlik kameraları 
ile çevre il ve 
ilçelerdeki KGS 
sistemleri takip 
altına alındı.
Sahte plakalı TIR'ın

gerçek plakasına 
ulaşılırken ekipler, 
50 EN 955 gerçek 
plakalı TIR'ın İstan
bul Ambarlı limanı 
garajında park 
halinde olduğunu 
belirledi. İstanbul 
Beylikdüzü İlçe 
Emniyet Müdür 
lüğü ekipleri ile 
ortak yapılan 
operasyonda TIR, 
kasasındaki zeytin
lerle birlikte ele 
geçirdi. TIR'da 
bulunan ve evrakta 

sahtecilik suçun
dan arandığı tespit 
edilen Doğan S. 
isimli vatandaş 
polis tarafından 
gözaltına alınırken, 
350 bin TL'lik 
zeytin Gemlik'te 
bulunan mal 
sahibine akşam 
saatlerinde tu
tanakla teslim 
edildi.
Gemlik İlçe Emniyet 
Müdürü, zeytin 
hırsızlarının 
bulunmasında 

gayret gösteren 
polis ekiplerini 
tebrik ederek, 
"Vatandaşla 
rımızın dikkatli ve 
duyarlı olmasını 
istiyoruz.
En ufak bir 
şüpheli durumda 
ücretsiz hizmet 
veren 155 polis 
imdat ve 156 
jandarma imdat 
hatlarını arayarak 
bilgi vermelerini 
istiyoruz" dedi. 
(Bursa Hakimiyet)

Bursa'mn İnegöl 
ilçesinde açık 
otoparkta seyir 
halinde olan özel 
otomobilin ön kısmı 
biranda yanmaya 
başlayarak alev 
topuna döndü. 
Sürücü kendisini 
araçtan güçlükle 
dışarı atarken, oto
mobil itfaiye ekip
lerince söndürülme 
sine rağmen kulla 
nılamaz hale geldi. 
Edinilen bilgilere 
göre, 16 F 4586 
plakalı özel otomo
bil ile Cuma Ma
hallesi Elektrik 
Sokak üzerindeki 
Belediye Ek Hizmet 
Binası arkasında 
bulunan açık 
otoparka gelen 
sürücü Erhan Aş, 
otomobili park 
etmek istediği 
sırada, motor 
kısmından duman
lar çıkmaya başladı. 
Otomobilin alev 

aldığını gören 
sürücü, aracı park 
ederek itfaiyeye 
haber verdi. Yangın 
yerine gelen itfaiye 
ekipleri, ön kısmı 
alev topuna dönen 
otomobildeki 
yangını söndürmek 
için yoğun çaba 
sarf etti. Yangın 
çevredeki diğer 
araçlara sıçrama 
dan kontrol altına 
alınarak söndürü 
lürken, yangın 
sonucunda otomo
bil kullanılamaz 
hale geldi.
Emniyet ekipleri 
ise, otomobilin 
LPG'li olması ne
deniyle patlama 
riski bulunduğu 
için meraklı 
vatandaşları aracın 
çevresinden 
uzaklaştırmaya 
çalışırken, bazıları 
cep telefonlarıyla 
yangını görüntüle
meye çalıştı.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail. com 

BELEDİYENİN DİBİ DELİNDİ 
Siyasetlerini CHP’li Belediye başkanın 

döneminde ortaya çıkan yolsuzluk üzerine ku
ranlar, bir gün aynı olayların kendilerinin başı 
na da gelebileceğini hiç düşünmediler. Biz 
tecrübemizden, bunun gibi olayların Gemlik 
Belediyesi’nde bir çok kez yaşandığını örnek
leriyle hep yazıp, çizdik.

Ama muhalefetten bir partinin belediye 
başkanlığı yaptığı belediyede ortaya çıkan yol
suzluk olunca, seçimle göreve gelenlere 
görevlerini yaptırmadılar.

AKP li belediyelerde Gürsu ve Karacabey) 
de ortaya çıkan yolsuzlukta ise başkanlar so
nuna kadar görevlerinde kaldılar. Karacabey 
belediye başkanı 5 yıl ceza aldı, cezası erte
lendi.

7 yıldır bu yolsuzluk masallarını dinledik. 
Anlı şanlı köşe yazarları hergün bunları 

yazdı. Şimdi kalemleri sustu.
7 yıl ruhsat bölümünde yolsuzluk yapılmış, 

kimse bunun farkına varmamış.
Bu bölüme bakan başkan yardımcısı görev 

den alınmamış, o bölümün müdürü ve yolsu
zlu ğa adı karışan suçlu ilan edilmiş yalnızca. 
Başkanın bu yolsuzluğu görmemesinde suçu 
yok mu?

Meclis toplantısında yaptığı konuşmada, 
yolsuzluk yapan kişinin ne alçaklığı, ne pis 
ligi, ne şerefsizliğini bırakıyor Refik Yılmaz. 
“Ben arkadaşlarıma güvendim. Benim vez 
nem uyumuş, mali hizmetler uyumuş, imarım 
uyumuş, uyumuşta uyumuş...” diye dert 
yanıyor.

Daha bu olayın üzeri örtülmeden, pat diye 
bir başkası ortaya çıkıyor.

Bu kez durum daha da farklı.
RpİpHİyenin eski İmar ve Şehircilik Müdürlü 

gündeki bir görevli memur, imara açılacak 
yeni alanlar hakkında belediye dışında bir 
emlakçıyla ilişkiye giriyor. Onlara imara 
açılacak alanlar hakkında teknik bilgi veriyor. 
Bir çeşit görev casusluğu yapıyor. Emlakçı da 
parası olanlara o bölgelerden mülk aldırıyor.

AKP li belediyelerde en büyük rantlar böy 
le kazanıldı. Bu durum o kadar ayyuka çıktı ki, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bile 
kulaklarını tıkayamaz oldu.

Belediye Başkanlarını bunun için değişti 
rıyor. Bahane olarak da metal yorgunluk var 
diyor. Metal yorgunluk arıyorlarsa, Gemlik’e 
gelsinler.

Bu olay bir emlakçının geçtiğimiz hafta 
kurşunlanması sonunda ortaya çıktı.

Kurşunlama olmasaydı, içeriden daha çok 
bilgi dışarıya gidecek, bu bilgiler karşılığı 
haksız kazanç devam edecekti.

Görevli açığa alındı, acaba kimler bu bilgi 
lerden yola çıkarak mülk edindiler. Bu mülk
lerden ne kadar kazanç elde ettiler. Belediye 
görevlisi bu bilgiler karşılığı ne kadar rüşvet 
aldı?

Bunlar ortaya çıkarılmalı. Geçtiğimiz hafta 
Gemlik Belediyesi’nde yeni olaylar ortaya çıka 
cak derken, işte bu olaydan sizlere tiyo vermiş 
tim. Bununla kalacağını sanmayın, yakında ye
nileri de ortaya çıkarsa da şaşmayın.

İstihdam Fuarı’nda işveren, işçi buluşması sona erdi

İlilinItltlMlMlI
Gemlik Kaymakam 
lığı, Belediye 
Başkanlığı, Iş-Kur ile 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası, 
Ticaret Borsası ve 
45 kuruluşun 
katkılarıyla bu yıl ilki 
gerçekleştirilen 
“Gemlik’te İnsan 
Kaynakları ve İstih
dam Buluşması” 
cumartesi günü 
sona erdi.
İşveren ve iş 
arayanları fuarda 
buluşturan etkinlik 
ilgi görürken, GTSO 
toplantı salonunda 
da 2 gün seminerler 
düzenlendi.
Cuma günkü semi 
nere, Doç Dr. Şenay 
Yürür ve Doğan Tv. 
Sosyal Medya Yö
neticisi Eren Caner 
katılırken, cumartesi 
günkü seminerde 
ise Blomberg HT 
Genel Yayın Yönet
meni Cüneyt 
Başaran ve Fauecia 
Polifleks Bordolama 
Müdürü Gaye Cura 
konuşmacı olarak 
katıldı.
Ekonomi İstihdam 
ilişkisi konusunda 
bir sunum yapan 
Cüneyt Başaran, 
Türkiye de gençler 
arasında önemli 
oranda işsizlik 
sorunu yaşandığını 
istatistik olarak iz
leyicilere anlattı. 
Türkiye nüfusunun 
hızla büyüdüğüne 
dikkat çeken Başa 
ran, sanayicilerin 
son yıllarda yatırım 
yapmadıklarını, 
yatırımlarının daha 
çok inşaat sektö 
ründe görüldüğüne 
dikkat çekerek, bu 
sektörün geniş bir 
istihdam yaratma 
sına karşın, tıkanma 
noktasına geldiğini 
söyledi.
Dünyadaki gelir 
dağılmasında adalet

li olmadığına dikkat 
çeken Cüneyt 
Başaran, Türkiye’nin 
10-20 bin dolar gelir 
düzeyi arasında 
bulunmasının yeterli

olmadığını, dünya 
nüfusunun yüzde 
Tinin gelir düzeyinin 
100 bin dolar üzerin 
de olduğu, bunların 
da ABD, AB, Japon-

lar gibi ülkelerdeki 
bu farklı gelirin alt 
katmanlarda sarsın 
tıları yol açmakta 
olduğunu, bu duru
mun sürdürülebilir 
olamayacağını 
söyledi.
Tatlı gelir elde et
menin kazancı ile- 
bugünlere gelindiği 
ni belirten Başaran 
balayı döneminin 
sona erdiğini 
yorganın ayaklan 
artık örtmediğine 
dikkat çekerek, 
“Herkes yorganın 
içine girmek 
istiyor, yorganın 
altındakiler 
dışandakilere 
yer vermek iste 
miyorlar. Dünya 
nüfusunun 
yüzde 70 i 10 bin 
dolar gelirin altında 
yaşarken nüfusun 
2.7 si dünya 
servetini kontrol 
ediyor.” dedi.
Dünyanın en zengin 
şirketlerinin bilişim 
şirketleri olduğuna 
da değinen Başaran 
Türkiye’nin de 
teknolojiye önem 
vermesini istedi. 
Türkiye’nin tasarruf 
açığı olan bir ülke 
olduğuna dikkat 
çekerek, gençlerin 
daha çok işe ihtiyaç 
duyduklarını, 
bulamadıklarında 
yurt dışına gittik
lerini söyledi.

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 
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GEMLİKSPOR KALDIĞI YERDEN DEVAM
Geçen yıl ilçemizi 
bölgesel ligde basarı 
ile temsil eden, 74 
takım arasında 6 lı 
final gurubuna kalan 
ve 5. olan Gemlik
spor basketbol A 
Takımı evinde oyna 
dığı Veteranlar takı 
mini yenerek kaldığı 
yerden galibiyetler
ine devam etti. Bas
ketbol bölgesel 
liglerinin kaldırılıp 
yerine İl liglerinin bu 
statüde oynatılmaya 
başlaması ile 20 
takımlı Bursa Büyük 
Erkekler Ligi gurup 
maçları bu narta 
başladı. A ve B gu
rubu olmak üzere iki 
gurupta mücadele 
ferin devam ettiği 
ligde ilçemizi A gu
rubunda GEMLİK- 
SPOR ve B gury 
bunda da GÜCÜM 
SPOR temsil etmek
tedir. Her iki kulübü 
müzde bu hafta 
oynadıkları karşılaş 
maları kazanarak 
ilçemizi başarı ile 
temsil ettiler. Gem- 
likspor maça, İbra 
him TOKGÖZ, Kasım 
Ahmet TOKGÖZ, 
UmutTOKGOZ,

veMehmet ERSÖZ ve 
Koray GÜNEŞ ilk 
beşiyle başladı. 
Hava atışı ile başla 
yan ilk hücumu 
Gemlikspor aldı ve 
İbrahim TOKGÖZ'ün 
üçlük basketiyle 
öne geçti. İyi savun 
ma sonrası ribaundu 
alan Kasım Ahmet 
TOKGÖZ uzun pas 
ile topu diğer pota 
nın altında hızlı hücu 
ma giden Umut 
TOKGÖZ ile buluş 
turdu ve Umut'un 
sayısı ile fark beşe 
Kökseldi. Rakibine

askı yapan Gemlik
spor topu kapınca 
boşta bulunan Umut 
ile üç sayılık isabet 
bulunca fark açıldı 
ve ilk periyoda hızlı 
hücumlar damgasını 

vurdu. Haşan, Olcay 
ve Buğra'nın oyuna 
girmesiyle savunma 
ve hücumda etkisini 
arttıran temsilcimiz 
ikinci ve üçüncü 
periyotlarda farkı bir 
ara 18 sayıya 
Sıkardı. Ali ve Erol 

e hızlı hücumlarda 
sayı bulan Gemlik- 
spor Erhan ve Yalçın 
ın top çalması ile 
rakibim baskı altına 
aldı. Takım halince 
iyi bir performans 
gösteren Gemlik- 
şpor Basketbol 
Takımı maçı da 64- 
54 kazanarak playoff 
için iddialı olduğunu 
gösterdi.Takım 
kadrosu, İbrahim 
TOKGOZ, Kasım 
Ahmet TOKGÖZ, 
UmutTOKGOZ, Meh 

met ERSÖZ, Koray 
GÜNEŞ. Yalçın ŞEN 
IŞIK, Erhan AYAŞ, 
Olcay OBUZ, Haşan 
DERE, Ali TAŞYIL 
MAZ, Erol IŞIK, 
Buğra ARSLAN. 
Gemlikspor basket
bol şube sorumlusu 
İbrahim TOKGÖZ 
"Benim için özel bir 
günde hem 
oğullarımla hem de 
25 yıldır beraber 
oynadığım dostlarım 
ile maça tekrar 
çıkmak ve galibiyet 
almak çok mutluluk 
verici bir olaydı. 
Aynı takımda 
oğullarım ile forma 
giymek beni çok 
duygulandırdı. Gem
likspor A Takımı 
olarak geçen yıl elde 
ettiğimiz başarı 
Türkiye genelindey 
di ve gurur vericiydi. 
Bu yıl bölgesel 
liglere alternatif 
olarak kurulan il 
liglerinde ilçemizi ve 
Gemlikspor umuzu 
en iyi şekilde temsil 
etmek için büyük 
çaba sarf ediyoruz. 
Alt yapılarımızla bir
likte 60 lisanslı 
olmak üzere toplam

100 oyuncumuz var. 
Bu yıl hiçbir firmaya 
veya kuruma destek 
olmaları için 
başvuru yapmadım. 
Gemliksporumuzun 
basketbol şubesini 
hem maddi hem de 
manevi yönden tek 
başıma ayakta tut
maya çalışıyorum. 
Bizimle birlikte olan 
hiçbir oyuncumuz
dan maddi destek 
talebinde veya kurs 
bedeli altında bir 
ücret talep 
etmediğimizi herkes 
biliyor. Bu işi hem 
severek hem de 
gönüllü yapıyorum, 

u yıl hiçbir kurum 
veya şirkete yardım 
ve destek olmaları 
için başvurmayaca 
gım. Destek olmak 
gençlere hizmet 
etmek gönül işidir. 
Gemlik gençliği için 
yaptığım her şey 
yıllardır çok açı k 
ortadadır ve gerek 
maddi gerekse 
manevi bana destek 
olmak isteyen herke 
se kapımız açıktır. 
Kökeni Gemlık'li 
olan ve şu an Bur- 
sa'da bulunan ÖZEL

ÇAKMAK KOLEJİ, 
basketbol cularıma 
ve Gemlik gençli 
ğlne gönüllü olarak 
malzeme desteğinde 
bulunmuş olması 
beni son derece 
duygulandırdı ve bu 
desteğin ve 
duyarlılığın Gemlik'li 
sporseverlere ve fir
malara da örnek 
olmasını diliyorum. 
Sporu ve sporcuyu 
seven, gençlere 
hizmet etmek 
isteyen kişilerin 
yapacağı yardımla 
rın anlam kazan
abilmesi için gönüllü 
destek olmaları 
şarttır. Bu hassasi 
yete önem veren 
firmaları yanımızda 
görmek bizi güçlen 
□irecek ve değer 
katacaktır. Hiç kims
enin kapısını çalıp 
bizlere destek 
olmaları konusunda 
talepte bulunmaya 
cağımı ısrarla 
belirtmek istiyorum 
ve spora ve genç 
lere gönül vermiş 
tüm dostlanma 
saygı ve sevgile 
rimı sunuyorum" 
dedi.
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Gemlik Belediye- 
si’nin sağlık alanın 
daki yatırımları 
devam ediyor. 
Her yıl artan nü
fusuna paralel 
olarak ilçe halkının 
istek ve ihtiyaçları 
doğrultusunda 
çalışmalar 
yürüten Gemlik 
Belediyesi, Hisarte 
Be Mahallesi, Eşref 

inçer Mahallesi, 
Balıkpazarı Ma
hallesine de Aile

Sağlığı Merkezi 
kazandırıyor.Temeli 
temmuz ayında 
atılan Cumhuriyet 
Mahallesi İbn-i 
Sina Aile Sağlık 
Merkezinde de 
çalışmaların büyük 
ölçüde tamamlan 
dığı ve 2018’in ilk 
aylarında hizmete 
gireceği bildirildi. 
Gemlik Belediyesi 
tarafından 
yaptırılan 1400 
konutlu, toplu 

konut alanına 2 
okulun yanı sıra, 
sosyal tesisler, 
spor tesisleri ve 
camii ile birlikte bir 
de sağlık ocağı 
kazandıracaklarını 
müjdeleyen Başkan 
Yılmaz, “Cihath ma
hallesinde sosyal 
donatı alanları ile 
5000 kişilik, deprem 
riskinden uzak 
modern bir mahalle 
kazandırıyoruz. 
Gemlik halkı neye

ihtiyaç duyuyorsa 
onu yapacağız.
Vatandaşlarımızın 
layık olduğu en iyi 
hizmeti alması için 
çalışmalarımıza 
aralıksız devam 
edeceğiz” diye 
konuştu.
Hisartepe, Balıkpa 
zarı ve Eşref 
Dinçer Mahal
lelerinde de 

yapılacak olan 
sağlık ocaklarının 
ihale aşamala

rında olduğunu 
anlatan Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Küçük Kumla 
Mahallesi sağlık 
ocağı içinde 
yer arayışında 
olduklarını ifade 
etti. Başkan Yılmaz, 
Gemlik’in her 
köşesinde bir 
belediye çalışması 
olduğunu ifade 
ederek, “Şehir 
merkezinden en 

uzak yerleşim 
yerine kadar 
hizmetler ak
samadan gerçekleş 
mektedir. Bölge 
mizde ihtiyaç 
duyulan hizmetleri 
belediye olarak 
imkanlarımız 
ölçüsünde yerine 
getirmeye gayret 
gösteriyoruz. 
Amacımız sağlıklı 
ve yaşanabilir bir 
kent oluşturmak” 
dedi.

tiiiim tir Şenlen öireimenlere »emeK ve koıltrans
Eğitim Bir Sen 
Gemlik Temsilciliği 
üyelerine yönelik 
birlik,beraberlik ve 
dayanışma yemeği 
düzenledi. Yemekte 
Eğitimci -Yazar Ali 
Erkan Kavaklı" da 
"İlham veren Öğret 
men" konulu kon 
ferans sundu. 
Eğitim Bir-Sen 
Gemlik Temsilcili 
ğinin 11 Eylül 
Düğün Salonunda 
düzenlemiş olduğu 
birlik -beraberlik ve 
dayanışma yemeği 
büyük ilgi gördü. 
Yemeğe Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Memur-sen 
ve Eğitim Bir Sen 
Bursa Şube 
Başkanı Numan 
Şeker, ilçe Müftüsü 
Dr Mehmet Reşat 
Şavh, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran, 
Şube Müdürleri, 
Okul idarecileri ve 
öğretmenler ile Ak

Parti Gemlik İlçe 
Teşkilatı katıldı. 
Sunuculuğunu 
Obam Cemal 
Bayar'ın yaptığı ve 
Eğitim Bir Sen 
Gemlik Temsilcisi 
Halil Gemici'nin 
açış konuşmasıyla 
başlayan program 
da Memur-Sen 
Bursa Şube Başka 
m Numan Şeker 
yaptığı konuşmasın 
da sendikal faaliyet
leri ve elde ettikleri 
kazanımlar) an
latarak Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın kendi 
başına çalışmasını 

eleştirdi. Başkan 
Şeker, "Eğitim 
alanında yapılacak 
bütün değişiklikler 
den bizim de görüş 
terimizin alınması 
gerektiğine inanıyo 
ruz. Öyle ki sendika 
olarak mesela 
TEOG’un artılarının 
ve eksilerini ele 
alan bir çalışmayı 
da biz, bir sene 
önce tamamla 
mıştık" dedi.
Yaptıkları değerlen 
dirmede sistemin 
olumlu yönlerinin 
de olduğunu be
lirten Şeker, "Tüm 

öğrencileri merkezi 
olarak sınava sokan 
ve yerleştiren bir 
geçiş sistemi yerine 
bu yeni sistemde 
öğrencilerin sadece 
bir kısmının sınavla 
yerleştirilecek olma 
sı ve sınavın isteğe 
bağlı olması, sınav 
stresini azaltması 
yönüyle olumludur. 
İkinci olarak yeni 
sistemde, sınavla 
öğrenci alacak 
okullar hariç, 
okulların çoğun 
luğunun bir taban 
puanı olmayaca 
ğından, bu okullar 

arasındaki başarı 
sıralaması ortadan 
kalkacaktır. Okullar, 
öğrenci başarısına 
göre daha hetero
jen bir şekilde 
oluşacaktır" dedi 
Eğitimci Yazar Ali 
Erkan Kavaklı, 
Kavaklı "Sıradan 
öğretmen anlatır. İyi 
öğretmen açıklar. 
Yetenekli öğretmen 
yapar ve gösterir. 
Büyük öğretmen 
ilham kaynağı olur, 
iyi öğretmen, iyi 
ders anlatan değil, 
öğrencilerini hayata 
donanımlı hazırla 

yandır. Sadece an
latmaya dayalı bir 
metot takip etme 
yin. İnsan duydu 
ğunu unutur. 
Gördüğünü hatırlar. 
Hem duyup hem 
gördüğünü öğrenir. 
Yaptığını hiç unut
maz. Görsel malze 
me kullanın, uygu
lama yaptırmayı 
ihmal etmeyin” 
öğütlerini verdi. 
Konferansının 
ardından salondaki 
eğitimcilerle sohbet 
eden Ali Erkan 
Kavaklı, kitaplarını 
da imzaladı.
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Bursa'da 430 Bin Kişi Cinli Kimlik Mdı
BURSA'da yıl 
başından bu yana 
430 bin 207 kişi, 
çipli kimlik kartı 
aldı. Başvuru yapan 
9 bin 296 kişi de 
yeni kimlik kartını 
bekliyor.
Başta pilot bölge 
olarak seçilen 10 il 
olmak üzere ülke 
genelinde çipli kim
lik kartı uygulaması 
giderek yaygınla 
şıyor. 2016 yılı Ekim 
ayında Trabzon, 
Rize, Artvin, Erzu
rum, Erzincan, 
Adıya man, Ak
saray, Burdur, Uşak 
ve Yalova pilot 
şehirlerinde

başlayan uygulama 
2017 yılı Ocak 
ayında tüm iller için 
geçerli hale geldi. 
Bursa'da halkın 
yoğun ilgi ve merak 
gösterdiği dağıtılan 
çipli kimlik kartı 
sayısı giderek artı 
yor. Ocak ayından 
bu yana 430 bin 207 
kişi çipli kimlik 
kartını aldı. Başvuru 
işlemlerini tamam
layan 9 bin 296 kişi 
nin de kısa süre içe 
risinde kimliklerini 
alacağı açıklandı. 
ÇİPLİ KİMLİK KARTI 
NASIL ALINIYOR? 
Yeni çipli kimlik 
kartına sahip olmak

isteyenler tüm 
nüfus ilçe müdür
lüklerinden randevu 
almadan sıraya gi 
rerek başvuru yapa

biliyor. Osmangazi, 
Nilüfer ve İnegöl 
ilçelerinde ise 
sıraya girmenin 
yanında randevu

alınarak da işlem 
yaptırmak müm 
kün.15 yaşından 
büyüklerin son 6 ay 
içinde çekilmiş 1

biyo metrik fotoğraf 
ve nüfus cüzdanı, 
uluslararası aile 
cüzdanı, pasaport, 
sürücü belgesi, 
memur cüzdanı, 
avukat kimlik kartı 
veya basın kartı gibi 
kimlik belgesi yeri 
ne geçen fotoğraflı 
bir belgeyi beyan 
ederek yaptığı 
başvuru ardından 
kişiye başvuru bel
gesinin bir nüshası 
veriliyor. Devam 
eden süreçte orta
lama 3 iş günü 
içerisinde yeni 
kimlik kartı kargo 
aracılığıyla adrese 
teslim ediliyor.

W Helal tonum Onan MerKezi Hror
Dünya helal pazarı 
nın onay merkezi 
Türkiye oluyor. 
Helal onayı veren 
tüm kurumların yolu 
Helal Akreditasyon 
Kurumundan geçe- 
cek.Dünyada 
büyüklüğü 3 trilyon 
doları aşan, her yıl 
ortalama yüzde 10 
büyüyen helal 
pazarının vizesi 
Türkiye'den 
çıkacak. 100'ü aşkın 
ülkede, bine yakın 
kurum tarafından 
verilen, ancak ortak 
bir kriter belirlen 
mediği için tartışma 
lara neden olan 
helal belgelerinin 
onayı Helal Akredi
tasyon Kurumu'n- 
dan (HAK) çıkacak.

Geçen ay kurulan 
ve dün Resmi 
Gazete'de yayımla 
narak yürürlüğe 
giren HAK'kın 
lansmanı 23-25 
Kasım'da Lütfi 
Kırdar Uluslara 
rası Kongre ve 
Sergi Sarayı'nda 
gerçek leştirilecek 
İslam İşbirliği 
Teşkilatı (ÜT) Helal

Fuarı ve Dünya 
Helal Zirve si'nde 
yapılacak. Discover 
Events'in organiza
syonunda, İslam 
Ülkeleri Standartlar 
ve Metroloji En
stitüsü (SMIIC) ve 
İslam Ticaret 
Geliştirme Merkezi 
(ICDT) işbirliğiyle 
düzenlenen zirveye 
ÜT üyesi 57 ülkenin 

bakan ve üst düzey 
temsilcisi katılacak. 
YURTDIŞINDA 
ŞUBELEŞECEK 
Discover Events 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Yunus Ete, 
bu kurumla 
Türkiye'nin helalin 
merkezi haline 
geleceğini söyledi. 
İki yıl önce 57 Müs
lüman ülkenin üyesi 
olduğu SMIIC tara 
fından helal stan 
dartlarının belirlen 
diğini hatırlatan Ete, 
"Birçok ülke ve 
kuruluş helal sertifi 
kası veriyor. Ancak 
bu belgelerin hangi 
standartlara göre 
verildiği konusu net 
değil. Çünkü bu ser
tifika merkezlerini 

denetleyebilecek bir 
iist akreditasyon 
kurumu yok. HAK 
bu ihtiyaçla kurul 
du. Artık helal bel
gesi veren kuruluş 
lar HAK'kın deneti
minden geçecek. 
SMIIC standartları 
na uygunsa akredi 
te edilecek" dedi. 
Ete, kurumun yurt 
dışında da şu beler 
açacağını ve üye 
ülke sayısını artıra 
cağını kaydetti.
"SIĞ 
TARTIŞMALAR 
YAPILIYOR" 
Türkiye'deki üretici
lerin büyük bir 
çoğunluğunun helal 
sertifikası alacak 
potansiyele sahip 
olduğunu aktaran

Ete, ancak bu bil
incin tam oluşma 
dığını belirtti. Ete, 
"Gayrimüslim 
ülkeler helal pazarın 
büyüklüğünün 
farkında ve buraya 
ciddi yatırım 
yapıyor. İslâmî fi- 
nans alanında en 
büyük pay İngilte 
re'nin. İspanya İs- 
lami turizm yatı 
rımlarım artırıyor. 
Rusya, Avustralya 
ve Brezilya gibi 
ülkeler gıda üzerine, 
Avusturya da ilaç 
üzerine helal yatırı 
mı yapıyor. 
Türkiye'de ise bazı 
çevreler sığ tartış 
malarla olay siyasi 
boyuta taşınıyor" 
diye konuştu.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAŞfDS BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel = (0.224)51396 83 GEMLİK

KOŞUK KUMU 
ÖZGUZELYAU SİTESİNDE 

HAUUZLU EŞYALI ve EŞYASIZ 
2+1DAİRESAHİBİNDENSATILIK

05353781800
Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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EKonomi Bakanlınından ithalata neşter
Ekonomi Bakanlığı 
nın 2018 bütçesine 
ilişkin TBMM Plan 
ve Bütçe Komis 
yonuna sunduğu ra
pora göre, Bakanlık 
tarafından ithalata 
karşı çeşitli önlem
ler devreye alındı. 
Ekonomi Bakanlığı, 
ithalatın kontrol 
altında tutulması 
için 2016'da 198,6 
milyar dolarlık 
ithalatın 28,8 milyar 
dolarlık kısmı, bu 
yılın ocak-eylül 
döneminde de 169 
milyar dolarlık itha 
latın 20,8 milyar 
dolarlık kısmı için 
önlem aldı.Bakanlık, 
dampinge ve süb
vansiyona karşı 
vergiler, gözetim ve 
kayda alma uygula 
malan ile ilave güm

rük vergilerini etkin 
şekilde uygulamaya 
koydu. İthalatı 
kalem kalem in
celeyen Bakanlık, 
ürün bazında gerekli 
tedbirleri hayata 
geçirirken, 2016’da 
198,6 milyar dolarlık 
ithalatın 28,8 milyar 
dolarlık kısmına mü
dahale edildi. 2017 
ocak-eylül döne
minde de 169 milyar 
dolarlık ithalatın 
20,8 milyar dolarlık 
kısmı için önlem 
alındı.
Bu kapsamda, 
aralarında elektrikli 
ev aletleri, traktör, 
jeneratör, dizel mo
torlar, tekstil, kon
feksiyon, ayakkabı, 
mobilya ve kozmetik 
ürünlerinin de yer 
aldığı 21 ürün

grubunun ithalatın 
da başvurulan ek 
vergi uygulaması 
devam ediyor, ilave 
gümrük vergisine 
tabi ürünlerin, 2016 
yılı ithalat değeri 6,4 
milyar dolar iken, bu 
rakam 2017 ocak- 
eylül döneminde 3,9 
milyar dolar düzeyin 
de gerçekleşti. 
Bu tedbirler sonu
cunda, ayakkabı 
ithalatı 2016'da bir 
önceki yıla göre 
yüzde 8 azalarak

794 milyon dolardan 
734 milyon dolara 
geriledi. Ayakkabı 
ithalatı 2014'te ise 
954 milyon dolarse- 
viyesinde bulunuy
ordu. Sektördeki 
kapasite kullanım 
oranı yüzde 75'e 
ulaşırken, Çorum, 
Şanlıurfa, Kilis, Çor
lu'da Ter, İstan
bul'da 3'er olmak 
üzere toplam 7 
yeni tesis yatırımı 
gerçekleşti. 
Mobilya ithalatı

2016'da bir önceki 
yıla göre yüzde 67,5 
oranında azalarak, 
373 milyon dolardan 
121 milyon dolara 
geriledi. Aydınlatma 
ürünleri ithalatı da 
2016'da bir önceki 
yıla göre yüzde 40 
oranında azalarak, 
380 milyon dolar
dan 228 milyon 
dolara düştü. 
Bakanlık, ithalatta 
ticaret politikası 
önlemleri kapsa 
mındaise72 ürün 
grubunda 135 
damping ve süb 
vansiyon önlemini 
yürürlüğe soktu. 
2016'da dampinge 
karşı önleme tabi 
ülkelerden yapılan 
ithalat 1,8 milyar 
dolar iken bu yılın 9 
aylık döneminde 1,6 

milyar dolar olarak 
gerçekleşti.
Alınan önlemlerle, 
güneş panelleri, 
polyester elyaf, 
kontrplak sektör
lerinde yeni 
yatırımlar yapılırken, 
araç lastikleri, bat
taniye, klima, 
iplik, menteşe ürün 
gruplarında da istih
dam artışı yaşandı. 
Öte yandan, 
Bakanlık, 29 adet 
dampinge karşı 
önlem soruşturma 
sini halen yürütür 
ken, devam eden 
soruşturmaların ön
leme tabi ülkelerden 
ithalatı 2016'da 800 
milyon dolar, bu 
yılın 9 aylık döne
minde ise 785 mil 
yon dolar seviyesin 
de gerçekleşti.

Sağlık harcamaları 20 milyar liraya yaklaştı
Türkiye'de sağlık 
harcamaları 
2016'da, bir önceki 
yıla göre yüzde 14,5 
artarak 104 milyar 
568 milyon liradan 
119 milyar 756 mil 
yon liraya yükseldi. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
2016 yılına ilişkin 
sağlık harcamaları 
istatistiklerini 
yayımladı.
Buna göre, sağlık 
harcamaları geçen 
yıl bir önceki yıla 
göre yüzde 14,5 arttı 
ve 104 milyar 568

milyon liradan 119 
milyar 756 milyon 
liraya çıktı. Cari 
sağlık harcamasının 
toplam sağlık

harcaması içindeki 
payı yüzde 94 oldu. 
Söz konusu oran 
2015'te yüzde 92,6 
olarak

hesaplanmıştı. 
Kişi başı sağlık 
harcaması, 2015 
yılında bin 345 lira 
iken 2016 yılında

yüzde 13,3 artarak 
bin 524 liraya yük
seldi. Toplam sağlık 
harcamasının gayri 
safi yurt içi hasılaya 
(GSYH) oranı, geçen 
yıl yüzde 4,6 oldu. 
Genel devlet sağlık 
harcamasının GSY- 
H'ye oranı ise yüzde 
3,6 olarak hesaplan 
dı. Hanehalkları 
tarafından tedavi, 
ilaç ve benzeri 
amaçlı yapılan 
cepten sağlık 
harcaması 2016'da 
yüzde 13 artarak 19 
milyar 562 milyon li

raya ulaştı. 
Hanehalkları 
tarafından cepten 
yapılan sağlık 
harcamalarının 
toplam sağlık 
harcaması içindeki 
payı, geçen yıl 
yüzde 16,3 olarak 
kayıtlara geçti. 
Genel devlet sağlık 
harcamasının 
toplam sağlık 
harcaması içindeki 
payı, 2016 yılında 
bir önceki yıla göre 
değişmeyerek 
yüzde 78,5 se
viyesinde kaldı
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Gemlik Belediyesi’nde ortaya çıkan 2. yolsuzluk olayı üzerine, CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Uğur Sertaslan olayın içinde siyasetçilerin de olabileceğini söyledi. 

Sertaslaı, 9 somya yanıt helılhiBr
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Siyaset hareketleniyor 
2019 yılında yapılacak olan cumhur 

başkanlığı seçimlerine erken girildi. 
İktidar partisi Anayasa Referandu

munda şaibeli seçimlerde Anayasanın 
yüzde 51 oyla değiştirilmesinden sonra 
tehlikeli sınırda kaldıklarını düşünerek, 
AKP’de revizyona başlandı. 

Cumhurbaşkanının metal yorgunluk 
olarak adlandırdığı iktidarda fazla kalma 
nın olumsuzluklannı görünce, önce 
kendi koltuğunu sağlama almak için 
başlattı bu değişikliği. Devamı 4’de

Cumhuriyet Halk Partisi ilçe Başkanı Meh 
met Uğur Sertaslan, yaptığı yazılı açıkla 
mada, Gemlik Belediyesinde bir silahlı yara 
lama olayı sonucu ortaya çıkan yolsuzluk 
olayıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Sertas 
lan açıklamasında Belediye’nin Fen işleri 
bölümünde görevli bir memurun daha açığa 
alındığını belirterek, "Bu memur neden açığa 
alındı, bir yolsuzluk daha mı ortaya çıktı, 
işbirlikçileri kimlerdir, siyasilerin söz konusu 
olayla alakası var mıdır?” diye sorarak, 9 
sorunun cevap beklediğini söyledi. 2’de

CHP İlce 
Kongresi 
3 Aralık

■ I II glinu 
yapılacak 
Cumhuriyet 
Halk Partisi İlçe 
Kongresi 3 Aralık 
2017 pazar 
günü yapılacak 
İlk toplantıda 
çoğunluk sağlan 
madiği takdirde, 
toplantı 10 Aralık 
Pazar günü saat 
14.oo de ger 
çekleştirileceği 
bildirildi.
Haberi sayfa 4’de

Özgür 
Aksoy
varın

Uğradığı silahlı 
saldırı sonucu 
yaşamını yitiren 
CHP Belediye 
Meclis üyesi ve 
Bursa Barosu 
Avukatla rından 
Özgür Aksoy’u 
anma ve Avukata 
Şiddet temalı 
etkinlik yarın 
yapılacak. 4’de
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Gemlik Belediyesi’nde ortaya çıkarı 2. yolsuzluk olayı üzerine, CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Uğur Sertaslan olayın içinde siyasetçilerin de olabileceğini söyledi. 

Sertaslan, 9 soruya yanıt bekliyor
Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Başkanı 
Mehmet Uğur Sert 
aslan, yaptığı yazılı 
açıklamada, Gemlik 
Belediyesi’nde bir 
silahlı yaralama 
olayı sonucu ortaya 
çıkan yolsuzluk 
olayıyla ilgili basın 
açıklaması yaptı. 
Sertaslan 
açıklamasında 
Belediye’nin Fen 
işleri bölümünde 
görevli bir memu
run daha açığa 
alındığını belirterek, 
“Bu memur neden 
açığa alındı, bir yol
suzluk daha mı or
taya çıktı, iş birlik 
çileri kimlerdir, 
siyasilerin söz 
konusu olayla 
alakası var mıdır?” 
diye sordu.

“SESSİZ SEDASIZ 
AÇIĞA ALDI”

“Bu gibi soruların 
insanların aklına 
geleceği gün gibi 
ortadayken, Gemlik 

Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
memurunu sessiz 
sedasız açığa aldı. 
Madem Belediyenin 
AKP’li yöneticilerin 
den bir ses seda 
yok, o halde, biz 
hem aklımıza takı 
lanları hem sorula 
rımızı soralım hem 
de Gemlik Halkının 
bilgilenmeye hakkı 
olduğu düşünce 
siyle bir açıklama 
yapalım istedik. 
Söz konusu memur 
bildiğimiz kadarıyla 
hal ve hazırda 
belediye fen işlerin 
de görevli bir harita 
mühendisidir. Bu 
şahıs harita mühen
disi olduğuna göre 
muhtemelen rant 
kavgasına konu 
olan olay bir alanın 
imara açılması ya 
da imar değişikliği 
yapılması suretiyle 
değerinin artırılmış 
olması işlemidir. 
Memurun açığa 
alınmasına sebep 
olduğu iddia edilen

silahla yaralama 
olayında vurulan 
şahsın emlak işle 
riyle uğraşıyor olma 
sı da bu şüphemizi 
güçlendirmektedir. 
Ancak fen işleri 
belediyenin yol, 
kaldırım, benzeri 
yatırıma yönelik 
faaliyet gösteren bir 
birimidir. Dolayısı 
ile bu birimde görev 
li bir memurun tek 
başına imar uygula 
maları üzerinden 
rant yaratması 
mümkün değildir. 
Bu memur bu şekil 
de bir rant ortaya 
çıkardıysa ya da 

söz verip yerine ge- 
tirmediyse mutlaka 
imar müdürlüğünde 
görev yapan bir 
memur ya da idare
ciyle iş birliği 
zorunluluğu vardır. 
Kaldı ki bir alan üze 
rinde imar planı ya 
da imar planı değ i 
ş i kİ iğ i yapılması 
için geçilmesi gere 
ken süreci göz 
önünde bulundurdu 
ğumuzda siyasetçi
lerin bu işin içinde 
olabileceğini düşün 
mek hiç şüphesiz 
mümkündür.
Dolayısı ile Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz şu 
sorularımıza cevap 
vermekle yüküm
lüdür.

CEVAP BEKLEYEN 
SORULAR

I.Fen işlerinde 
görevli memur ne 
sebeple açığa alın 
mıştır? Ki bu me 
mur bir dönem 
Başkan Yardımcı 

nız olan Mehmet 
Çelik’in imar daire 
sindeki prensi ola 
rak bilinmektedir.
2. Daha önce imar 
müdürlüğünde 
çalışan bu memuru 
hangi tarihte, kimin 
talebiyle ve niçin 
fen işleri müdürlü 
ğüne yolladınız?
3.Bu memur savcı 
hk tarafından 
soruşturulmakta 
olan bir yaralama 
vakası ile alakalı 
mıdır?
4. Bu memur imar 
planı değişikliği ya 
da imar planı yap
mak suretiyle göre 
vi kötüye kullandığı 
için mi açığa 
alınmıştır?
5. Eğer4.soruya 
evet cevabı veriyor 
sanız, bu işlerin tek 
bir memur eliyle 
yapılamayacağını 
da bilirsiniz. O 
halde işbirlikçileri 
konusunda bir 
araştırmanız var 
mıdır?
6.Bu konuda siyasi 

kadronuzun ve sizin 
sorumluluğu yok 
mudur, buna ilişkin 
ne yapmayı 
düşünüyorsunuz?
7.Bu memur eliyle 
ne miktarda rant or
taya çıkmıştır, kim
ler bu rantı paylaş 
mıştır sorusuna bir 
cevabınız var mıdır?
8. Asrın yolsuzluğu 
kavramını dile ge
tiren size göre bu 
kavramın detayları 
nelerdir, sizin 
döneminizde 
ortaya çıkartılan 
yolsuzluklar 
ASRIN YOLSUZ 
LUĞU diye nite
lendirilebilir mi?
9. Şeffaf beledi 
yecilik anlayışınız 
bir gereği olarak 
başkanı olduğunuz 
belediyede yaşa 
nan bu yolsuzluk 
olaylarına ilişkin 
hazırlanan iddi
anameleri bele 
diye internet 
sayfasında yayınla 
mayı düşünüyor 
musunuz?

Btltıllııe memurlarına hizmet içi eğitinneriliror
Gemlik Belediye- 
si'nin Hizmet İçi 
Eğitim Seminerleri 
devam ediyor. 
Marmara Beledi 
yeler Birliği ve Yerel 
Yönetim Akademisi 
işbirliğiyle düzenle
nen seminerde, 
kişisel gelişim 
uzmanı Haluk 
Otman "Kurum İçi 
Çatışma Yönetimi" 
konulu seminerde 
Gemlik Belediyesi 
personeline detaylı 
bir sunum yaptı. 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Konferans 
Salonunda organize 
edilen seminere, 
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcıları 
Kadir Erol, Vedat

Büyükgölcigezli’nin 
yanı sıra birim amir
leri ve belediye 
personelleri katıldı. 
Kişisel Gelişim 
Uzmanı Haluk 
Otman, her çatışma 
nın olumsuz algılan 
maması gerektiğini 
belirterek, iyi 
yönetilen kurum içi 

çatışmanın çok 
olumlu sonuçlar 
doğurabileceğini 
söyledi.
Çatışmanın basit 
bir anlaşmazlıktan 
daha fazlası oldu 
ğunu vurgulayan 
Otman, tüm canlıla 
rın, yaşamlarını 
devam ettirebilmek 

için sürekli çevreleri 
ile mücadele etmek 
ve yeri geldiğinde 
çatışmak duru
munda kaldığını 
ifade etti.
Bireylerin, grupla 
rın, işletmelerde 
departmanların, 
karşıt grupların 
çatışabildiği gibi, 

bireyin de kendi 
içerisinde 
çalışabildiğini kay 
deden Haluk 
Otman, çatışmanın 
farklılıklar ve güç 
elde etme nedeniyle 
oluştuğunu dile 
getirdi. Yaşamın 
olduğu her yerde 
çatışmanın mutlaka 

olduğunun altını 
çizen Kişisel 
Gelişim Uzmanı 
Otman, "Kimse 
'iş yerimizde hiç 
çatışma olmaz1 
diyemez. Çünkü iş 
yerinde çatışma 
olmaması, çatış 
manın ta kendisidir. 
Her çatışma olum
suz mudur? Hayır. 
İyi yönetilirse 
olumlu sonuçlar da 
doğurabilir" 
diye konuştu. 
Seminer, Kişisel 
Gelişim Uzmanı 
Haluk Otman’a 
çiçek takdim 
edilmesinin 
ardından toplu 
fotoğraf çekimi ile 
sona erdi.

Facebook sayfamız z Gemlik Igyrfez ■ Güler Ajans



21 Kasım 2017 Salı Gemlik Körfez Sayfa 3

Otobüste kalp krizi geçirdi
Bursa'da emekli 
maaşını çektikten 
sonra evine gitmek 
için otobüse binen 
86 yaşındaki Ahmet 
Gül, geçirdiği kalp 
krizi sonucu has
taneye kaldırıldı. 
Olay, merkez 
Yıldırım ilçesi 
Setbaşı Köprüsü 
üzerinde meydana 
geldi. Edinilen 
bilgiye göre, 86 
yaşındaki Ahmet 
Gül, Setbaşı'ndaki 
bankamatikten 
emekli maaşını 
çektikten sonra

Kaplıkaya'da ki 
evine gitmek için 
S-2 numaralı Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi'ne ait 
otobüse bindi.

Koltukta oturduğu 
sırada yere 
yığılan Ahmet 
Gül'ü fark eden 
yolcular durumu 
önce şoföre daha

sonra 112 
ekiplerine bildirdi. 
Şoför, Irgandı 
köprüsü 
üzerine otobüsü 
durdurdu. Olay 
yerine gelen 
sağlık ekipleri 
Ahmet Gül'ü 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırdı. Gül'ün 
durumunun ağır 
olduğu ve yoğun 
bakıma kaldırıl 
dığı açıklandı. 
Polis, olayla ilgili 
soruşturma 
başlattı.

Bursa'ıla uınışiuiBcu operas'ionu!
Bursa'da uyuştu 
rucu operasyonun 
da 5 kişi gözaltına 
alındı.
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri, otobanın 
kuzey girişinde bir 
aracı durdurdu.
M.B.'nin üzerinde 
ve aracında yapılan 
aramalarda 99 gram 
metamfetamin 
ele geçirildi.
Osmangazi'de 
yapılan başka bir

operasyonda ise, 
R.A., F.K. ve Ö.Ö. 
gözaltına alındı. 
Evde yapılan ara
mada bir miktar

metamfetamin, 
bonzai, hassas 
terazi ve 3 adet 
ruhsatsız tabanca 
ele geçirildi.

Osmangazi'ye bağlı 
Gaziakdemir Ma
hallesinde araç 
içerisinde uyuştu 
rucu paketlendiği 
ihbarını alan ekip 
ler, M.Ö., D.O., M.Ö. 
ve H.S.'yi yakaladı. 
Şüphelilerin üze 
rinde bir miktar 
bonzai ve metam 
fetamin bulundu. 
M.B., R.A. ve F.K. 
tutuklanırken, diğer 
5 şüpheli işlemle 
rinln ardından 
adi iyeye sevk 
edileli.

Takla atan traktörii n altımla kaldı
Bursa'nın Yenişehir 
ilçesinde meydana 
gelen traktör kaza 
sında 31 yaşındaki 
sezonluk işçi 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre, kaza, saat 
13.00 sularında 
Yenişehir'e bağlı 
kırsal Mahmudiye 

i Mahallesi yolunda 
meydana geldi. 
Diyarbakır 
doğumlu, Mersin'de 
ikamet eden 31 
yaşındaki tarım 
işçisi Osman

Akbaş, tarlada 
toplanan karnaba 
harları 16 UF 117 
plakalı traktörle 
Yenişehir'deki

pazara getirmek 
üzere yola çıktığı 
esnada, yolun da 
eğimli olması sebe
biyle direksiyon

hakimiyetini kay
betti. Traktör yana 
yatıp ters dön
erken, tarım işçisi 
evli ve 3 çocuk 
babası Osman 
Akbaş traktörün 
altında kalarak olay 
yerinde hayatını 
kaybetti. Olayda, 
römorkta bulunan 
tarım işçisi bir 
kadının da kolunun 
kırıldığı öğrenildi. 
Osman Akbaş’ın 
cenazesi, Yenişehir 
Devlet Hastanesi 
morguna kaldırıldı.

nursala feci kaza!
Yaralılar «ar

Bursa Yenişehir- 
Bilecik yolunda 
meydana gelen 
kazada 3 kişi 
yaralandı 
Edinilen bilgiye 
göre, Yenişehir- 
Bilecik kavşağı 
yol ayrımında 
meydana gelen 

kazada Gülay Çetin 
(47), Mustafa Çetin 
(50) ve Sevinç

Kubat (73) 
yaralandı. 
Yaratılar Gülay 
Çetin ve Mustafa 
Çetin Yenişehir 
Devlet Hastane
sinde tedavi 
altına alınırken, 
sol kalçasında 
kırık olan Sevinç 
Kubat'ın Bursa'ya 
sevk edildiği 
öğrenildi.

2 Katlı Ahşanı 
Bina Alevlere
Teslim Oldu

- Bursa'da 2 katlı 
ahşap boş bina, 
çıkan yangınla 
alevlere teslim 
gWü.

I Bursa'nın Os- 
mangazi ilçesi 
Tayakadın Ma
hallesi Ürün 
Cadde üzerinde 
bulunan iki katlı bir 
binada gece 
01.30 sıralarında 
yangın çıktı. Bi
nadan alevlerin 
yükseldiğini 
gören çevredeki 
vatandaşlar 
itfaiyeyi arayarak 
ihbarda bulundu. 
İhbar üzerine olay 
yerine kısa sürede 
gelen itfaiye 
ekipleri yangını 
söndürme 
çalışmalarına 
başladı. Ahşap 
binârlıri tamamını 
kaplayan yan 
gında binanın 
çatısı çökerken 
ekipler yangının

çevrede bulunan 
Daya Hatun Cami 
ve diğer binalara 
sıçramaması için 

.önlem aidi.
İtfaiye ekiplerinin 
yaklaşık 2 saatlik 
çalışmalarının 
ardından yangın 
tamamen 
söndürüldü.
İtfaiye ekipleri 
yangının çıkış ne
denini araştırırken 
polis olayla ilgili 
soruşturma 
başlattı. Binada 
yapılan arama 
çalışmalarında 
içeride kimse 
hin olmadığı 
belirlendi.
2 katlı ahşap 
bina tamamen 
yanarken, binanın 
Recep U.adlı bir 
vatandaşa ait 
olduğu ve uzun 
zamandır metruk 
halde olduğu 
tespit edildi.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler(g)hotmail. com

Siyaset hareketleniyor
İktidar partisinin secim hazırlıkları büvük 

şehir belediye başkanlarının istifa ettirilme
siyle sürdü.

Tepkiler üzerine, istifa yerine, aday ol
mama gibi yöntem sokuldu gündeme.

Bunun için Bursa ilçelerinde 10 AKP ilçe 
başkanı ile yapılan toplantıda, bu ilçe baş 
kanlarının yapılacak ilçe kongrelerinde aday 
olmamalan istendi.

Onlar da kuzu kuzu “peki efendim" dedi 
ler. Bunun üzerine, bu ay içinde yapılacak 
olan ilçe kongresinde aday gösterilecek kişi 
için sandık başına gidildi. Parti ilçe yönetici
leri, belediye meclis üyeleri, gençlik ve kadın 
kolları, mahalle başkanlar/ oy kullandılar

AKP Hler buna ‘istişare’ diyor.
Yani bilgi ediniyorlar.
Kafalarında kimin İlce Başkanı olmasını 

istiyorlarsa yazdılar kağıda, attılar sandığa. 
Sandık Bursa’ya gitti, orada açıldı.

Dikkat edin, gizli yapıyorlar oyların sayı 
mini. Oysa sandık konduğu yerde açılır, 
sonuçları herkes görür.

Ama. bu demokratiklik AKP’de yok.
Onların demokrasi anlayışı farklı.
Bence AKP ilçe bakanlığına kim gelirse 

gelsin, Örgütte bir değişiklik olmayacak.
AKP’nin istişare oylamasına katılanlar be

lirli kişiler. Bunları listelere alanlar şimdi iç
lerinden birini getirecekler.

AKP ilçe başkanlığı seçimleri heyecan 
vermeyecek.

Sırada CHP’nin ilçe kongresi var.
Cumartesi günü bizim gazetede CHP ilçe 

kongre duyurusu yayınlandı.
CHPTıler 3 Aralık pazar günü saat 14.oo 

de Ömer Kahraman Ek Hizmet binasında 
sandığa gidecekler.

İlçe Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ilçe 
kongresinde aday olmayacak.

Anlaşılan Sertaslan yerel seçimlere hazır 
lânıyor.

Peki CHP’de kim aday olacak dersiniz?
Biliyorsunuz Sertaslan, bundan önceki 

yerel seçimlerde aday olmamıştı.
O günlerde de ilçe başkanıydı. _
Sağlık sorunlarını öne sürerek İbrahim 

Talan aday gösterildi.
Aday olan İbrahim Talan, seçimlerim a 

sı bir daha CHP’lilerle biraraya gelmedi.
O, şimdi Esnaf Odası Başkanlığına hazırla 

nıyor.
Peki CHP de kim aday olacak dersiniz? 

Büyük olasılıkla Cemil Acar yönetimin adayı 
olacak.

Başka adaylar çıffl mı?
Tabii çıkar CHP bu, AKP değil ki.
Onlarda iştişare olmaz.
Adaylar hep çıkar. Parti inişte olursa reka

bet olmaz, aday bulmada zorlanırlar.
Saadet Partisi için değişen aday olmaya 

cağı kanısındayım. Onlarda görev veriler 
görev verilen aday olur.

İyi Parti işe hızlı başladı ama ilçe örgütleri 
daha oluşturulmadı. Gemlik’te ise partiyi 
kimin kuracağı hala belli değil.

Bekleyip göreceğiz.

II Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun Aksoy’u anlatacak

Özgür flksoy varın anılacak
ULUDAĞ HUKUK TOPLULUĞU 

YÜRÜTME KURULU

Bir süre önce 
işyerinden çıktık 
tan sonra aracında 
silahlı saldırı 
sonucu yaşamını 
yitiren CHP 
Belediye Meclis 
üyesi ve Bursa 
Barosu Avukatla 
rından Özgür 
Aksoy, yarın 
Gemlik Hukuk 
Fakültesi Hukuk 
Topluluğu öğrenci 
lerinin organize
siyle anılacak.
Yarın saat 18.oo de 
Uludağ Üniver-

sitesi Gemlik 
Yerleşkesi, Asım 
Kocabıyık Kültür 
Merkezi’nde 
yapılacak olan 
anma toplantısına,

Tarih ; 22 Kasım 2017 Saat: 18.oo
Yer: Asım Kocabıyık Kültür Merkezi - GEMLİK

Gemlik'fe uğradığı menfur saldın sonucu hayatını kaybeden 

*Av. Özgür Aksoy'u Anma ve Avukata Şiddet* 
temalı, Bursa Baro Başkanı Gürkan Altun'un konuşmacı 

olarak katılacağı etkinliğimize DAVETLİSİNİZ,.,

Bursa Barosu 
Başkanı Gürkan 
Altun konuşmacı 
olarak katılacak. 
Toplantıda Özgür 
Aksoy’un hukukçu

kişiliği yanında, 
edebiyata olan 
ilgisi, tiyatro 
sevgisi ve siyasi 
kimliği ele 
alınacak.

BiitelıııraiMıiiııîıaıM
Cumhuriyet Halk Partisi 
İlçe Kongresi 3 Aralık 2017 
pazar günü yapılacak. 
CHP İlçe Başkanlığınca 
yapııan bıTgiendirmede, 
kongrenin ilk toplantısında 
çoğunluk sağlanmadığı

takdirde, toplantı 10 Aralık 
Pazar günü saat 14.oo de 
Gemlik Belediyesi Ömer 
Kahraman Ek hizmet 
binası Salonunda 
gerçekleştirileceği bildirildi. 
Kongrede yeni ilçe başkanı

ve yönetim kurulu 
üyeleri ile il delegeleri 
belirlenecek.
Kongrede Mehmet Uğur 
Sertaslan’nın aday 
olmayacağı 
öğrenildi.

Sezer Soykök ve 
Ebru Sarıtaş'la 
Sanal Gerçek 
ler 9 Aralık'ta 
Gemlik'te sahne
lenecek.
Sosyal medyada 
tanışıp hemen 
evlenmeye karar 
veren bir çiftin 
hikayesi olan 
“Sanal Gerçekler” 
günümüz İstan
bul'unda geçiyor. 
Dünyanın 
varoluşundan bu 
yana bitmeyen 
kadın - erkek 
ilişkilerine 
farklı sayılabilecek 
bir bakış,

açısıyla 
yaklaşan oyun 
da her iki tarafın 
kişisel egoları 
yahut iyi niyet
lerinden 
kaynaklı çatış 
malar mizahi bir 
dille anlatılıyor. 
Manastır Yunus 
Emre Kültür 
Merkezi’nde 
sahnelenecek 
oyunun bilet 
fiyatları 25 lira, 
Kristal Burger ve 
Doğan Optik 
mağazalarından 
biletler temin 
edilebilir.

Gemlik K ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAYIP RG/11091979 SERİ NOLU VERA DELTA MARKA YAZAR KASANIN 
RUHSATI KAYBOLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR.

YAHYA ÖZYILMAZ
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Voleybolcular ilk galibiyetini alili
Türkiye Voleybol
2. ligi 6.Hafta 
müsabakasında 
Gemlik ekibi 
Zonguldak Hasat 
Gençlik Sporu 3-1 
yenerek Lig’de ilk 
galibiyetini aldı. 
Gemlik İlçe spor 
salonunda kalabalık 
seyirci karşısında 
oynanan müsabaka 
sı 1.ve 2. Setlerinde 
Gemlik Basketbol 
kulübünün etkili 
oyunu skoru 2:0 a 
getirdi. 3 sette

Hasad Gençlik 
Gemlik ekibin 
hatalarını iyi 
değerlendirerek 1 
set almayı başardı. 
3. Sette teknik mo
laya Gemlik ekibi 
önde gire rek skor 
avantajını elde etti. 
Gemlik Basketbol 
Kulübü müsabakayı 
3:1 kazanarak ligde 
ki ilk galibiyetini 
alarak puanını 3 
çıkarttı.
1.SET 25:13 Gemlik 
Basketbol Kulübü

2.SET 25:13 
Gemlik Basketbol 
Kulübü
3.SET 15:25 Hasad 
Gençlik (Zonguldak) 
4.SET 25:15 
Gemlik Basketbol 
Kulübü
7. hafta İstanbul 
deplasmanında 
İstanbul Büyükşehir 
Belediye ile 25 
Kasım 2017 
Cumartesi Saat 
18:30’da 5O.yıl 
spor salonunda 
karşılaşacak.

YesiE
Beyazlılar ilk 
4'ten puan 
çıkaramadı

Bursaspor'un ligde elde ettiği 
5 galibiye tin tamamı puan 
cet velinde kendisinden alt 
sırada yer alan ekiplere karşı 
gelirken; yeşil-beyazh ekip, 
ligin ilk 4 sıra sındaki takım 
lara karşı ise puan alamadı. 
Süper Lig’de 12'nci hafta 
geride kalırken Bursaspor, bu 
süreci; 5 galibiyet, 3 beraber
lik ve 4 mağlubiyet sonrası 18 
puanla tamamladı. Şu an lig 
de 7'nci sırada bulunan yeşil- 
beyazh ekip sırasıyla; Ayte 

miz Alanyaspor'u 3-2, Teieset 
Mobilya Akhisarspor'u 3-0, 
Evkur Yeni Malatyaspor'u 4-2, 
Osmanlıspor'u 3-1 ve son 
olarak Antalyaspor*u da 4-0 
yendi. Bursaspor'un 3 puana 
uzandığı tüm galibiyetlere 
bakıldığında ise şu an puan 
cetvelinde kendisinin altında 
yer alan ekiplere karşı alması 
dikkat çekti. Ligin ilk 6 sırasın 
daki ekipler ile oynadığı maç 
lar da zorlanan yeşil beyazlı 
ekip, kendisinin üzerinde yer 

alan rakiplerine karşı ise gali
biyet elde edemedi.
Ligin ilk 4 sırasında yer alan 
Galatasaray'a ve Beşiktaş'a 
2-1, Medipol Başakşehir*e 
1-0 ve Kayseri s por'a da 3-1 
kaybeden yeşil-beyazh ekip, 
Demir Grup Sivasspor 
ile de golsüz berabere kaldı, 
özellikle Bursaspor'un bu 
grafi ği, ligin güçlü ekiplerine 
karşı sonuç almakta 
zorlandığını bir kez daha 
ortaya koydu.
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llludağ'ıla kar kalınlığı 11 santimi hulflu
Türkiye'nin en 
önemli kış turizm 
merkezlerinden biri 
olan Uludağ'da kar 
yağışı başladı. 
Zirvede kar seviyesi 
10, oteller böl
gesinde ise 6 san
timetreye ulaştı. 
Yaklaşan sezon 
öncesi kar yağışı 
nın erken başla 
ması turizmcileri 
sevindirdi. Bugün 
öğle saatlerinde 
başlayıp etkisini

arttıran yağış sebe
biyle Uludağ bir kez 
daha beyaza 
büründü. Uludağ'a 
bu sene yılın ilk 
kan 15 Ekim'de 
düşmüş, havaların 
ısınmasıyla birlikte 
aynı gün içerisinde 
erimişti. Balkan 
lar'dan gelen 
soğuk hava etkisini 
Uludağ'da kar 
yağışı şeklinde 
gösterdi. Öğle saat
lerinde başlayan

yağışla kar kalınlığı 
zirvede 10, oteller 
bölgesinde ise 6

santimetreye ulaştı. 
Gündüz hava 
sıcaklığının - 2'yi

gösterdiği 
Uludağ'da gece en 
düşük sıcaklığın - 5 
derece civarında 
olması bekleniyor. 
Kar yağışının bu 
gece ve yarın da 
devam edeceği be
lirtildi.
RÜZGAR VE TİPİ 
YÜZÜNDEN 
KAMPÇILAR 
GERİ DÖNDÜ 
Öte yandan 
Uludağ'daki Kilimli 
göl mevkiinde 

kamp kuran 20 
dağcı, tipiye 
yakalandı. Soğukta 
çadırlara giren 
dağcılar uzun süre 
çadırlarında mah
sur kaldı. Şiddetli 
rüzgarda çadırların 
uçmaması için 
dağcıların mü
cadele etmesi 
kameralara 
yansıdı. Soğuk 
yüzünden dağcılar 
geri dönmek 
zorunda kaldı.

Bursa'ya bu sefer ödül paslanan geldi
Bursah pasta ustası 
Metin Taşçı, In
giltere'nin Birming
ham kentinde 
düzenlenen 
dünyanın en büyük 
■kek ve pastacılık 
fuarındaki yarışma 
da, 2,5 ay süren 
çalışmayla 
hazırladığı "Döner 
kebap pide salonu" 
pastasıyla birincili 
ği elde etmenin 
mutluluğunu 
yaşıyor.
Taşcı:"Dünyanın en 
önemli pasta ustala 
rının katıldığı 
yarışmadan altın

madalya ile dönmek 
benim için büyük 
bir gurur oldu"

İngiltere'nin Birm
ingham kentinde 
düzenlenen, dünya

nın en büyük kek ve 
pastacılık fuarı 
"Cake Interna-

tional"da gerçek 
leştirilen yarışma 
da, hazırladığı 
"Döner kebap pide 
salonu" pastasıyla 
birinciliği elde eden 
BursalI 22 yıllık 
pasta ustası 
Metin Taşçı, ülkeye 
altın madalya ile 
dönmenin sevincini 
ve gururunu 
yaşıyor. 
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesindeki 
bir pastanede 
çalışan Türkiye 
Aşçılar ve Şefler 
Federasyonu (TAS- 
FED) üyesi, milli 

pasta ustası 
Metin Taşçı, yap 
tığı açıklamada, İn
giltere'nin Birming
ham kentinde yılda 
bir kez düzenlenen 
"Cake Internati 
onal" yarışmasına 
Türk Milli Takımı 
olarak 13 kişiyle 
katıldıklarını 
söyledi.
Taşçı, 22 yıldır 
pastacılık yap 
tığını, kendisini 
geliştirmek için 
çabaladığını ve 
sürekli eğitimlere 
katıldığını sözlerine 
ekledi.

Bursa'ya termal sok
Şehirlerin marka 
değerini artırmaya 
yönelik 'Sağlık 
Turizminin Tanıtımı' 
protokolünde yer 
alamayan Bursa 
yine hüsrana 
uğradı.

BAŞKENT 
OLACAKTI

"Termal turizmin 
başkenti olacak" 
denilen Bursa, 
Sağlık ve Kültür

Bakanlığı'nın, 
marka kentler 
yaratma projesinde 
yer bulamadı.
Yabancılara 
Türkiye'nin sağlık 
potansiyeli ve 
termal turizmi, 
İstanbul, Ankara, 
Antalya, Afyon ve 
Denizli'deki 
tesislerle 
tanıtılacak.
TESİSLER 
YAPILAMADI 
Bakanlık yetkilileri

nin bir süredir 
yaptığı saha 
çalışmalarında, 
1500 yıllık tarihi 
termal kaynak 
lara sahip Bursa 
ise şimdilik 
kayda değer 
görülmedi. 
Bunun nedeni 
olarak da yılların 
kaplıca kültü 
ründen termal 
turizmi tesislerine 
geçilememe olarak 
gösteriliyor.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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TÜRKİYE'nin ilk en 
kapsamlı bilgi 
portalı olma özelliği 
taşıyan Kamu 
Üniversite Sanayi 
İşbirliği Portalı 
(KÜSİP), Bursa'da 
ilk kez Uludağ 
Üniversitesi'nde 
(UÜ) düzenlenen 
etkinlikle tüm 
paydaşlara tanıtıldı. 
Tanıtım etkinliğine 
Bursa Vali 
Yardımcısı İbrahim 
Avcı, UÜ Rektörü 
Prof. Dr. Yusuf 
Ulcay, Bilini, Sanayi 

| ve Teknoloji İl 
Müdürü M. Latif 
Deniz, ULUTEK 
Genel Müdürü Prof. 
Dr. Mehmet Kanık, 

| akademisyenler, 
kamu ve sanayi 
kuruluşlarının tem
silcileri katıldı.

Portal, proje koordi
natörü Recep 
Uzungil tarafından 
katılımcılara detaylı 
olarak anlatıldı. 
Toplantının açılış 
konuşmasını yapan 
Vali Yardımcısı 
İbrahim Avcı, dünya 
daki eksenin artık 
batıdan doğuya 
kaydığı belirtti. Bu 
coğrafyada kendi 
ayakları üzerinde 
durmak isteyen bir 
riıilletin artık kendi 
göbeğini kendisinin 
kesmesi gerektiğini 
vurgulayan Vali 
Yardımcısı Ak, 
şöyle dedi: 
"Yüksek katma 
değerli ürün üretimi 
konusunda hakika 
ten hak ettiğimiz 
çıtayı yakalamamız 
gerekiyor. Bunun

yolu da bilimden ve 
araştırmadan 
geçiyor.
Araştırdıklarımızı 
projeye, projeyi de 
daha sonra ürün ve 
katkı olarak alana 
sürerek hedefleri 
mize ulaşabiliriz. 
Eskiden, başımıza 
icat çıkarma derler 
di. Şimdi ise farklı 
şey ler söylemeyi, 
yeni şeyleri 
ekonomik alana 

kazandırma 
anlamında bu 
eylemleri destekle
memiz lazım. Ben 
de s izlere destek 
vermek için burada 
yım. Kapımız her 
zaman açık. Her 
türlü destek ve 
yardım için Bursa 
Valiliği olarak 
yanınızdayız. Bu 
portal sayesinde 
Anadolu tabiriyle 
söylemek gerekirse 

adeta Türkiye 
genelinde.birhar- 
man yeri olacak. Bu 
platformda fon yö
neticisi de sanayi 
kuruluşu da araştır 
ma merkezi temsil
cisi de buluşacak. 
Uzaklar yakın ola
cak. Bu belli 
dostluklara ve belli 
işbirliklerine zemin 
oluşturacaktır. Eğer 
Türkiye bir yere 
varacaksa bunu 

bölgelerdeki küçük 
ölçekli il ve ilçeler
den bekleyemeyiz. 
Bursa, bu işi en iyi 
değerlendirebilecek 
olan bölgelerden 
birisidir. Bundan 
sonra çok daha 
güzel şeyler ürete 
ceğimize 
inanıyorum" 
ULUTEK Genel 
Müdürü Prof. Dr. 
Mehmet Kanık ise 
portalın Ar-Ge 
paydaşlarını bir
birine bağlayacağını 
ve işbirliğini daha 
da aktif hale getire 
ceğini vurguladı. 
Gerçekleştirilen 
toplantıların teknolo 
jik kalkınmanın 
temelini ve üni 
versite sanayici 
işbirliğini hızlandıra 
cağı belirtildi.

Uludağ Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi 
Peyzaj Mimarlığı 
Bölümü Başkanı 
Prof. Murat 
Zencirkıran, 2018 
öğretim yılı ile bir
likte lisans öğren 
cisi alacaklarını, 
tüm hazırlıkların . 
tamamlandığını 
söyledi.
Bölüm Başkanı 
Murat Zencirkıran, 
Türkiye'deki bütün 
üniversitelerin 
peyzaj mimarlığı 
bölümleri ve 
Uluslararası 
Peyzaj Mimarları 
Federas 

yonu (IFLA) ders 
planlarını inceledik
lerini belirtti. Murat 
Zencirkıran, bu 
mesleği okuyacak 
kişinin kuramı, bitki 
materyalini, tasarı 
mı, planlamayı 
bilmesi gerektiğini 
ifade etti. 
Prof. Murat Zencir 
kıran, peyzaj sanat 
tarihi, kültürel 
peyzajlar, kent 

kimliği ve estetik, 
doğal sistemler ve 
tasarım, peyzaj 
ekolojisi, tasarımda 
yenile nebilir enerji 
kaynakları, toprak 
bilgisi, ekoturizm, 
doğa koruma, milli 
parklar, dünya 
peyzajı, çim alanlar, 
bitki zararlıları ve 
koruma, peyzaj 
mekanizasyonu, su
lama teknikleri, 

peyzaj mühendis 
liği, ihale dosyası 
hazırlama,çevre 
sorunları, bitki 
materyali, iç mekan 
bitki tasarımı, arazi 
tasarımı, arazi 
tesviye, ölçme bil
gisi, malzeme bil
gisi, peyzaj konst 
rüksiyonu, kent 
donatıları, rekreas 
yon, kent mobilya 
lan, çatı bahçeleri, 
iletişim, bitki sos 
yolojisi, kent sos 
yolojisi, planlama 
yönetimi, mimarlığa 
giriş, kentsel plan
lama, kırsal plan
lama, kıyı peyzajla 

rı, yeşil alan planla 
ması, karayolu 
planlaması, temel 
tasar, toplu konut, 
kent peyzajı, eğitim 
kampüsleri, ulaşım 
ve peyzaj, kent 
merkezi, meydan ve 
peyzaj, mezuniyet 
projeleri, anlatım 
teknikleri, maket 
hazırlama, bitkisel 
tasarım, aydınlatma 
tasarı mı, görsel 
tasarım, çocuk 
oyun alanları tasa 
rımı, dendroloji, 
erişilebilir peyzaj 
tasarımı,arazi 
drenajı, ergonomi, 
hobi bahçeleri, 

bilgisayar destekli 
tasarım, uzaktan 
algılama, coğrafi 
bilgi sistemleri, 
kamu politikaları, 
çevresel etki değer 
lendirmesi, peyzaj 
kanunları ve politi 
kalan, ekonomi, 
peyzaj mimarlığında 
meslek ve etik, 
botanik, sera ve 
fidanlık, anlatım 
teknikleri, portfolyo 
hazırlama gibi ana 
derslerin verilece 
ğini ve bu derslerin 
IFLA'nın verdiği 
oranlara göre dağıtı 
larak program hazır 
landıgım belirtti.
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Sanayide 213 bin »eni istihdam
Türkiye'de ağustos 
ayı itibarıyla 
sanayide istihdam 
edilenlerin sayısı, 
bir önceki yılın aynı 
dönemine göre 213 
bin kişi artarak 5 
milyon 437 bin oldu. 
TÜlK'in "Ağustos 
2017 İşgücü İstatis- 
tikleri"ne göre, 
Ağustos 2016'da 5 
milyon 224 bin olan 
sanayi istihdamı, 
aradan geçen 12 
aylık süreçte 213 
bin kişi artarak 5 
milyon 437 bine 
ulaştı. Sanayide 
çalışanların toplam 
istihdam içindeki 
payı ise bu yılın 
ağustos ayında 
yüzde 18,9 olarak 
gerçekleşti. 
Bu sektörde istih
dam edilen 5 milyon

437 bin kişinin 4 mi
lyon 998 bini 
imalat, 293 bini elek
trik, gaz, su temini 
ve kanalizasyon, 
146 bini de maden
cilik ve taş 
ocakçılığı alt sek
töründe çalışıyor 
İlk defa Nisan 
2013'te 5 milyonun 
üzerine çıkan sanayi 
istihdamı, ilave 63 
bin kişiye daha iş 
imkanı sunulması 
halinde 5,5 milyonla 
tarihi zirveyi 
görecek.
"Sanayi istihdamın 
daki artış, üretim ve 
ihracat artışına 
katkı sağlamıştır 
Kocaeli Üniversitesi 
İktisat Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Yusuf Bayraktu- 
tan, AA muhabirine

yaptığı açıklamada, 
işsizliğin Türkiye 
ekonomisinin temel 
yapısal sorunların 
dan biri olduğunu 
belirterek, nüfus 
artışı, göç ve özel
likle kadınların iş 
gücüne katılım 
eğilimindeki artışla 
rekabetçi olma 
adına teknoloji 
geliştirme nedeniyle 
istihdamın başta 
sanayi sektöründe 
artmasına rağmen 
işsizlik oranının

yıllardır yüzde 9-11 
bandında seyret 
tiğini söyledi
"2017 yılındaki istih
dam teşvikleri ve 
Kredi Garanti Fonu 
(KGF) desteğiyle 
sanayide 210 bini 
aşan istihdam 
sağlanmıştır ve bu 
tek başına önemli 
bir veri olup sektör 
istihdamının yıllık 
bazda yüzde 4,1 
artışına tekabül et
mektedir." diyen 
Bayraktutan, şunları 

kaydetti: 
"TÜİK tarafından 
2017 yılı ilk 8 ayı 
için açıklanan 
mevsim ve takvim 
etkisinden 
arındırılmış sanayi 
üretim endeksi de 
yüzde 4,8 artış 
olduğunu göster
mektedir. Sanayi 
üretimindeki artış 
oranının sanayi 
istihdamındaki 
artıştan fazla 
olması, verimlilik 
artışı ve bunu 
sağlayan teknolojik 
gelişmenin katkısı 
ile açıklanabilir. 
Aynı dönemde 
sanayi sektörü 
ihracatında gözle
nen yüzde 12,7 
düzeyindeki artış bu 
yorumu destekle
mektedir. O halde 

sanayi 
istihdamındaki 
artış, iktisadi 
açıdan beklendiği 
gibi üretim ve 
ihracat artışı 
na katkı 
sağlamıştır. 
Bu olumlu geliş 
meyi daha anlamlı 
hale getirmek 
için mesleki ve 
teknik eğitimi ön 
plana çıkararak 
iş gücüne 
katılanların istih 
dam imkanlarını 
artırmak ve yüksek 
oranlı büyümenin 
istihdam artı 
şıyla birlikte 
gerçekleşmesi 
yoluyla işsizlik 
oranında belir 
gin düşüş sağla 
mak gerek 
mektedir."

9 milyon 120 bin 248 yabancı tu risı neldi
Kültür ve Turizm 
Bakanlığınca 
hazırlanan turizm is
tatistikleri raporuna 
göre, yılın ilk 10 
ayında İstanbul'a 9 
milyon 120 bin 248 
yabancı turist geldi. 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığınca 
hazırlanan turizm is
tatistikleri raporuna 
göre, yılın ilk 10 
ayında İstanbul'u 9 
milyon 120 bin 248 
yabancı turist zi
yaret etti.
Bakanlık tarafından, 
Atatürk ve Sabiha

limanlarından alınan 
veriler ışığında, İs
tanbul için 2017 yılı 
ocak-ekim ayları 
dönemi raporu

hazırlandı.
Rapordan derlediği 
bilgilere göre, İstan
bul'a, yılın ilk 10 
ayında 9 milyon 120

Gökçen havaliman 
lan ile Haydarpaşa, 
Pendik, Tuzla, Zey 
tinbumu, Ambarlı ve 
Karaköy

bin 248 yabancı 
ziyaretçi geldi. 
Geçen yılın aynı 
döneminde 7 
milyon 866 bin 
433 olan yabancı 
ziyaretçi ile 
karşılaştırıldığında 
İstanbul'a gelen tur
ist sayısında yüzde 
16 artış gerçekleşti. 
İstanbul'u sadece 
ekim ayında 1 
milyon 122 bin 266 
yabancı ziyaret 
ederken, bu ayda 
geçen yılın aynı 
dönemine göre de 
yüzde 42'lik artış 

yaşandı. İstanbul'a 
Ekim 2016'da 790 
bin 951 yabancı 
ziyaretçi gelmişti.

HAVAYOLU İLE 
GELİŞTE YÜZDE 
16 ARTIŞ 
Raporda, 2017 
ocak-ekim döne
minde İstanbul'a 
gelen yabancı 
ziyaretçi sayısı, 
2016'daki rakamları 
aşarken 2015'in aynı 
dönemindeki 10 
milyon 774 bin zi
yaretçi rakamına 
çok yaklaştı.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTObBsIT
İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110

156
513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

513 10 51
513 10 53
513 29 54
513 10 28
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ULAŞIM
Pamukkale
DENİZ UÇAâl
Pagaau* A km la Seyahat 
METRO
Aydın Turizm
SOzer Turizm

Kamil Koç 61

HASTANELER

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

186
513 45 03
514 00 95
513 12 86

513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07

524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73
513 18 46

Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova 
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes.

256 77 84 
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- 261 54 00 
büs Terminali (18 Hat)
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Devlet Hastanesi 
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Ölçüyü Kaçırmamak 
Siyasette olsun, normal yaşamda 

olsun, anlaşmazlıklarda birbirlerini 
suçlamalarda ölçüyü kaçırmamak 
önemlidir.

Sosyal medya araçlarının cebimi 
ze kadar girmesi, iletişimi kolaylaş 
tirdi.
Bilhassa internet üzerinden yayın 

lanan facebook, twitter, instagram, 
youtube gibi iletişim üzerinden 
yapılan atışmalar zor kontrol 
ediliyor. Devamı sayfa 4’de

Demokrat Parti Bursa İl Başkanı Ali Biliz’in 
Belediye Başkanı Refik Yılmaz’a sosyal med 
ya ve basına verdiği ilanlarla yürüttüğü sert 
eleştiriler dün de karşılıklı sürdü.
Belediye Başkanı Refik Yılmaz’ın belediye 
meclisinde Biliz hakkındaki iddialarından 
sonra, dün de Ali Biliz hakkında mahkemece 
2000 yılında verilen bir kararı sosyal med 
yada yayınladı. Ali Biliz ise, facebooktan 
Yılmaz’a FETÖ üyesi olmak o örgüt adına 
yurtdışında himmet parası toplamak gibi 
birçok iddialarda bulundu. Sayfa 2’de

Marmarabirlik 
ortaklarına 

79 milyon lira 
ödemeyaptı

Zeytin alım kampanyasını sürdüren 
Marmarabirlik, kampanya kapsamında 
ürün alım bedellerinin yüzde 80'ini 
haftalık dilimlerle peşin ödüyor.
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, 25 Ekim'de başlayan 
2017-2018 ürün alım kampanyası kapsa 
mında bugüne kadar 141,5 milyon lira 
karşılığında 23 bin ton zeytin alımı 
yapıldığını belirterek, "23 _ Kasım 
Perşembe günü yapılacak 4. dilim öde 
me ile birlikte üreticiye toplam ürün be
delinin 79 milyon TL'si peşin ödenmiş 
olacak” dedi. 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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Narmarahirlik ortatlarııa a milron lin öteme »um
Ürün alım bedellerinin yüzde 80'ini haftalık dilimlerle peşin ödeyen Marmarabirlik, 

üreticinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. 23 Kaşım'da yapılacak 4. dilim ödeme ile 
birlikte üreticiye bugüne kadar toplam 79 milyon lira ödenmiş olacak.

Zeytin alım kampa
nya sim sürdüren 
Marmarabirlik, 
kampanya kapsa 
mında ürün alım 
bedellerinin yüzde 
80'ini haftalık 
dilimlerle 
peşin ödüyor. 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, 25 Ekim'de 
başlayan 2017- 
2018 ürün alım 
kampanyası kapsa 
mında bugüne 
kadar 141,5 milyon 
lira karşılığında 23 
bin ton zeytin ahım 
yapıldığını be
lirterek, "23 Kasım 
Perşembe günü 
yapılacak 4. dilim 
ödeme ile birlikte 
üreticiye toplam 
ürün bedelinin 79 
milyon TL'si peşin 
ödenmiş olacak. 
Ortaklarımız 
ödemeyi aynı gün 
hesaplarından 
alabilirler" diye 
konuştu.
Başkan Asa, bu yıl 
üreticilerin talebi 
üzerine ürün 

ahmları başlama 
dan 18 Ekim'de 
fiyatların açıklan 
dığını vurgulaya 
rak, tavan 11.75, 
taban 4,10 lira 
olarak açıklanan 
fiyatların bir önce 
ki yılın ortalama 
yüzde 35 üzerinde 
olduğunu kaydetti. 
Üretici ortaklardan 
56 bin 560 ton 
rekolte beyanı 
alındığını anımsa 
tan Asa, bugün 
itibariyle 8 koope 
ratif bölgesinde 
ürün atımlarının 
devam ettiğini 
söyledi.
BEDELİ HAFTALIK 
DİLİMLERLE 
ÖDÜYORUZ 
Üreticinin emeği 
nin karşılığım en 
kısa sürede ala
bilmesi için ürün 
bedellerinin yüzde 
80'ini kampanya 
bitmeden haftalık 
dilimler halinde 
ödediklerini kayde 
den Asa, geri kalan 
yüzde 20'lik dilimin 
ise mümkün olan 
en kısa sürede

ödeneceğini 
bildirdi.
ORTAKLARA 
TEŞEKKÜR 
Asa, ürün bedelle 
rini öderken 1 lira 
dahi kredi kullan 
madıklarına işaret 
ederek, "Marmara
birlik, ortağından 
aldığı destekle 
gücüne güç katı 
yor. Marmarabirlik 
bir yandan ürün 
bedellerini öder 
ken, diğer yandan 
geçmiş döneme 
ait eski borçları da 
ödemektedir.
Marmarabirlik’in 
önceki döneme ait 
olan ve 2007’de 
alman 60 milyon 
lira Destekleme ve 
Fiyat İstikrar Fonu 
(DFİF) kredisi,

2013 yılında yapı 
landırılmış olup, 
halen taksitler 
halinde eski döne 
me ait borçları 
ödemeye de 
devam etmekteyiz. 
Bunun yanında 
bir yandan son 7 
yılda yaklaşık 65 
milyon liralık 
yatırım yaparken, 
diğer yandan 
ortaklarımıza 17 
milyon lira kar 
payı dağıtmakta 
yız. Bu başarı 
üreticinin başa 
rısı, bu kurum 
üreticinin 
sigortasıdır. 
Marmarabirlik 
ortaklarının 
bugün itibariyle 
koopera 
tifine sahip 

çıktığını görmek
teyiz. Toplamda 
23 bin ton zeytin 
aliminin gerçekleş 
miş olması bunun 
bir göstergesidir. 
Kurum adına 
ortaklarımıza 
teşekkür ederim" 
ifadelerini kullandı. 
HEDEF
50 BİN TON 
ÜRÜN SATMAK 
Başkan Asa, kam
panya sonunda 50 
bin ton ürün alma 
yı hedeflediklerini 
belirterek, Mar- 
marabirlik'in 40 bin 
tonlara ulaşan 
satışlarının sürdü 
rülebilir olması için 
hedeflediği ürünü 
alması gerektiğini 
söyledi. Üretici or
taklara seslenen 
Asa, "Marmarabir
lik kazanırsa üre 
tici kazanır. Ortakla 
rımızın beyan ettiği 
ürünü teslim etme 
si, Marmarabirlik’in 
hedeflediği alım 
miktarına ulaşması 
demektir. Marmara 
birlik'in daha fazla 
ürün satabilmesi 

için ahmlarm ve 
stoklarımızın 
düzenli olması 
gerekir. Hedefimiz 
iki yıl sonra 50 bin 
ton ürün satışı 
gerçekleştirmektir. 
Bu da firesi ile bir
likte en az 60 bin 
ton ürün alımı de
mektir. Marmara
birlik Yönetim Ku 
rulu olarak kam 
panya döneminde 
üreticimizin 
yanın da olmak 
için var gücü 
müzle çalışmaya 
devam edi 
yoruz. Koopera 
tifine sahip 
çıkan ortakları 
miza bir kez 
daha teşekkür 
ediyor, 
beyan ettikleri 
ürünü teslim 
etmeyen 
ortaklarımızın da 
kooperatiflerine 
sahip çıkmala 
rını bekliyoruz. 
Unut mayalım 
ki Marmarabirlik’in 
geleceği sizin 
geleceğinizdir." 
dedi.

Helik Yılmaz, Bil Biliz atışması sürüyor
Demokrat Parti 
Bursa İl Başkanı Ali 
Biliz’in Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’a sosyal 
medya ve basına 
verdiği ilanlarla 
yürüttüğü sert 
eleştiriler dün de 
karşılıklı sürdü. 
Bir süre önce An
talya da böbrek 
nakli gerçekleşen 
DP Bursa İl Başkanı 
Ali Biliz, MHP 
Meclis üyesi Mah
mut Solaksubaşı’na 
yapılan çirkin saldı 
rıdan sonra gaze 
mize verdiği ilanla 
bu olayı kınamış, 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’a 
yönelik sert eleşti 
rilerde bulunmuştu. 
Refik Yılmaz bunun 
üzerine, Belediye 
Meclis toplantısında 
Ali Biliz için 
“Hırsızlığı mahke

mece tescillenmiş, 
kurumundan atılmış 
biri beş para etmez 
adamın biri sosyal 
medyada bize sata 
şabiliyor” gibi 
ifadeler kullanmış 
ve kendisi hakkında 
dava açacağını 
duyur muştu. 
Ali Biliz Yılmaz’ın 
bu konuşması üze 
rine verdiği deme 
cinde Belediye 
Başkanını Fetö’cü 
lükle suçlamış, 
çocuklarını 17-25 
Arahk’tan sonra 
Fetö’nün okullarına 
gönderdiğini 
iddia etmişti. 
Belediye Başkanı 
Yılmaz dün, sosyal 
medya aracı face- 
bookta Ali Biliz’in 
Tedaş’ta görevli 
iken, yolsuzluğa 
adının karıştığını, 
kendisinin de 
kurum avukatı

olması nedeniyle 
hakkında dava 
açıldığını ve ve 
mahkeme tarafın 
dan 5 yıl hapis 
cezasına çarptırıl 
dığı, sanığın aynı 
suçu birçok defa 
işlediği için 
cezasının 6 yıl 3 aya 
yükseltildiğini, ceza 
mahkemece 1/6 
oranında indirilerek 
2 yıl 1 aya indirildi 
ğini, daha sonrada 
bu cezanın yargıla 
ma süresince davra 
nışları göz önüne 
tutularak 16 ay in
dirilerek 1 yıl 8 ay 
254 gün hapsine 
karar verilmiş an 
cak, sanığın yargıla 
ma süresince iyi hal 
göstermesi, pişman 
lik duyması nedeniy 
le cezasının ertelen
mesine, bu süre 
içinde bir suç 
işlemediği takdirde 

cezasının infaz 
edilmiş sayılacağı 
nı hükmetmişti. 
Refik Yılmaz’ın 
mahkeme kararları 
nı yayınlaması üze 
rine, Ali Biliz sosyal 
medya üzerinde 
yaptığı çok sert 
açıklama da Refik 
Yılmaz’ı yine Fetö 
Terör Örgütü üyesi 
olmakla suçladı, 
ters kelepçeyle 
kelepçelenip koltu 
ğundan alınarak 
hapse gönderile 
ceğini iddia etti. 
Biliz, 18 yıl önceki 
bir mahkeme olayı 
ile kendisini vurama 
yacağını, Refik 
Yılmaz’ın TEDAŞ 
avukatı iken başka 
larını 3 dosya verilir 
ken kendisine kaç 
dosya verildiğini 
açıklamasını istedi. 
Ayrıca, 100 liralık 
icra işilemin de

diğer avukatların 
350 ile 400 lira veka 
let ücreti alırken, 
Yılmazların 800- 
1500 lira aldığını 
iddia etti. Biliz, 
Yılmazlar Avukatlık 
bürosunun aynı 
dönemde kaç tane 
kamu kurumunun 
avukatlığını yaptık 
larını, kaybettikleri 
davaların hekim
lerini sahte isim
lerle şikayet ettiğini, 
son olarak Gemlik 
sahil dolgusunu 
yapan şirketin 
çalışma ve işletme 
ruhsatı bulunmadan 
kamu malında 
kullandırdığını,17/2 
5 Aralıktan sonra 
çocuklarını örgüt 
okullarına gönder 
diğini, yurt dışında 
topladıkları Himmet 
paralarından ne 
kadar komisyon 
aldığını Gemport 

hisselerinin ocak 
ayında satılmama 
sından belediyenin 
ne kadar para kaybı 
olduğunu sorar 
ken, “Müteahhit 
meclis üyelerinin 
arsalarını nasıl 
komşu parsellerden 
alınıp büyütüldü 
ğüne kadar daha 
1000 tane sayaca 
ğım hiç merak etme 
sen. Beni dün senin 
le haram saltanatı 
kurmaya gelenlerle 
karıştırdın. Gerekir 
se kendimi feda 
edicem, ama seni 
asla rahat bırakma 
yacam uykular sana 
bu saatten sonra 
haramdır" dedi.
Ali Biliz ve Refik 
Yılmaz arasındaki 
bu sosyal medya 
üzerinden yürü 
tülen kavganın 
mahkemede sonla 
nacağı sanılıyor.
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ftUa buUuâu kimline Jolandınlı
Bursa'da yolda 
bulduğu kimlik ve 
ehliyetle 8 kişiden 
gümrükten araç 
çıkarma vaadiyle 
para alan dolandı 
ncı, yakayı ele 
verdi. Cezaevi fi
rarisi olduğu tespit 
edilen dolandın 
cinin 7 ayrı suçtan 
arandığı belirtildi. 
Edinilen bilgiye 
göre, 1 ay önce 
vergi dairesinde 
memur olarak çalı 
şan I.Z.'ye kedisini 
M.C. olarak tanıtıp 
güven kazandıktan 
sonra icradan ucuz 
fiyata kamyonet 
alma bahanesiyle 
12 bin 500 lira alan 
dolandırıcı 
ortalıktan kayboldu. 
İ.Z.'nin şikayeti 
üzerine harekete 
geçen Yankesicilik 
ve Dolandırıcılık 
Büro Amirliği 
ekipleri, güvenlik 
kameralarından 
şahsın 7 ayrı suç
tan sabıkalı cezaevi 
firarisi M.T. oldu 
ğunu tespit etti. 
Zanlıyı takibe alan

İIİIİIIİIIIİİIİİIİIIIİİMIİMMIIİIİIİİI
Bursa'nın Os- 
mangazi ilçesinde, 
bir markete giren 
silahlı soyguncular, 
çalışanı etkisiz hale 
getirdikten sonra 
kasayı boşaltarak 
kayıplara karıştı, o 
anlar ise marketin 
güvenlik kamerası 
tarafından saniye 
saniye kaydedildi. 
Olay, 20 Kasım 
2017 Pazartesi 
gecesi Bursa'nın 
Osmangazi ilçesine 
bağlı Çiftehavuzlar 
Mahallesi Cihan 
Sokakta 22.30 
sıralarında mey
dana geldi.
Markette çalışan 
Abdülmecit 
Dalmışlar müşteri

ekipler M.T.'yi araç 
kiraladığı sırada 
yakaladı. Zanlı polis 
ekiplerine de S.S. 
adına düzenlenmiş 
üzerinde kendi 
fotoğrafının bulun 
duğu sürücü belge 
sini gösterip, M.T. 
olmadığını söyledi. 
Şahsın rentecar 
sahibine de farklı 
zamanlarda S.S. ve 
A.D. ismine 
düzenlen miş kimlik 
ve sürü cü belgesi 
vererek araç kirala 
dığı tespit edildi.
Soruşturmayı 
derinleştiren 
ekipler M.T.'nin yine 
gümrükten ucuz 
araç çıkaracağını 

beklerken kapü 
şonlu, yüzleri kapa 
lı iki şahıs markete 
girdi. Markete giren 
zanlılar dan birisi 
silah çekerek kasi 
yeri marketin köşe 
sine götürürken 
diğeri kasanın 
olduğu bölmeye 
girerek, paraları 
poşete doldurdu. 
Kasiyeri silah

belirterek E.A. 
isimli şahıstan 12 
bin 500, F.K. isimli 
şahıstan ise 4 bin 
500 lira para aldığı 
karşılığında yaptığı 
senetlere de A. D. 
ve S.S. isimli 
kişilerin kimlik 
bilgilerini vererek 
imza attığı 
belirlendi.
Ayrıca zanlının 
A.D. üzerine 
düzenlen miş 
sürücü belgesiyle 
M.A.'ya ait iş 
yerinde şoför 
olarak çalıştığı, 
SRC 2 belgesi ol
madan kullandığı 
araçla radara 
yakaladığı, yediği 

zoruyla etkisiz hale 
getiren diğer hırsız 
ise kasiyerin ce
binde bulunan 
paraları aldı. Mar
kete giren hırsızlar 
yaklaşık bin lira 
çalarak kaçtı.
Hırsızlar, marketten 
kaçarken ürünlerin 
bulunduğu rafları 
devirdi. Hırsızların 
gitmesinin 

cezanın da A.D. 
isimli kişiye gittiği 
öğrenildi. Zanlının 
alınan ifadesinde 
A.D. ve S.S. isimli 
kişileri tanımadığı, 
bu şahıslara ait 
kimlik ve sürücü 
belgelerini yolda 
bulup üzerilerine 
kendi fotoğrafını 
yapıştırdığını 
söylediği belirtildi. 
Yapılan UYAP 
sorgusunda ceza
evi firarisi ve 7 ayrı 
suçtan aranmasının 
olduğu belirlenen 
dolandırıcı, em
niyetteki sorgusu
nun ardından 
adliyeye sevk 
edildi.

ardından kasiyer 
polisi arayarak du
rumu bildirdi. 
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğüne bağlı 
ekipler olay yerine 
gelerek marketin 
güvenlik kamera 
sini inceledi.
Kamera kayıtlarını 
inceleyen ekipler 
iki zanlının yaka 
lan ması için çalış 
malara başladı. 
Güvenlik 
kamerasında, 
markete giren 
hırsızların kasiyere 
silah çekerek etki
siz hale getirmesi 
ve kasayı boşalta 
rak kaçmaları 
saniye saniye 
kaydedildi.

Bankacı Kadını 
Oolandıran'Sahte 
Binhası'nın 10 Yıl 

Hansi İstemli
BURSA'da, bir 
bankada çalışan 
Ş.N.'yi (39) binbaşı 
olduğunu söyleye 
rek dolandırıp, 
parasını alan F.Ö. 
hakkında yürütülen 
savcılık soruştur 
ması tamamlandı. 
Cumhuriyet savcısı, 
F.Ö. hakkında 'nite
likli dolandırıcılık' 
suçundan 3 ile 10 
yıl arasında hapis 
cezası istemiyle 
Bursa 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
dava açtı. Öte yan
dan, soruşturma 
sürerken, savcılığa 
dilekçe veren 
mağdur Ş.N.'nin, 
maddi zararının 
F.Ö. tarafından 
tazmin edildiğini 
belirterek, şikaye 
tinden vazgeçtiği 
öğrenildi.
22 yıldır Bursa'da 
bir bankada çalışan 
Ş.N., 6 yıl önce 
eşinden boşandı. 
Bir çocuk annesi 
Ş.N., geçen yıl 
Aralık ayında inter
nette kelime oyunu 
oynarken, adının 
Kenan Ç. olduğunu 
ve binbaşı rütbe
siyle Uludere'de 
görev yaptığını 
söyleyen bir kişiyle 
tanıştı. Ş.N., inter
net üzerinden 
binbaşı üniformalı 
fotoğrafını da gön
deren kişiyle cep 
telefonundan 
görüşmeler yap
maya başladı. 
Ş.N.'nin güvenini 
kazanan şüpheli, 
konuşmalarından 

KRŞ€D€ B€KL€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA ı 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 
istiklal Caddesi Bora Sokak No:5/A 

Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK

birinde, kadına 
çatışmada 
olduğunu, bu ne
denle cep telefo
nunun faturasını 
ödeyemediğini, 
telefonu kapanırsa 
görüşmelerinin de 
mümkün olamaya 
cağım anlattı.
Bunun üzerine Ş.N., 
5 ay boyunca 
şüphelinin telefon 
faturalarını ödedi. 
Ş.N., şüpheliye, 
kuzenim diye 
tanıttığı kişi 
aracılığıyla bir cep 
telefonu ve belirli 
aralıklarla çeşitli 
miktarlarda para da 
gönderdi. Ancak 
son günlerde 
görüşmelerin 
azalması üzerine 
şüphelenen Ş.N., 
görüştüğü kişinin 
cep telefonu 
numarasını sorgu
lat tı. Ş.N., numara 
mn 'Binbaşının 
kuzeniyim* diyerek 
kendisinden para 
alan F.Ö.'ye ait 
olduğunu tespit 
etti. Dolandırıldığını 
anlayan Ş.N.'nin 
şikayeti üzerine 
gözaltına alınan 
F.Ö., parayı zorla 
almadığını söyledi. 
'Nitelikli dolandın 
cılık* suçundan 
adliyeye çıkartılan 
ve adli kontrol şartı 
ile serbest bırakılan 
F.Ö., aldığı paraları 
kadına ödedi. Ş.N. 
de bunun üzerine 
savcılığa dilekçe 
vererek şikayetin 
den vazgeçtiğini 
bildirdi.

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Güne Bakış
T

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Ölçüyü Kaçırmamak...
Zaman zaman basında da karşı 

hkh atışmalar yaşanır.
Bunlar olağandır.
Karşıt görüşler birbirleriyle atışır. 
Bu atışmalarda ölçü önemlidir.
Nedir bu ölçü?
Ölçü önce kişisel olmamalı.

Kişinin özeli olmamalı, ahlak kural 
larına uymalı, hakaret taşımamalı...

Peki böyle mi oluyor.
Hayır.
Yazılı basında yapılan açıklama 

ların ceza yasasında karşılığı oldu 
ğu için bir sınır var. Ama bu sınır 
aşılışsa, o kez taraflar yargı karşı 
sında hesap verirler...

Sosyal medyada belirli yasalar 
daha çıkarılmadı.

Sosyal medya özgürlük açısından 
daha serbest ve sınırsız. Bu sınırsız 
özgürlük, bazı ölçüyü kaçırmalara 
neden oluyor.

Buna dikkat etmek gerekir.
Bilgisayarın karşısına geçip, aça 

cağınız bir sosyal paylaşım sitesin
den istediğinize klavyenin tuşlarına 
dokunarak harakef etmek doğru 
mu?

Bu konuda çok kötü örnekler var. 
Ağıza alınmayacak küfürleşmeler, 
hakaretler, suçlamalar yapılabiliyor.

Hele bir de bunu toplumun bildiği 
ve hergün karşılaştıkları kişiler ya
paklarsa, vay 'ndirmıze.

Karşılıklı atışmalarda ölçülü 
olmak doğru olanıdır.

Yoksa giderek sosyal paylaşım 
sitelerine ciddi yasaklar gelebilir.

VlrtKcfrtdriifKe 'Kapıda.

DOLAR 4 LİRAYA DAYANDI

Dün, 1 Amerikan dolarının Türk 
lirası karşısında yükselişi tarihi 
rekoru kırdı.

Dolar bugüne kadar görtülmedik 
şekilde yükselerek 3.9630 liraya 
çıktı...

AKP iktidara geldiğinde doların 
kuru t Tı ra 5ûo kuruştu.

Dolar ile borcu olanlara Allah 
yardım etsin.

Doların yükselişini Cumhurbaşka 
nı Erdoğan, bankaların yüksek faiz 
uygulamana bağlıyor. Merkez Banka 
sına veryansın ediyor.

AKP’nin geçmişi, rahmetli Erba 
kan Hocanın Milli Görüş siyasetin 
den gelir. Bu görüş bankacılıkta 
faize karşıdır.

Öyleyse sıfırlayın faizi.
Ekonomide yeni bir islami düzen 

getirin. Bakalım o zaman ekonomi 
düzeyecek mi? , 

EKönofnl sarsata oınıemez.
Aİrd Ye tâ'rra'ıie'cle düzelmez.

Gemlik Orhangazi [" 
Yolu’nda bulunan
mam Aslan 

Akaryakıt Istas 
yonu ve Sosyal 
Tesisleri’nde I 
bulunan ünlü is 
kender Kebap 
Salonu, artık 
imam Aslan 
firması tarafından 
işletilecek.
Kebabı dünyaya 
tanıtan İskender 
Kebabı, 1867 
yılında kurulmuş, 
Kurucusu Yavuz 

। İskender oğlu 
adıyla Kebapçı İs 
kender markası 
bugünlere kadar 
geldi.
İskender Kebabı 
kurucusunun 
çocuklarına öğret 
tiği usul ile yapıla 
rak lezzeti ile ün
lenince Bursa’nın 
da adı İskender 
Kebabı ile her 
yerde duyuldu. 
İmam Aslan 
Tesisleri’nde yıllar 
önce açılan ve 
ailece işletilen 
İskender Kebap 
Salonu İskender 
ailesi ile yapılan 
anlaşma sonucu 
İmam Aslan Tesis
leri işletmesine 
devredildi.
Bursa da hazırla 
nan kebap ve diğer 
kullanılan yiyecek
ler günlük olarak 
tesise getirilerek

i86>

İKİ

burada kendi 
ustaları tarafından 
müşterilerine 
servis ediliyor. 
Bursa İskender 
Kebabı işletmele 
rinin klasik deko 
rasyonu ile 
sunulan kebaplar

serbest bölgedeki 
kurumlara ve 
kuruluşlara toplu 
kebap siparişleri 
aldıklarını, yerinde 
firmanın kendi 
elemanları ile 
servis yaptıklarını 
belirtti.

beğeni kazanıyor. 
İmam Aslan Tesis 
İsletme Müdürü 
Hakan Mert, gaze 
temize yaptığı 
açıklama da işye 
rinde müşterilerine 
hizmet verildiği 
gibi sanayi ve

Kış lastiklerine ilgi büyük
Havaların ani 
soğuması ve yük
sek yerlerde kar 
yağışının başlama 
sı üzerine, bugüne 
kadar araçlarına 
kış lastiği tak
mayan araç 
sahipleri, 
depolarında 
bulundurdukları 
lastiklerini çıkara 
rak, tamircilerde 
lastik değişim 
lerini yaptırmaya 
başladılar. 
Halk arasında kar 
tipi lastik olarak 
adlandırılan kış 
lastiklerinin de 
son günlerde

lastik satışlarının 
arttığı gözlenir 
ken, kış lastiklerini

değiştirmek 
isteyen araç 
sürücülerinin

lastikçilerde 
sıraya girdikleri 
öğrenildi.
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Alımet S üzen Oen i z fiözeti m Hizmetle r i ni Unlattı
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Denizcilik 
Topluluğu Sözen 
Endüstriyel Şirket 
Sahibi Ahmet 
Sözen’in katılımı ile 
Limanlarda Tahmil- 
Tahliye Takibi, Las 
hing Kontrol, CSC 
Kontrol ve Diğer 
kontrol hizmetleri 
hakkında seminer 
gerçekleştirildi 
Ahmet Sözen özel
likle sektörün bilgili, 
dürüst, planlı, 
sürekliliği olan fir

malara ve çalışan 
lara ihtiyacı 
olduğunu belirtti. 
Ayrıca sektörün 
Deniz ve Liman 
İşletmeciliği almış 
olan İngilizce bilen, 
iyi yetişmiş 

çalışanlara ihtiyacı 
olduğunun altını 
çizdi. Ahmet Sözen 
sunumunda tahmil 
ve tahliye sırasında 
uygulanan kontrol 
yöntemlerini kargo 
yükleme-boşaltma 

operasyonlarının 
resimleri ile açıkla 
yarak öğrencilere 
aktardı. Her yük 
türünün kendine 
özgü özellikleri 
olduğunu ve yük
leme boşaltma 

operasyonlarının 
hasarsız olarak 
yapılması gerektiği 
ni ve bu konuda 
şirketlerin sörveyler 
ile operasyonları 
takip ettiğini dile 
getirdi.

Seminere göreve 
öğr. Gör. E. Murat 
Tacar, Öğr. Gör. 
İbrahim Sapmaz, 
öğr. Gör. Yusuf 
Sarıkaya, Deniz ve 
Liman İşletmeciliği 
1. Sınıf ve 2.Sınıf 
öğrencileri katıldı. 
Seminer sonunda 
öğrencilerin 
sorularını yanıtla 
yan Sözen tekrar 
bir seminerde daha 
öğrenciler ile 
buluşmak istediğini 
belirtti.

Uf 110*0 A nnV A PoPuler mesajlaşma uygulaini|IS||Xİ|||n 31 masıVVhatsApp platforma■ W çok konuşulacak bir özellik
a ■ _ daha ekliyor. Popüler mesajIHI L||A||Anftf laşma uygu laması platformu Ull UİltllIlflIOL daha da ilgi çekici kılabilmek 

adına yeni güncellemelerine
A9AİİIMİ devam ediyor.■ I > Hf ■ ■ | H11 Geçtiğimiz günlerde çok bek-WIII511 lenen 'atılan mesajı silme'

özelliğini kullanıma sunan HâllO MAİI1IA1 WhatsApp yeni güncellemesi Uulltl lllSlIllUl ile gündemde. Popüler 
-------- — j W mesajlaşma uygulaması

VVhatsApp'a Snapchat'teki 
'Hikayeler* özelliğini plat
forma entegre ettikten sonra 
benzer özelliklerini kendine 
getirmeye devam ediyor. 
VVABetalnfo'nun haberine 
göre VVhatsApp'a saat etike
tine benzer özelliklerde bir de 
lokasyon etiketi geliyor. 
VVhatsApp'ta çok fazla emoji 
var, evet. Bazen doğru anda 
doğru emoji'yi bulmak çok 
zor olabiliyor. Artık 
istediğiniz emoji'yi kelime 

kullanarak aramanız mümkün 
olacak. Ancak bu özelliği 
kullanmak için 'auto correct* 
özelliğinizin açık olması 
gerekiyor. Eğer sürekli 
konuş malarınızı takip 
etmiyorsanız, küçük tik 
•işaretlerinin maviye 
dönüştüğü anı kaçırabilir 
siniz. Artık gönderdiğiniz 
mesajı basılı tutarak çıkan 
"Bilgi" opsiyonunu tıklayarak 
bir tikin ne zaman maviye 
dönüştüğünü görebilirsiniz
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l Bursa Bilim Enliği Nisan da yapılacak
Bursa Bilim ve 
Teknoloji Merkezi 
(BTM) tarafından 
her yıl düzenlenen 
"Bursa Bilim Şenli 
ği"nin 7'ncisi, bu yıl 
"Science Expo" 
adıyla yapılacak. 
Büyükşehir Beledi 
yesinden yapılan 
açıklamaya göre, 
Milli Eğitim Bakanlı 
ğı ve yüksek 
öğretim kurumlan 
nın desteğiyle tüm 
Türkiye'deki okullar

da ve üniversiteler 
de proje yarışması 
çağrısında bu
lunuldu.
Şenlikler bu yıl 
"Geleceğin Tekno 
lojileri" ana konsep- 
tiyle, 26-29 Nisan'da 
TÜYAP Bursa Ulus
lara rası Fuar ve 
Kongre Merkezi'nde 
gerçekleştirilecek. 
Toplam 110 bin lira 
para ödülünün 
verileceği şenlikle 
de katımcılar

"Çocuk Mucitler, 
Genç Mucitler, Usta 
Mucitler, İnsansız

Hava Araçları, 
Drone ve 3B 
Tasarım ve

Mühendislik" kate
gorilerinde "Akıllı 
Uygulamalar", 
"Yazılım 
Mühendisliği", 
"Arttırılmış Gerçek
lik", "Sanal Gerçek
lik", "Robotlar", 
"Endüstri 4,0", 
"Biyoteknoloji" ve 
"Yapay Zeka" alt 
başlıklarıyla 
yarışacak. 
Yarışma sonunda 
finale kalan 50 
proje, "Science

Expo" süresince 
sergilenmeye hak 
kazanacak ve 
Uludağ Üniversitesi 
Teknoloji Transfer 
Ofisi tarafından 
organize edilen 
jüri tarafından 
değerlendirilecek. 
Başvurular, 
"www.scien
cexpo.org" 
adresinden 
30 Mart 2018'e 
kadar yapıla 
bilecek.

ÖSYM’den Bıırsa'daki tnaılli alaiara müjde!
Engeli, sağlık 
sorunu ve özel du
rumu bulunan 
adaylarımıza yöne
lik halen 14 ilde 
yürüttüğümüz sınav 
merkezi uygulama 
mızı 2018’den 
itibaren yaygınlaştır 
mayı ve yıl sonu 
itibarıyla tüm illeri 
mizde sunmayı 
hedefliyoruz" - 
"Kullandıkları 
aparatlar nedeniyle 
özel salon oluştur 
mamız gereken 
adaylarımız, 
yaşadıkları illerde 
oluşturacağımız 
sınav salonları

vasıtasıyla hiz 
metlerimizden 
kolaylıkla yarar 
(anabilecek 
Ölçme, Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM) Başkanı 
Prof. Dr. Mahmut 
Özer, engeli, sağlık 

sorunu ve özel 
durumu bulunan 
adaylara yönelik 
14 ilde yürüttükleri 
sınav merkezi 
uygulamasını 
2018'den itibaren 
yaygınlaştırmayı ve 
yıl sonu itibarıyla 

bu hizmeti tüm iller 
de sunmayı hede
flediklerini bildirdi. 
Özer, yaptığı.. 
açıklamada, ÖSYM 
tarafından gerçek 
(eştirilen sınavlarda 
engeli, sağlık soru 
nu ve özel durumu 
bulunan adaylar
dan, sınav güvenli 
ğini zedeleyecek 
nitelikte alet, araç 
gereç, elektronik 
büyüteç, işitme 
cihazı, biyonik 
kulak, Braille dak
tilo gibi cihazları 
kullanan veya 
kullanması gereken 
lere, her türlü

kablolu ve kablosuz 
iletişimi kesilmiş 14 
ildeki 15 sınav mer 
kezinde hizmet 
verildiğini söyledi. 
"2018 yılından itiba 
ren hedefimiz, her 
kes için her yerde 
olmak." ifadesini 
kullanan Özer, bu 
kapsamda ilk hedef 
kitlelerinin engeli, 
sağlık sorunu ve 
özel durumu bulu
nan adaylar olduğu 
nu dile getirdi.
Özer, "Bu 
adaylarımız için her 
türlü kablolu ve 
kablosuz iletişimi 
kesilmiş sınav 

salonları oluşturu 
yoruz. Bu hizmeti 
halen sadece 
Adana, Afyonkara 
hisar, Ankara, An
talya, Bursa, Diyar 
bakır, Erzurum, İs
tanbul, İzmir, Kay
seri, Malatya, Sam 
sun, Trabzon ve 
Şanlıurfa'da vere
bilmekteyiz. Engelli 
adaylarımıza yöne
lik sınav merkezi 
uygulamamızı 
2018'den itibaren 
yaygınlaştırmayı ve 
yıl sonu itibarıyla 
tüm illerimizde sun 
mayı hedefliyoruz." 
dedi.

Başkan Asa, zeytin üreticisiyle hulustu
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, 2017-2018 
ürün alım kampan 
yası dolayısıyla 
kooperatif bölgesin 
deki mahalle ziya 
retlerine devam 
ediyor.
En son Boyalıca 
Mahallesi'nde 
üretici ortaklarla 
buluşan Başkan 
Hidamet Asa, 
2017-2018 ürün 
alım kampanyası 
kapsamında üreti

ciye bir önceki yıla 
göre ortalama 
yüzde 35 zamlı fiyat

açıkladıklarını kay
detti. Asa, "Üretici 
bize 'erken fiyat

açıklayın' dedi, 
açıkladık. 'Peşin 
ödeyin' dedi,

ödedik. 'Kotayı 
kaldırın' dedi, 
kaldırdık. Kısaca 
ne talep ettilerse 

hepsini yerine ge
tirdik. Hedefimiz 
önümüzdeki 
yıllarda 50 bin 
ton satış rakamına 
ulaşmaktır. Mar- 
marabirlik'in 
yakaladığı başarılar, 
ülke genelinde 
örnek gösterilmek
tedir. 2010 yılından 
bu yana daha önce 
hiç olmadığımız 
şarküteri reyo

nuna girebilmek 
için Pazarlama 
Müdürlüğümüzün 
yaptığı çalışmalarla 
pazar payımız 
ve satışlarımız 
artırılmıştır. 
Bu tablonun 
bozulmaması 
için bir kez daha 
taşın altına elimizi, 
kolumuzu değil, 
kellemizi koyu 
yoruz. Sizler de 
mahsulünüzü tes
lim ederek koope 
ratifinize sahip 
çıkın" diye konuştu.

■'• ' ArtadöIU'Hurı Sesi ..
î'Patd:-iF’Hö,h<ş.

BYEG İMİ * uydrul.atr»asir»çl.â,..;.i
' '•yayırnlanmaktadıÇ.-.-..,'',-- ■İIII(|I«|I|||I|İI'|I||'I1II|II1IMIW

Gemlik Kfrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

http://www.sciencexpo.org
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Dağcılardan Uludağ'da anda tırmanışı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ile Bursa 
Dağcılık ve Doğa 
Sporları İhtisas 
Kulübü (BUDAK) 
tarafından Uludağ 
'da düzenlenen 
'Latif Osman Çıkıgil 
(LOÇ) Anma 
Tırmanışı'nın 21 .'si 
gerçekleştirildi. 
Bursa ve 17 ilden 
katılan 145 dağcı ile 
Uludağ oteller böl
gesinden başlayan 
faaliyette dağcılar 
yer yer karlı zemin 
üzerinden 6 saatlik 
bir yürüyüşün so
nunda Kilimli Göle 
ulaştı ve kamp 
kurdu. Ertesi gün 
Kilimli Göl'de anma 
törenini gerçekleş 

tiren dağcılar, yine 
6 saatlik yürüyüşle 
Alaçam köyüne 
ulaştı ve buradan 
araçlarla Bursa'ya 
geri döndü. 
Bursa'da düzenle
nen toplantıda ise 
katılımcılara 
sertifikaları verildi. 
Türkiye Dağcılık 
Federasyonu eski 
başkanı Alaattin 
Karaca'nın da yer 
aldığı geleneksel 
anma tırmanışından 
dolayı dağcılar, 
kendilerine destek 
olan Bursa Büyük 
şehir Belediyesi'ne 
teşekkür etti. 
Öte yandan Büyük 
şehir Belediyesi 
katkılarıyla Türkiye

Dağcılık Federas 
yonu kulüp başkan 
lan toplantısı da 
Hançerli Medresesi 
Kültür Merkezi'nde 
yapıldı. Federas 
yona bağlı 142 
kulübün yönetim 

kurulu üyelerinin 
katılımıyla gerçekle 
şen toplantıda yıllık 
faaliyet takvimi ve 
kulüplerin mese
leleri gündeme 
alındı.
Türkiye Dağcılık

Federasyonu 
Başkanı Prof. Dr. 
Ersan Başar, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
dağcılık branşında 
turizm altyapısıyla 
gerçekleştirmekte 

olduğu faaliyetlere 
dikkati çekti. 
Toplantıda, Büyük 
şehir Belediyesi'nin 
'Büyükşehir ile 
Adım Adım Doğa' 
projesi hakkında 
bilgiler verildi.

Bina inşaatı maliyet endeksi yükseldi
Bina İnşaatı Maliyet 
Endeksi (BİME), bu 
yılın üçüncü çeyre 
ğinde bir önceki 
çeyreğe göre yüzde 
4,8 artış.kaydetti. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), bu 
yılın üçüncü 
çeyreğine ilişkin 
BİME sonuçlarını 
açıkladı.

Buna göre,, üçüncü 
çeyrekte BİME, bir 
önceki çeyreğe 
göre yüzde 4,8, 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 22,1 ve dört 
çeyrek ortalamala 
rina göre ise yüzde 
17,1 artış gösterdi. 
BİME'de 2017 yılı 
üçüncü çeyreğinde

işçilik endeksi bir 
önceki çeyreğe 
göre yüzde 2, 
malzeme endeksi 
ise yüzde 5,6 arttı. 
Geçen yılın aynı 
çeyreğine göre 
işçilik endeksi 
yüzde 12,9 ve 
malzeme endeksi 
yüzde 25,1 yük
seldi.

Türkiye'de en çok konutu yabancılar aldı
Türkiye'de, geçen 
yıl 21 bin 178 yaban 
cı uyrukluya, 19 bin 
91 konut ve bin 912 
parsel satışı yapıldı. 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Tapu ve 
Kadastro Genel 
Müdürlüğünden 

alınan bilgiye göre, 
özellikle Körfez 
ülkeleri ve İngilte 
re'deki yatırımcı 
ların tercihi olan 
Türkiye'de son 10 
yılda 8 bin 796 
parsel (arsa, bağ, 
bahçe, tarla vb) ve

102 bin 745 konut, 
121 bin 524 
yabancıya satıldı. 
Genel Müdürlüğün 
2016 verilerine göre 
ise 21 bin 178 
yabancı uyruklu, 
bin 912 parsel ve 19 
bin 91 konut 

satışıyla Türkiye'de 
taşınmaz sahibi 
oldu. Ayrıca 
yabancılar geçen 
yıl, önceki senel
erde edindikleri bin 
15 taşınmazı elden 
çıkardı.
Mülk edinimi

konusunda 
Türkiye'yi tercih 
edenlerin başında 
sırasıyla Irak, Suudi 
Arabistan, Kuveyt, 
Afganistan ve 
İngiltere vatan 
daşları geliyor. 
Bu kapsamda 

geçen yıl İraklılara 3 
bin 459, Suudi 
ArabistanlIlara bin 
642, Kuveytlilere 
bin 640, Afganlara 
bin 518, İngilizlere 
ise bin 298 
taşınmaz satışı 
gerçekleştirildi.

Gemlik Kj-fez
GEMLİK'İN İLK*GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A
Tel:(0.224)5139683GEMLİK|

KUÇUKKUMLR 
ÜZGUZELYALI SİTESİNDE

HiwşfiıiveEşvıı$ız 
2H DAİRE SAHİBİNDEN SATIUK

0 535 37818 66
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İyi mükellefe indirim başlıyor
Maliye Bakanlığı’nın 
dürüst mükellefe 
yüzde 5 vergi in
dirimi uygulaması 
1 Ocak 2018‘de 
yürürlüğe girecek. 
Geriye dönük 2 yıl 
içerisinde düzenli 
beyannamesini 
veren, vergisini 
yatıran ve kaçakçılık 
suçunu işlememiş 
olanlar uygula
madan yarar
lanacak. İndirim 
miktarı 1 milyon 
lirayı geçemeyecek. 
Vergisini düzenli 
ödeyen mükelleflere 
verginin yüzde 5’i 
oranında sağlana 
cak indirim 1 Ocak 
itibarıyla geçerli 
olacak. İlk olarak 
2017’nin gelir ve 
kurumlar vergisi 
kazançlarını 2018’in 

mart ve nisan 
ayında beyan ede
cek mükelleflerden, 
geriye dönük 2 yıl 
içerisinde düzenli 
beyannamesini 
veren, vergisini 
yatıran ve kaçakçılık 
suçunu işlememiş 
olanlar yarar
lanacak. İndirim 
miktarı 1 milyon 
lirayı geçemeyecek. 
Düzenleme, uyumlu 
mükellefe bir vergi 
istisnasını ya da 
muafiyeti getir
miyor. Sadece 
mükelleflerin vergi 
dairesine ödeyecek
leri vergi tutarında 
indirim sağlıyor. 
HANGİ 
VERGİLERDE 
İNDİRİM OLACAK? 
İndirim, ticari, zirai 
ve serbest meslek

kazancı üzerinden 
hesaplanan yıllık 
gelir vergisi ile ku
rumlar vergisi İçin 
söz konusu olacak. 
Bunun dışında; 
geçici vergi, stopaj, 
KDV, ÖTV, MTV, 
Damga Vergilerinde 
indirim söz konusu 
olmayacak. Bakan
lar Kurulu, indirim 
oranını iki katına 
kadar artırabilecek 
ya da sıfıra kadar in
direbilecek.
KİRA GELİRİNE

İNDİRİM YOK 
Ücret, kira, değer 
artış kazancı (gayri
menkul satışından 
elde ettiği geliri 
beyan edenler), faiz, 
kar payı vb. menkul 
sermaye iradı elde 
eden, gelir vergisi 
mükellefleri indirim
den yararlanmaya
cak. Kurumlar 
vergisi mükelle
flerinden ise 
bankalar, faktoring 
şirketleri, sigorta ve 
reasürans şirketleri, 

emeklilik şirketleri 
ve emeklilik yatırım 
fonları yararlana
mayacak. Gelir ver
gisi mükelleflerinin 
yararlanabileceği in
dirim tutarı ticari, 
zirai veya mesleki 
faaliyet nedeniyle 
beyan edilen 
kazançların toplam 
gelir vergisi matrahı 
içerisindeki oranı 
dikkate alınmak 
suretiyle hesa
planan gelir vergisi 
esas alınarak 
yapılacak.
İNDİRİM NASIL 
UYGULANACAK? 
Yıllık gelir veya ku
rumlar vergisi 
beyannameleri üz
erinden hesaplanan 
verginin yüzde 5’i, 
vergi indirim tutarı 
olarak hesap 

lanacak. Öncelikle 
bu beyannameler 
üzerinden ödenmesi 
gereken gelir veya 
kurumlar vergisin
den indirilecek. 
İndirim tutarının 
ödenmesi gereken 
vergiden fazla 
olması halinde 
kalan tutar, yıllık 
gelir veya kurumlar 
vergisi beyan
namesinin verilmesi 
gereken tarihi 
izleyen bir tam yıl 
içinde beyan üzeri 
ne tahakkuk eden 
diğer vergilerinden 
(geçici vergi, KDV, 
stopaj vb) mahsup 
edilebilecek. Bu 
süre içerisinde mah
sup edilemeyen in
dirim tutarları, 
mükelleflere iade 
edilmeyecek.

Sağlık harcamaları 20 milm liraya yaklaştı
Türkiye'de sağlık 
harcamaları 
2016'da, bir önceki 
yıla göre yüzde 14,5 
artarak 104 milyar 
568 milyon liradan 
119 milyar 756 mil 
yon liraya yükseldi. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
2016 yılına ilişkin 
sağlık harcamaları 
istatistiklerini 
yayımladı.
Buna göre, sağlık 
harcamaları geçen 
yıl bir önceki yıla

göre yüzde 14,5 arttı 
ve 104 milyar 568 
milyon liradan 119 
milyar 756 milyon

liraya çıktı. Cari 
sağlık harcamasının 
toplam sağlık 
harcaması içindeki

payı yüzde 94 oldu. 
Söz konusu oran 
2015'te yüzde 92,6 
olarak hesaplan

mıştı. Kişi başı 
sağlık harcaması, 
2015 yılında bin 345 
lira iken 2016 yılında 
yüzde 13,3 artarak 
bin 524 liraya 
yükseldi.
Toplam sağlık 
harcamasının gayri 
safi yurt içi hasılaya 
(GSYH) oranı, geçen 
yıl yüzde 4,6 oldu. 
Genel devlet sağlık 
harcamasının GSY- 
H'ye oranı ise yüzde 
3,6 olarak hesap 
landı. Hanehalkları

tarafindan tedavi, 
ilaç ve benzeri 
amaçlı yapılan 
cepten sağlık 
harcaması 2016'da 
yüzde 13 artarak 
19 milyar 562 mil 
yon liraya ulaştı. 
Hanehalkları 
tarafından cepten 
yapılan sağlık 
harcamalarının 
toplam sağlık 
harcaması içindeki 
payı, geçen yıl 
yüzde 16,3 olarak 
kayıtlara geçti.
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GEREKLİ TELEFONLAR ~

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

ULAŞIM 
p.mukk.1. 61Z OO 2B
DENİZ UÇAdl 0*13 00 13
Pagasu» Akml» Boyahat 014 03 02 
METRO 013 12 12
Aydın Turfanı 013 20 77
Süzer Turizm 012 1O 72
KanborogiU'Eaaday 014 40 40
Anıtur 014 47 71
Kamil Koç . 012 0103

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 08
Tomokay Tomografi 513 55 29
Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER

RESMİ DAİRELER
Telefon Anza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
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
HaHrEğttftn Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

BELEDİYE
Santral 5134521 -23
Başkanlık 51345 20

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

BEHİ1 OTOBÜSÜ ""

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

VAPUR-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 514 88 70
Totalgaz_____________ 514 17 00
S,*®"" £*,ro1 013 10 TO
MAR-PET 313 30 33
Tuncay Otogaz 0,3 10 43
Beyza Petrol S13 01 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5936 

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
AYLA 

11.30-14.00-16.30- 
19.00-21.15 

KETENPERE 
11.30-14.00-16.15- 

18.30-20.45 
THORRAGNAROK 
11.00-16.30-20.45 
OHA DİYORUM 

13.00-14.45-19.00
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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GemlikKHrfez
GEMÜK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

117 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

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

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

k GEMLİK
irfanunluemlak.sahibinden.com

İHALEYİ KAZANAN FİRMA YERİ TESLİM ALARAK ŞANTİYESİNİ KURDU, ÇALIŞMA ALANINI KAPATIYOR

MlllfclMÜllMMl
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

GEMLİK MEYDAN PROJESİ
Bursa Büyükşehir Belediyesi tara 

tından ilçemizde yapılan yatırımlar 
arasında projelendirilmesi uzun yıllar 
önce yapılan Çarşı Meydanı ve çevre 
si projesi, bölüm, bölüm 
gerçekleşiyor.

Eski Büyükşehir Belediye Başkan 
lanndan rahmetli Hikmet Şahin döne
minde başlayan Kent Meydan proje 
sinin ilk ayağı, Meydandaki kamu 
/aştırmalar oldu. Devamı sayfa 4’de

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sahiller 
Daire Başkanlığınca hazırlanan proje 
kapsamında Hükümet Konağı ve Atatürk 
Parkı karşısındaki çay bahçelerinin bulun 
duğu alanda dolgu sonrası zemin düzen
lemesi ve çay bahçelerinin yapımı için ya 
pılan ihaleyi kazanan firma çalışmalarına 
dün başladı. Haberi sayfa 2’de

Büyükşehir Belediye Meclisi, Gemlik’te 
47 aileyi ilgilendiren k^rar aıaı 

Heyelandan boşaltılan 
eusahiıılerme

1 yıl daha kira yardımı 
yanılacak

Kasım ayı olağan meclis toplantısı 
ikinci oturumunu gerçekleştiren Bü 
yükşehir Belediye Meclisi, Gemlik 
Kalearkası sokakta heyelan nedeniyle 
evleri boşaltılanlara yapılan 350 lira 
kira yardımının 1 yıl daha uzatılma 
sına karar verdi. Haberi sayfa 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Kortfcn ılolgusu alanı zemin düzenlemesi hasisi
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Sahiller 
Daire 
Başkanlığınca 
hazırlanan proje 
kapsamında 
Hükümet Konağı 
ve Atatürk Parkı 
karşısındaki çay- 
Bahçelerinin 
bulunduğu alanda 
dolgu sonrası 
zemin düzenlemesi 
ve çay bahçele 
rinin yapımı için 
yapılan ihaleyi 
kazanan firma 
çalışmalarına dün 
başladı.
Ahmet Dural 
Meydanı ve çevresi 
düzenleme projesi 
kapsamında 
yürütülen çalış 
manın sahil bölü

münde bulunan 
Belediye İskelesi 
ile eski yıkılan 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın önüne 
kadar deniz doldu
rularak, gezi alanı 

yapılması için, 
dere ile Emin 
Dalkıran Kordonu 
birleştirildi.

ZEMİN 
KAPLANACAK

Gemlik sahil 
düzenlemesi için 
başlatılan çalışma 
lar kapsamında 
1980 li yıllarda 
yapılan çay bah 
çeleri yıkılarak ye 

rine yenisinin yapıl 
ması için işletmeci 
lerle yapılan 
anlaşma sağlanma 
sından sonra, önce 
dolgu tamamlandı. 
Yeni dolgu alanı ile

Emin Dalkıran 
Kordonunu 
birleştirmek için 
Karsak Deresi’nin 
deniz bölümü ne 
bir köprü yapımı, 
yıkılan çay bahçe 
terinin bulunduğu 
alanın zemin 
kaplaması ve 
çay bahçeleri 
inşaatı için 
müteahhit 
firmaya yer 
teslimi yapıldı. 
Dün, şantiyesini 
kuran müteahhit 
firma, inşaat 
alanının çev 
resini kapamaya 
başladı.
Yapılacak inşa 
atın nasıl birşey 
olacağı merak 
ediliyor.

S.S. 72 Sayılı Gem
lik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi 
dördüncü dilim 
ödemelerini 
Perşembe günü 
yapıyor. 
2017-2018 Ürün 
alım kampanyasını 
26 Ekim’de açan 
Gemlik Zeytin Ko
operatifi üçüncü 
dilim ödemelerini 
16 Kasım 2017 
Perşembe günü 
üreticilerinin Ziraat 
Bankası hesapla 
rina yatırmıştı. 
Ödeme takvimine 
göre 11 Kasım -17 
Kasım tarihleri arası 
alınan ürün bedel
lerinin % 80’ını da 
yine üretici ortakla 
nnın Ziraat Bankası 
hesaplarına 
aktarıyor.

BAŞ FİYAT 
ARTTIRILDI

Konuya ilişkin 
Gemlik Zeytin Ko
operatifi Yönetim 
Kurulu Başkanı 
İbrahim Demir 
zeytin ücretlerinin 
ödenmesi 
konusunda şunları 
söyledi: “2017-2018 
İş yılı ürün alım 

kampanyamız 26 
Ekim 2017 Perşem 
be günü merkez 
alım ile başlamıştı. 
Bu yıl Marmarabirlik 
tarihinde bir ilk 
olarak kampanya 
açılışından önce 
fiyatlarımız Baş 
fiyat 9.80 lira, taban 
3.00 lira olarak 
açıklandı ve piyasa 
koşulları doğrultu 
sunda dane bazında 
fiyatları revize ede 
rek baş fiyat 11,75 
lira olarak yola 
çıktık ve barem 
fiyatları ile ödeme 
takvimi aynı anda 
tüm ortaklarımıza 
ilan ettik.
Ödeme takvimine 
sadık kalarak 
dördüncü dilim 
ödemleri de 
ortaklarımızın 
hesaplarına bu 
Perşembe günü 
yatırıyoruz” dedi.

BİN YÜZ KİLO 
ZEYTİN ALINDI

Kampanyanın seyri 
ile ilgili olarak da bu 
ürün alım dönemi 
iklimsel şartlardan 
dolayı zeytinde 
olgunlaşma yani 
kararmanın geç

olduğu, kararmış 
zeytinlerin topla
narak kooperatife 
teslim edildiği bazı 
bölgelerin ise ara 
vererek yağmur 
beklediğini, yağmu 
run ardından 
kampanyanın daha 
hızlı ilerleyeceği 
görüşünde 
olduğunu aktaran 
Başkan Demir, bu 
güne kadar 1.100 
Kg. zeytin karşılığın 
da 6 milyon 700 bin 
lira değerinde ürün 
alındığını söyledi.

1250 KİŞİYE 
ÖDEME 
YAPILACAK

23 Kasım 2017 
Perşembe günü 
yapılacak ödemede 
yaklaşık bin 250 
kişiye 2 milyon 351 
bin lira ödeme 
yapılacağını 
hatırlatan Başkan, 
“Dileğimiz tüm 
ortaklarımızın koo 
peratifine sahip 
çıkarak zeytin tes
lim etmesi ve böl
gemize daha fazla 
fon girişinin sağlan 
masıdır” dedi.

30 KASIM GÜNÜ 
YİNE ÖDEME VAR

Başkan Demir 

ödeme planına göre 
bir sonraki öde
menin de 
30 Kasım 2017 
Perşembe günü 
yapılacağını 
hatırlattı.
Beklenen teslimat 
ların gerçekleşece 
ğine inancının tam 
olduğunu ve üretici
lerin mutlaka koo 
peratiflerine sahip 
çıkacağını 
düşündüğünü dile 
getiren Demir, Zor 
yıllardan geçil 
diğini üreticimizin 
hep yanında olmak 
zorunda olduklarını 
ve kota uygula 
masının olmadığı 
bu yıllarda üretici
lerin ürünlerini 
sorunsuz teslim 
edebildiğini söyledi. 
“Bizler göreve 
geldiğimizde üre 
tici ortaklarımızın 
yanında, onların 
refah seviyesinin 
maksimum düzeye 
çıkarma gayreti 
içerisinde olacağı 
mızı beyan ettik ve 
öyle olması için 
ben, ekibim ile 
çalışan tarımız var 
gücümüz ile hizmet 
etmeye gayret edi 
yoruz. Üreticimiz 

kooperatifine ne 
kadar fazla güvenir 
ve ürün teslim 
ederse kooperati
fimizin mali 
yapısının daha 
güçlü olacağı, daha 
sürdürülebilir bir 
yapıya kavuşaca 
ğının bilinciyle 
hareket ediyoruz. 
Bunun göstergesi 
olarak da 2017/ 
2018 iş yılı bilan 
çolanmız üretici 
ortaklarımıza vaat 
ettiğimiz gibi yük
sek karlar ile kapatı 
masıdır” diye 
konuştu.
Gelecek nesillere 
aktaracağımız en 
güzel miraslardan 
biri olan Gemlik 
Zeytin Koopera 
tifinin, ortaklarına 
daha çok zirai ilaç 
ve daha çok gübre 
dağıtabilmesi için 
ortakların koopera 
tifine teslim ettiği 
ürün miktarları ile 
doğru orantılı 
olarak arttığını 
kaydeden Başkan, 
Bu konuda da 
ortaklarımızın 
sıkıntıya düşme 
meleri için azami 
özen göstermele 
rini hatırlattı.
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Zincirleme M11 ii m birtirme ir ii
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde 11 aracın 
karıştığı zincirleme 
kazada 2 kişi 
yaralandı. 
İnegöl'den Bursa 
istikametine seyir 
halinde olan 16 PR 
504 plakalı özel oto
mobil, önündeki 
aracın yavaşlaması 
nedeniyle durdu. 
Yavaşlayan trafikte 
duramayan 5 özel 
otomobil ve 1 hafif 
ticari araç zincir
leme kazaya 
neden oldu.
7 aracın karıştığı 
zincirleme kaza 
sebebiyle duran 
trafikte ikinci bir 
kaza meydana 
geldi. Hikmet Şahin 
Köprülü kavşağı 
üzerinde duran 
Sezgin Akçora 
yönetimindeki 16 S 
6155 plakalı servis

Alacaklısını tacaaından nurdu
Bursa'da 700 
lirasını alamadığı 
iddiasıyla alacak 
lısını bacağından 
vuran şahıs 
tutuklandı.
Olay, Keleş ilçesi 
Kocakovacık'ta 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, R.D., 700 
liralık alacağı için 
V.K. ile tartışmaya 
başladı. Tartışma 
nın büyümesi üze 
rine R.D., V.K.'yi 
silahıyla bacağın 
dan vurdu. Olayın 
ardından R.D., firar 
etti. R.D.'yi yakala

aracına arkadan 
gelen İsmet Şahin 
idaresindeki 16 U 
2590 plakalı özel 
otomobil çarptı. 
İsmet Şahin yöneti
mindeki özel oto
mobile ise, 
arkasından seyir 
halinde olan Ab- 
dulsemet Sayhan 
idaresindeki 23 HE 
710 plakalı özel oto
mobil çarptı.
Kaza sonucu kafa 

mak için soruştur 
mayı derinleştiren 
jandarma ekipleri, 
şüphelinin olayı 
gören şahitlerle 
fikirlerini değiştir 
mesi için iletişime 

sini ön cama çar 
pan sürücü Abdul 
semet Sayhan ile 
otomobilde bulu
nan Eyüp Sayhan 
yaralandı. Ab- 
dulsemet Sayhan 
yönetimindeki özel 
otomobil ise Kadri 
Akay idaresindeki 
16 KEK 44 plakalı 
kamyona geri 
manevra yaparken 
çarptı. Yaralılara ilk 
müdahaleyi kazaya 

geçtiğini tespit etti. 
Yapılan çalışmalar 
sonucunda şüpheli 
Osmangazi'ye bağlı 
Soğanlı Mahalle- 
si'nde gözaltına 
alındı.

karışan araçların 
sürücüleri yaptı.
Yaralılar ambu
lansla İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.
Kazaya 11 araç 
karışırken, trafik tek 
şeritten kontrollü 
olarak verilebildi. 
Trafik ekiplerinin 
müdahalesinin 
ardından yol tekrar 
trafiğe açıldı.

İşlemlerinin ardın 
dan adliyeye 
sevk edilen R.D., 
'kasten adam 
öldürmeye 
teşebbüs' suçun
dan tutuklandı

5. kattan düştü

Orhangazi de, 
çatıda çalışırken 5. 
kattan havalan 
dırma boşluğuna 
düşen usta hayatını 
kaybetti.
Olay bu sabah 
09:30 sıralarında 
Camikebir Ma
hallesi Tozkoparan 
Caddesi üzerindeki 
bir apartmanın 
çatısında meydana 
geldi. Çatıda 
çalışan Mehmet 
uzay (30), havalan 
dırma boşluğunun 
üzerindeki kaplama 
nın üzerine bastı. 
Kaplamanın 

I Mama 
cezaevi firarisini 

yakaladı

Bursa'da jandarma 
ekipleri, 10 gün 
önce cezaevinden 
firar eden şüpheli 
şahsı yakaladı. 
Edinilen bilgiye 
göre, hırsızlık 
suçundan ceza
evinde bulunan 
B.Ç., 10 gün önce 
firar etti. Bursa 
İl Jandarma 
Komutanlığı ekip
leri, devriye gezdiği

esnada 
şüphelendikleri bir 
şahsı takibe aldı. 
Yapılan takip 
sonrasında ekipler, 
şüpheliyi Yıl 
dırım'a bağlı 
Karapınar Mahalle- 
si'nde hayvan 
kesimi yapılan 
yerde gözaltına 
aldı, işlemlerinin 
ardından B.Ç. 
tutuklandı.

kırılması üzerine 5. 
kattan zemine 
düşen Mehmet 
Özay için ambulans 
çağrıldı. Gelen 
sağlık ekipleri, evli 
ve 4 çocuk babası 
genç adamın 
hayatını kaybettiği 
ni belirledi.
Savcının inceleme 
sinin ardından 
Mehmet Özay'ın 
cenazesi Bursa 
Adli Tıp Kuru 
mu'na kaldırılır 
ken, acı haberi 
alan yakınları 
göz yaşlarına 
boğuldu.

KAŞ€D€ Û€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: (0.2241513 96 83 GEMLİK

Facebook sayfamız : Gemlik K<Sr^e'ae -' Güle»*;■
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Güne Bakış
Büyükşehir Belediye Meclisi, Gemlik’te 47 aileyi ilgilendiren karar aldı

Heyelanılan boşaltılan e» sahiplerine 
1 yıl daha kira yardımı yapılacakKadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail. com 

GEMLİK KENT PROJESİ
Ahmet Dural Meydanı ve çevresini 

içine alan, ilçemizde uzun bir süre kulla 
mlacak olan bu projenin başlangıcı 10 
yılı geçti.

Tamamlanması için belli bir sürede 
yok.

Çarşı Meydam’nda 8 tapunun 
kamulaştırma süreci, sanırım 5 yılda 
tamamlandı.

Köprü başından eski han içine kadar 
olan bölgede kamulaştırma tamamlan
madan, belediyede başkan değişimi ile, 
önce yıkım eski belediye binasından 
başladı.

Bence, birçok kişi tarafından sağ 
lam olduğuna inandığımız bu binayı, 
maalesef Çarşıya yapılacak ‘camiyi ben 
yaptırdım zihniyeti’ yıktırdı.

Bugün konuşulduğu gibi, bu yıkım, 
yarın da konuşulacak.

Ardından depremsellik açısından 
‘Çürük’ olarak belirlenen Tibel Otel ve 
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
binası yıktırıldı.

Deniz karşısından olan bina yerine 
ova içinde bı'ryer ıTe takas yapııüi.

Yıkılan yer, Gemlik halkı için yeşil 
alan olarak kullanılmasına ayrıldı.

Şimdi bu alan içinde Mescit yapıl 
ması kararı aldılar.

Daha önce ise minibüs garajı yıkıldı, 
çevresindeki işyerleri boşaltıldı. Burası 
planda yeşil alan olmasına karşın, balık 
satılan yer haline getirildi.

Bir bölümü ise, yol ve park yapıldı.
Meydan projesi için başka neler 

yapıldı?
Bulamıyorum.
Bursa Büyükşehir Belediyesi geçti 

ğimiz yıl, Sahiller Daire Başkanlığınca, 
1985 yılından beri kullanılan ça bahçe 
lerinin olduğu bölgeye bir proje yaptı.

Çay bahçelerinin önü taş doldurula
cak, bu kordon bölümü Emin Dalkıran 
Kordonu ile birleştirilecek Hükümet 
Konağı’nın da yeri değişecekti.

Dolgu işi çay bahçelerinin boşaltıl 
ması sorunu nedeniyle uzadı. Sonunda 
işletmecileri söz verilerek alan boşaldı, 
dolgu tamamlandı. Şimdi ne yapı 
lacağını bilen yok. Ama bu alanın satın 
düzenlenmesi ve çay bahçelerinin 
yapılacağını öğrendik.

Bir aydır Bursa Büyükşehir Beledi 
yesi Basın Bürosu’ndan, projenin ne 
olacağı konusunda haber beklerken, 
dün ihaleyi kazanan müteahhite yer 
teslimi yapıldı ve inşaat başladı.

Gemlik halkı Meydan projesinin na 
sil bir şey olduğunu görmek istiyor.

Zahmet olmazsa, ihale edilen çay 
bahçeleri bölgesi ve Meydan projesini, 
yıkılan Solaksubaşı Camiinin bulundu 
ğu bölgeye asında ne yaptığınızı göre
lim.

Kasım ayı olağan 
meclis toplantısı ik
inci oturumunu 
gerçekleştiren 
Büyükşehir 
Belediye Meclisi, 
Gemlik Kalearkası 
sokakta heyelan 
nedeniyle evleri 
boşaltılanlara 
yapılan 350 lira kira 
yardımının 1 yıl 
daha uzatılma sına 
karar verdi 
Bursa Büyükşehir 
Belediye 
Meclisi’nde ayrıca 
Bursa’da suya yüz 
de 10 indirim yapıl 
masını öngören 
kararı onayladı. 
İndirimli su 
fiyatlarının Aralık 
ayı faturaları için 
okunmaya 
başlanacağını be
lirten Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, 
“Gönül isterdi ki 
oran yüzde 20- 
25’ler oranında 
olsun fakat yüzde 
10’luk indirimin bile 
bütçeye yansıması 
53 mil yon lira 
civarında. Ama 
inşallah 6 ay sonra, 
yatırım ve hizmetler 
revize edilerek, 
gerekli tasarruflar 
da yapılarak, bir 
yüz de 10’luk in
dirim daha gün
deme gelebilir’’ 
dedi.
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, 
meclis toplantısı 
nın başlangıcında, 
geçirdiği rahatsız 
lık sonucu vefat 
eden Olimpiyat, 
dünya ve Avrupa 
şampiyonu efsane 
halterci Naim 
Süleymanoğlu’nu 
andı. Her ölümün 
acı olduğunu fakat 
bazı ölümlerin top 
lumda daha derin 
etkiler bıraktığını 
söyledi.
Aktaş, Süleyman 
oğlu’nun adının 
Bursa da yaşata 
caklarını belirtti. 
Büyükşehir 
Belediye meclisin
den Bursa’daki su 
kullanımına ilişkin 
indirim kararı da 
çıktı. 1 milyon 268 
bin 530 abone 
üzerinde geçerli

sına onay verdi.olacak indirim oranı 
10 metreküpe kadar 
olan birinci kademe 
için yüzde 10 olarak 
açıklandı. Başkan 
Aktaş, toplam su 
tüketiminin yüzde 
75’lik diliminin 
10 metreküplük 
birinci kademeden 
oluştuğunu 
hatırlatarak, bütçe 
ye yaklaşık 53 mil 
yon liralık ek yük 
getiren indirim 
kararının Aralık ayı 
faturalarından 
itibaren uygula
maya geçeceğini 
kaydetti.

Katı atık bedelleri 
incelenecek

Öte yandan Başkan 
Aktaş, su faturala 
rında önemli bir 
yekûn tutan katı 
atık toplama bedel
leri ile ilgili bir 
düzenlemenin de 
yapılabileceğinin 
sinyalini verdi. 
İlçe belediyeleri 
tarafından belir
lenen bu bedellerin 
her ilçeye göre 
farklılık gösterdi 
ğini ifade eden 
Başkan Aktaş, 
“Bu rakam Keleş 
Belediyesi’nde 
düşük, Nilüfer 
Belediyesi’nde çok 

yüksek. 150 liralık 
bir faturada 20 lira 
katı atık bedeli çok 
etkilemeyebilir ama 
50 liralık faturanın 
20 lirasının katı atık 
bedeli olması dik 
kat çekiyor. Bunun 
la ilgili de bir 
çalışma ” dedi.

Heyelan 
mağdurlarına kira 
yardımı

Öte yandan, Gemlik 
ilçesi Kayhan Ma- 
hallesi’nde yaşanan 
heyelan da evlerini 
kaybeden vatandaş 
lara yapılan kira 
yardımı süresinin 
uzatılması da 
meclis gündeminde 
ele alandı. Bu 
bölgedeki 47 aileye 
350’şer lira kira 
yardımının 1 yıl 
daha uzatılaca ğını 
ifade eden Başkan 
Aktaş, hastane 
yanına TOKİ tarafın 
dan yapılacak 224 
daireyle ilgili süre 
cin arsa temini ne
deniyle uzadığını, 
ancak artık bir 
sorun kalmadığını 
ve inşaata da 
başlan dığını kay
detti. Büyükşehir 
Belediye Meclisi, 
kira yardımının bir 
yıl daha uzatılma

Su şişeleme tesisi 
Jeotermal A.Ş’de

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından Kestel’in 
Gözede Mahalle- 
si’ne yaklaşık 80 
milyon TL’lik 
yatırımla yaptırılan 
ve yüzde 95 
oranında tamam
lanan Su Şişeleme 
Tesisi, meclis 
kararıyla Jeotermal 
A.Ş.’ye kiralandı. 
Muradiye markası 
ile üretime 
başlamaya gün 
sayan tesisler, aylık 
100 bin TL kira be
deli ile 1 yıllığına 
Jeotermal A.Ş.’ye 
kiraya verildi. 
Bu arada Jandarma 
Astsubay Meslek 
Yüksek Okulu 
olarak ilk etapta 
1700 öğrenci ile 
eğitime başlayacak 
olan Işıklar Askeri 
Lisesi binalarının 
da bakım onarım • 
yapılmasına yönelik 
protokol 
imzalanması için 
Büyükşehir 
Belediye 
Başkanlığı’na yetki 
verilmesi de 
oybirliğiyle kabul 
edildi.
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TBMM Eğitim 
Komisyonu üyesi 
CHP Bursa Mil
letvekili Ceyhun 
Irgil, tüm 
eğitimcilere 
Öğretmenler 
Günü ikramiyesi 
ödenmesi için 
kanun teklifi verdi. 
Irgil, "24 Kasım 
Öğretmenler 
Günü'nde 
eğitimcilerimizi 
manen onurlan 
dıran etkinlikler 
düzenleniyor, 
onları ekonomik 
olarak da onurlan 
dırmak için bu tek
lifi verdik" dedi. 
Yazılı basın 
açıklaması yapan 
TBMM Eğitim 
Komisyonu üyesi 
CHP Bursa Mil
letvekili Ceyhun 
rgil, 2010 yılında 

gerçekleştirilen

18'inci Milli Eğitim 
Şurası'nda 24 
Kasım Öğretmenler 
Günü'nün kutlan 
dığı ay bir maaş 
ikramiye verilme 
sinin benimsen 
diğini hatırlatıp, 
şura kararlarına da 
geçilmesine karşın, 

7 yıldır bu yönde 
bir düzenlemeye 
gidilmemesi üzüntü 
verici olduğunu 
söyledi. 657 sayılı 
Devlet Memurları 
Kanununda 
yapılması teklif 
edilen değişikliğin, 
her yıl 24 Kasım

Öğretmenler 
Gününde, tüm 
eğitim çalışan 
larına, Kasım ayı 
net maaşı tutarında, 
Öğretmenler Günü 
İkramiyesi, öden
mesi hükmünü 
içerdiğini belirten 
Irgil, kanun tek
lifinin gerekçesinde 
şu ifadelere 
yer verdi: 
"Türkiye'de her yıl 
24 Kasım, Öğret 
menler Günü olarak 
kutlanır. 36 yıldan 
beri yapılan kutla
malar kapsamında 
öğretmenlerin 
etkinliklerle onurlan 
dırılmasının yanı 
sıra ekonomik 
koşullarının iyileşti 
rilmesine yönelik 
olarak da bazı 
adımlar atılmış 
fakat hayata geçiril 
memiştir.

Örneğin 2010 
yılında gerçekleşen 
18. Milli Eğitim 
Şurası Genel 
Kurulu'nda, 24 
Kasım Öğret 
menler Günü'nün 
kutlandığı ay 
bir maaş ikramiye 
verilmesi,'öğret 
men ve yöneticilerin 
ekonomik durum 
larının iyileştiril 
mesi amacıyla her 
yıl kasım ayında 
bir maaş tutarında 
ikramiye veril 
meli* ifadesiyle 
benimsenmiştir. 
Ancak buna 
yönelik herhangi 
bir düzenlemeye 
gidilmemiştir. 
Eğitim ve öğreti 
min temel un 
suru olan, 
bireyi geleceğe 
hazırlamak görevi 
ve sorumlulu 

ğunu üstlenmiş 
eğitimcilerimizin 
bir ülkenin 
gelece ğini de 
şekillen 
dirdikleri göz 
önüne alınacak 
olursa, ekonomik 
durumlarının 
iyileştirilmesine 
yönelik düzen
lemelere gidilmesi 
sosyal devletin 
gereğidir. Bu 
kanun teklifiyle 
günümüz 
koşullarında 
eğitimcilerimizi 
ekonomik ola 
rak da onurlan 
dırmak adına 
24 Kasım 
Öğretmenler 
Günü nedeniyle 
her yıl kasım 
ayında bir 
maaş ikramiye 
verilmesi 
amaçlanmıştır."

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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SPOR KÖŞESİ
Haydar YİĞİT

SPORÜN GÜZELLİKLERİ...
Hafta sonu yapılan 

futbol müsabaka 
larda Gemlik 
takımları başanlı 
sonuçlar aldı 
diyemiyoruz.

Birinci amatör 
kümede tek gali
biyetimizi 
Çotanakspor elde 
etti.

Umurspor 
Mütareke Spora ye
nilirken, Vefaspor ve 
Gemlikspor deplas
manda berabere

kaldılar.
U13 Elit Ligde 

takımımız Gemlik 
Belediyespor rakibi 
Yolsporu farklı 
mağlup etti.

Klasman liginde 
oynayan U13 
Çotanak sporumuz 
namağlup ünvanını 
Mudanya’da bıraktı. 
Gençlerbirliği sporu
muz ise konuk ettiği 
Orhangazi Yeniköy 
sporu 2-0 la geçti. 
Minik sporcuların 

güzel hareketlerini 
hep beraber 
alkışladık.

Masum ve temiz 
futbollarına tanık 
olduk.

U16 Elit ligde ise 
takımımız Gemlik 
Belediyespor’un 
rakubu Bursa Güven 
spordu. Gemlik suni 
çim sahasında oy
nanan maç denk 
kuvvetlerin mücade
lesi şeklinde geçti. 
Daha iyi hazırlandığı 

bariz görünen 
Güvenspor maçı da 
1-0 kazandı.

Tüm maçlarda 
alınan sonuçların 
beklentileri 
karşılamadığı 
görüldü.

Gemlik takımlarının 
çok daha başarılı 
sonuçlar alması bek
leniyor.

Tüm spor sever
lerin beklentisi aynı. 
Şu anki hamlelerimiz 
le bir türlü istenilen 
başarıyı 
yakalayamadık.

Profesyonel ligde 
Bal liginde hatta 
süper amatörde bile 
bir tek Gemlik takım 
yok.

Gemlik, sporun 
rağbet görmediği, ya 
da sevilmediği bir 
yer diyebiliriz.

Bu duruma kimse 
üzülmüyor bile. 
Aslında öyle değil. 
Herkes kahroluyor.

Spor severler diyor 
ki daha doğru dürüst 
maç seyredecek 
sahamız bile yok. 
Maç sahamız iki 
yıldır kullanılmıyor. 
Bir de icraatçı insan
lara ihtiyacımız var. 
Boşa kürek çeken
lerle zaman kaybe
diyoruz.

Hep başka yerler 
güzel şeyler için 
örnek gösteriliyor. 
Birliktelik yok. 
Sporun ortak 
paydalarında hep 
birlikte hareket et
meliyiz diyorlar. 
Buna en güzel örnek 
Karacabey spor di 
yorlar.

Karacabey spor iki 

yılda yaratıldı. 
Belediye Başkanı ve 
sivil toplum 
kuruluşları bir oldu. 
Bir takım satın aldı. 
Karacabey spor or
taya çıktı. Şimdi de 
çok güzel tesisler 
yapıyorlar. Sporcu 
kalma yerleri, 
yemekhane, vakit 
geçirecek sosyal 
alanlar yapılıyor. 
Karacabey sporun 
temelleri 
sağlamlaştırılıyor.

işte böyle güzel 
hamleleri hayata 
geçirmek lazım. 
Sporda doğru 
olanları yapmak 
lazım. Potansiyel 
olarak inanan 
fazlasına sahibiz. 
. İstemek yeterlidir. 
internette bütün 
program mevcuttur.

UlMlai'ıla oielcller yeni sezon» açmak için sabırsız
Kış sezonu açılışı 
nın 16 Aralık'ta 
yapılacağı açıkla 
nan Uludağ'da, 
erken gelen kar 
yağışı işletmecilerin 
yüzünü güldürdü. 
Hazırlıkların tüm 
hızıyla sürdüğü 
zirvede, işletmeler 
de sezonu daha 
erken bir tarihte 
açmayı planlıyor 
Kış turizminin 
gözde 
mekanlarından olan 
Uludağ'da, erken 
gelen kar 
yağışı ile birlikte 
karayollarından 
otellere, beledi 
yelerden pist 
çalışanlarına kadar 
herkes sezonu

erken açtı.
İş makineleri ve kar 
küreme araçları yol
lardaki karı kaldır 
mak için uğraş 
verirken, tuzlama 
çalışmaları ise 
aralıksız olarak 
devam ediyor.

Kayak pistlerindeki 
karın ise düzleme 
çalışmaları makine 
ler tarafından 
sağlanırken, otel
lerin içerisinde ise 
hummalı çalışmalar 
da göze çarpıyor. 
Kar yağışının erken 

gelmesiyle otel 
açılışlarının da 
erkene aldığını 
ifade eden BOF 
Otel İşletme 
Müdürü Ozan 
Yuvacı, "Rezervas 
yonlar şu anda hızlı 
bir şekilde ilerliyor.

Kar yağışının hafta 
sonuna kadar 
aralıklarla yağması 
bekleniyor.
Hazırlıklarımız 
devam ediyor ama 
biz 16 Aralık öncesi 
sezonu açmak 
için hazırız.
1 Aralık itibariyle 
müşterilerimize 
hizmet verebiliriz. 
Bütün otellerin de 
bu tarihte hazır 
olacağını düşünü 
yorum'* dedi.
Kış turizminin 
Uludağ'da ilk önce 
iç pazar yoğunluğu 
ile geçeceğini be
lirten Yuvacı, "Şu 
anda yaptığımız 
rezervasyonlar da 
bunu gösteriyor.

Daha sonra Orta 
Doğu ve Rusya ile 
devam eder. 
Ancak Orta Doğu 
pazarında artış 
var. Kış sezonunun 
sonuna kadar günü 
birlikçilerle birlikte 
1 milyon kişiyi 
Uludağ'da ağırla 
mayı hedefliyoruz" 
şeklinde konuştu. 
Ote yandan, 
Meteoroloji 
Genel 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye 
göre, dün gece 
saatlerinde de 
aralıklarla yağışın 
sürdüğü, kar 
kalınlığının ise 
50 santimetreyi 
geçtiği öğrenildi.

lİSİM
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve BUF- 
SAD işbirliği ile 
gerçekleştirilen 
Bursa'da Zaman 
Ulusal Fotoğraf 
Yarışması'nın 'Kış 
Kategorisi' başvuru 
lan başladı. 
Kategorisi'ne 

başvurular başladı. 
Son katılım tari
hinin 23 Şubat 2018 
olduğu bu etapta da 
yarışmaya başvuru 
lar www.bursadaza- 
mandergisi.com 
adresine yapılacak. 
Fotoğraf sanatçısı 
Faruk Akbaş,

Fotoğraf sanatçısı 
Engin Özendes, 
ATLAS Dergisi 
Genel Yayın 
Yönetmeni Kansu 
Şarman, Fotoğraf 
sanatçısı İbrahim 
Zaman ve Fotoğraf 
sanatçısı Ahmet 
Çetin'den oluşan

Seçici Kurul 24 
Şubat 2018'de 
değerlendir 
meyi yapacak. 
Sonuçlar 27 Şubat 
2018'de belli 
olurken, 03 
Mart 2018'de de 
ödül töreni 
gerçekleştirilecek.

Dört Mevsim 
Buluşma Mekânları

Doğal, tarihsel ve kültürel değerlere sahip 
Bursa'nın buluşma mekânlarının 
dört mevsim çekilmiş fotoğrafları 

ile tarihe not düşüyoruz...

__ '■ «f9azete
P “1 Anadolu'nun Sesi

■ ■IPafckiPnöifeBYEGM Uydyûlarnasincia
"■ yayımlanmaktadır. .

Gemlik Kjrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

http://www.bursadaza-mandergisi.com
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feni nesil nazar tasalara 10cakta gecllinor
Ticaret hayatında 
yeni döneme 
geçiliyor. Yeni 
nesil yazar ka 
salara geçiş 
1 Ocak 2018'de 
tamam lanıyor. 
Ödeme kaydedici 
cihaz kullanmak 
zorunda olanlar ile 
yol kenarı otopark 
hizmeti verenlerin 
haricindeki mükelle
flerin 2014 satışları 
veya gayri safi iş 
hasılatı 150 bin li
radan az olanlar için 
yeni nesil ödeme 
kaydedici cihaz kul
lanma mecburiyeti 
1 Ocak 2018'de 
başlıyor.
PAZARIN

BÜYÜKLÜĞÜ 4,5 
MİLYAR LİRA

Esnaf, bu tarihe 
kadar POS cihazı 
olarak da işlev 
gören yeni nesil 
yazar kasa 
hazırlığını tamam
layacak. Ban 
kalar ile yapılan 
anlaşmalarla 
işyerleri kolay 
bir şekilde başvu 
rularını yapıp yeni 
nesil yazar kasa 
sahibi olabilecek. 
Türkiye genelin 
de 2 milyon kadar 
yazar kasanın 
değiştirilmesi 
planlanırken, 
sektöre yabancı

Ocak'ta resmen

firmaların da ilgisi 
söz konusu.
Pazarın büyüklüğü 
ise 4.5 milyar 
lira olarak 
hesaplanıyor.

KADEMELİ 
GEÇİLDİ 
Maliye Bakanlığı'nın 
25 Aralık 2015

tarihli Vergi Usul 
Kanunu Genel 
Tebliği ile yeni 
nesil yazar kasa 
kullanma mecbu 
riyeti ciro/ 
iş hasılatı ve 
kullanılan yazar 
kasaların özelliği 
dikkate alınarak 
yeniden belirlen

miş ve 2014 yılı 
satışları veya iş 
hasılatı 1 milyon 
lirayı aşan 
mükellefler için 
bu süre 1 Nisan 
2016 olarak 
öngörülmüştü. 
Tebliğ hükümlerine 
göre, yeni nesil 
yazar kasa kul

lanma mecburiyeti, 
satışları veya 
gayrisafi iş 
hasılatı 1 milyon 
lira ile 500 bin lira 
arasında olan 
mükellefler için 1 
Temmuz 2016'da 
başladı. Hasılatları 
150 bin lira ile 500 
bin lira arasında 
olanlar da 1 Ekim 
2016'da yeni 
nesil yazar kasaya 
geçiş yaptı. 
Hasılatları 150 bin 
liradan az olanlar 
için ise geçişte 
son tarih
1 Ocak 2017 olarak 
öngörüldü ancak 
süre sonra 1 yıl 
uzatıldı.

Susurluk loştu ve susurluk ayranı tescilMi
İstanbul'u Edremit 
Körfezi'ne, İzmir ve 
diğer Ege illerine 
bağlayan güzergah 
üzerinde bulunan 
Susurluk'taki 
tesislerde mola 
verenlerin ilk ter 
cihlerinden olan 
Susurluk Tostu ile 
Susurluk Ayranı, 
yurt içinde olduğu 
kadar yurt dışından 
gelen birçok turist 
tarafından da 
biliniyor. Ünü 
sınırları aşan bu 
ürünlerin tescillen- 
mesiyle ilgili uzun 
süredir çalışmalar 
yürüten Susurluk 
Ticaret Odası'nın 
Başkanı İlker Kurt, 
AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, 

coğrafi işaret 
alınması için Türk 
Patent ve Marka Ku- 
rumuna ilk 
başvuruyu Şubat 
2013'te yaptıklarını 
söyledi.

"HER YERDE AYNI 
KALİTEDE 
OLACAK"

Ankara'da Türk 
Patent ve Marka Ku- 
rumunda düzenle
nen törenle 
kendilerine, Bilim 
Sanayi ve Teknoloji 
Bakan Yardımcısı 
Haşan Ali Çelik 
tarafından her iki 
ürünün coğrafi 
işaret belgelerinin 
takdim edildiğini 
vurgulayan Kurt,

Susurluk Tostu ile 
Susurluk Ayram'nın 
bundan sonra her 
yerde aynı kalitede 
yapılacağını 
kaydetti.

"ÜRÜNLER 
BİR ANLAMDA 
KORUMA
ALTINA DA 
ALINMIŞ OLDU"

Ürünlerin tescil 
edilmesinin önemli 
olduğunu anlatan 
Kurt şöyle konuştu: 
"2013'ten bu yana 
geçen süreçte 
çalışmalarımızı 
özenle devam ettir
erek Susurluk Tostu 
ile Susurluk 
Ayram'm 
tescillendirmiş 

olduk. Belgelerimizi 
alırken orada 
yaklaşık bin kişiye 
Susurluk Ayram'm 
tattırdık. Çok güzel 
bir program 
gerçekleşti. Hem 
ayranımızı, tostu
muzu tanıttık hem 
de coğrafi 
işaretlerimizi aldık. 
Bu süreç içinde 
Malatya'nın kayısısı, 
Aydın'ın inciri, 
Ayvahk'ın zeytini 
gibi artık Susurluk 
Tostu ve Susurluk 
Ayranı da coğrafi 
işaretler listesine 
girdi. Bu tescil, 
bölgede ayran ve 
tostumuzun 
kalitesinin devamını 
sağlayacak. Bu 
ürünlerin satış

garantisi olacak. 
Yani bu ürünlerin 
Ticaret Odası olarak 
koruma garantisini 
aldık. Bundan sonra 
tüm Türkiye'de 
Susurluk Tostu ve 
Susurluk Ayranı be
lirli özeliklere sahip 
şekilde üretilecek."

"STANDART 
DIŞINDA ÜRETİM 
YAPILAMAYACAK"

Süreç içinde ürün
lerini defalarca 
analize gönderdik
lerini dile getiren 
Kurt, "Peynirinden 
tutun ekmeğine, 
sucuğuna yani be
lirli standartları tut
turabilmek için her 
şeyine özen göster

dik. Aynı şekilde 
yoğurdumuzu, 
suyumuzu gön: 
derdik analize. İçin
deki tuz oranına 
kadar analizler 
yapıldı. İlgili 
kuramların bu 
konuda gerçekten 
çok titiz çalıştığını 
gördük." dedi. 
Tescillemeyle tost 
ve ayrana bir 
standardın 
getirildiğini ifade 
eden Kurt, belir
lenen standartların 
dışında üretim 
yapan tesis ve iş 
yerlerinin Susurluk 
Tostu veya 
Susurluk 
Ayranı adını 
kullanamayacağını 
aktardı.

Gemlik Kjfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAŞEDE 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

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZGUZELYALI SİTESİNDE 

HAVUZLU EŞYALI VO EŞYASIZ 
2+1UAİRE SAHİUİNUEN SATILIK

05353781800
; Ajans
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Otomotiv sektörü ihracat rokanı kırdı
Otomotiv sektörü 
2008 yılındaki 24,7 
milyar dolarlık ihra
cat rekorunu, 17 
Kasım itibarıyla 24,8 
milyar dolarla kırdı. 
Uludağ Otomotiv 
Endüstrisi 
İhracatçıları Birliği 
(OİB) Yönetim Ku
rulu Başkanı Orhan 
Sabuncu, sektörün 
2008 yılındaki 24,7 
milyar dolarlık ihra
cat rekorunun, 17 
Kasım itibarıyla 24,8 
milyar dolarla 
kırıldığını söyledi. 
Sabuncu yaptığı 
açıklamada, otomo
tiv endüstrisinin bu 
yılın 10 ayındaki 
ihracatının, geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 21'lik 
artışla 23,4 milyar 
dolar olduğunu

belirtti.
Bu tarihten sonra 
sektör ihracatını 
gün gün takip ettik
lerini vurgulayan 
Sabuncu, şöyle 
konuştu: 
"Sektörün en yük
sek ihracat rakamı 
2008 yılındaki 24,7 
milyar dolardı. 2008 
global finansal 
krizin başladığı 
senedir. Ondan 
sonra rakam süratle 
15 milyar dolara 
düştü. Sonraki 
senelerde ihracat, 
arta arta geçen sene 
23,9 milyar dolarlık 
bir rakama geldik. 
Biz bu sene bu 
rekoru kıracağımızı 
biliyorduk. Hedefleri 
de ona göre koyduk 
ve zamanlama da 
çok iyi oldu, 17

Kasım itibarıyla oto
motiv endüstrisi 
daha önce en yük
sek 24,7 milyar 
dolar olan ihracat 
rakamını, 24,8 mil
yar dolara çıkararak 
tüm zamanların 
rekorunu kırmış 
oldu. Yani 10,5 ay 
gibi diyebiliriz." 
"ARKA ARKAYA 
12. SEKTÖREL

İHRACAT 
REKORU" 
Sabuncu, sektörde 
bu yıl başka 
rekorların da 
olduğunu ifade 
ederek, şöyle 
devam etti: 
"Otomotiv 
endüstrisi arka 
arkaya son 11 
senenin ihracat 
şampiyonu.

Bu yıl 12 olacak. 
Şu an itibanyla onu 
da kırmış bulunu 
yoruz. Çünkü bize 
en yakın sektörle 
aramızdaki fark 10 
milyar dolar. Bu 
saatten sonra bu 
farkın kapanması 
mümkün değil. Oto
motiv endüstrisi 
2017 yılında arka 
arkaya 12. ihracat

rekorunu da kırmış 
oldu."

"YIL SONU 
İHRACATI 28 
MİLYAR DOLARI 
AŞACAK" 
Artık seneyi bi 
tirecekleri ihra 
cat rakamının çok 
önemli olduğunu 
dile getiren 
Sabuncu, "2017 
ihracat hedefi 27 
milyar dolardı. 
Fakat şu günden 
sonra gidişata, 
trende bakar 
sak bu rakamın 
28 milyar dolar 
olacağı, hatta 
biraz da geçeceği 
yönünde. Bu 
çok önemli bir 
rakam." değer 
lendirmesinde 
bulundu.

Tüketici nüven endeksi açıklandı!
Türkiye İstatistik 
Kurumu ve Türkiye 
Cumhuriyet Merkez 
Bankası işbirliği ile 
yürütülen tüketici 
eğilim anketi 
sonuçlan açıklandı 
Hanenin maddi 
durum beklentisi 
endeksi bir önceki 
aya göre yüzde 2,8 
oranında azalarak 
Kasım ayında 84,6 
oldu.
Genel ekonomik 
durum beklentisi 
endeksi Ekim

gelecek 12 aylık 
dönemde genel 
ekonomik durumun 
daha kötü olacağı 
yönünde beklentisi

ayında 90,4 iken, 
Kasım ayında yüzde 
3,7 oranında azala 
rak 87,1 değerine 
düştü. Bu azalış,

olan tüketicilerin bir 
önceki aya göre 
artmasından 
kaynaklandı. 
İŞSİZ SAYISI

BEKLENTİSİ 
ENDEKSİ 70,9 
OLDU 
İşsiz sayısı beklen
tisi endeksi Ekim 
ayında 70,88 iken, 
Kasım ayında yüzde 
0,1 oranında artarak 
70,95 oldu. Bu artış, 
gelecek 12 aylık 
dönemde işsiz sayı 
sında düşüş bekle 
yenlerin artma 
sından kaynak 
landı.
TASARRUF ETME 
İHTİMALİ ENDEKSİ

18 OLDU 
Tasarruf etme 
ihtimali endeksi 
yüzde 14,4 ora 
nında azaldı. 
Ekim ayında 21 
olan endeks, Kasım 
ayında 18 değerine 
düştü. Bu düşüş, 
gelecek 12 aylık 
dönemde tasarruf 
etme ihtimali 
olmadığını düşünen 
tüketicilerin bir 
önceki aya göre 
artmasından 
kaynaklandı.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
itfaiye 110
Poll» İmdat ISO
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğL Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayoltan 513 13 08
Uman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Slcl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

Bursa 2se 77 84
Mudanya 544 30 «0
Yenlkapı (212) 510 12 12
Yalova (220) G11 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. at 3 23 94M VAPUR-FERİBOT

L 
i 
K

KAYMAKAMLIK
Yalova (220) 814 10 20
Topçular (220) 303 43 19
Esklhlsar (262) 055 50 31

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

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

R
Pamukksl* 612 OO 26
deniz uçaöi *13 ea ıa
Psgssus A km la Seyahat 614 S 3 ®2
METRO 618 12 12
Aydın Turtam 313 20 77
Mur Turtan 012 1O 72
Kanb«roQlu-E aadaş 314 40 4S
Anrtur 014 47 71
Kamil Kop 312 0133

daAiticilar

E 
H

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 56
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 813 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___________ 614 17 00

HASTANELER

B 
F

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Haat 513 23 29
Mer.Sag.OcaOı 513 10 08
Tomokey Tomografi 513 55 29
Acıbadem 280 44 44

BELEDİYE

Santral 51345 21-23
Başkanlık 5134520

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 51323 25
Muhasebe Md. 51345 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

■■

R
TAKSİLER
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ludağ Üniversitesi Hukul akültesi Hukuk Topluluğu ve Bursa Barosu Av. Özgür Akso/u andr

illiıııı İaür Hü'i lîniBiiiımıl istiıınlıf
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Öldükten sonra da yaşamak..
Önceki gün, Hukuk Fakültesi Hukuk 

Topluluğu öğrencileri ve Bursa Baro- 
su’nun ortaklaşa düzenledikleri, Av. 
Özgür Aksoy’u Anma toplantısınday 
dım.

Toplantıya gazetedeki işlerin yoğun 
luğu nedeniyle biraz geç katıldım.

Salnria girdiğimde, rahmetli Özgür’ü 
tanıyanlarla yapılmış söyleşiler gös
teriliyordu. Devamı sayfa 4’de

4 Temmuz günü, avukatlık bürosundan çıkışta uğradığı silahlı 
saldırı sonucu şehit olan Av. Özgür Aksoy, Uludağ Hukuk 
Topluluğu ve Bursa Barosu [şbirliğiyle düzenlenen etkinlikle 
anıldı. Anma toplantısında, UÜ Hukuk Fakültesi Asım Kocabıyık 
Kültür Merkezi Salonu doldu. Özgür Aksoy’un şehit edilmesi ve 
avukatlara yönelik şiddet olaylarını anlatmak üzere kürsüye çıkan 
Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun, duygulu bir konuşma 
yaptı. Altun, Konferans salonumuza Özgür’ün adını verdik, ruh
sat törenlerine gelen genç avukatlar ve yakınları, sosyal medya 
hesapların dan Av. Özgür Aksoy Konferans Salonu’nda yer 
bildirimi yapıyor” diye konuştu. Haberi sayfa 2’de

Sıraeün 
sonrasertest 
mniıMıto

Gemlik Belediye 
si’nde ortaya çı 
kan ruhsat yol 
suzluğu ve imar 
alanlarına açıla 
cak yerler konu 
sunda başkaları 
na bilgi verdiği, 
bir emlakçının 
silahla yaralan 
ması sonucu 
ortaya çıkınca, 
Belediye Başka 
nınca iki memur 
da açığa alınmış 
ve savcılığa suç 
duyurusunda 
bulunulmuştu. 
Cumhuriyet savcı 
lığınca sorgula 
nan iki memur 
serbest bırakıl 
dığı öğrenildi.

İMLUK

KUMLA 2. ŞUBEMİZ

GEMLİK ŞUBEMİZ

ZAMANINDA VE DEĞERİNDE ALIM SATIM

Htıuftt İheMtiç
SATILIK - KİRALIK EV - ARSA - 

ARAZİ - DÜKKAN - İŞYERİ

|i KUMLAT. ŞUBEMİZ I

- ® zingot
^sahibinden.comj
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KUMLA 1. ŞUBEMİZ ; İSKELE MEYDANI 
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n 094 »8 86 - 0533 746 06 46

w w w. d a y i e m I a . s a n ı d ı n a e n . c o m

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


24 Kasım 2017 Cuma Gemlik Körfez Sayfa 2

ludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Topluluğu ve Bursa Barosu Av. Özgür Aksoy‘u andı.

FABRİKA GİBİ 
ÜRETİRDİ

4 Temmuz günü, 
avukatlık bürosun
dan çıkışta uğra 
dığı silahlı saldırı 
sonucu şehit olan 
Av. Özgür Aksoy, 
Uludağ Hukuk 
Topluluğu ve 
Bursa Barosu 
işbirliğiyle 
düzenlenen 
etkinlikle anıldı. 
Anma toplantı 
sında UÜ Hukuk 
Fakültesi Asım 
Kocabıyık Kültür 
Merkezi Salonu 
doldu. 
Anma toplantısına 
Hukuk Fakültesi 
öğrencileri yanında 
Av. Özgür Ak
soy’un annesi 
Gülay Aksoy, eşi 
Avukat Çiğdem 
Aksoy, kardeşleri 
Onur ve Önder 
Aksoy, arkadaşları, 
meslektaşları ve 
sevenleri, siyasi 
oartilerin Gemlik 
İçe temsilcileri, 

STK’lar ile Hukuk 
Fakültesi önceki 
Dekanı Prof. Dr. 
Doğan Şenyüz, 
Hukuk Fakültesi 
Dekan Yardımcısı 
Doç. Dr. Halit Aker, 
Yrd. Doç. Dr. 
Ahmet Sevimli ve 
öğretim görevlileri 
katıldı.

VİDEO 
GÖSTERİMİ 
ZLENDİ

Siyasetçi ve 
meslek arkadaş 
larıyla yapılmış 
röportajların yer 
aldığı videonun 
izlenmesinden 
sonra Özgür Ak
soy’un şehit 
edilmesi ve avukat
lara yönelik şiddet 
olayla rım anlat
mak üzere kürsüye 
çıkan Bursa Baro 
su Başkanı Av. 
Gürkan Altun, 
duygulu bir konuş 
ma yaptı. Özgür 
Aksoy’un hayatın 
üç gün olduğuna 
inandı ğım ifade 
eden Altun, 
“Dün, bugün ve 
yarın... Biz genel 
de bugünü yaşar 
ken, Özgür hep 
yarını hayal ederdi.

O’nun yarınları çok 
güzeldi” dedi.
Ozgür’le her 
zaman anlaşama 
dıklarım, fikir 
ayrılıkları olduğu 
nu kaydeden 
Altun, “En başta 
Gemlik’ti fikir 
ayrılığı konusu. 
Her Gemlik’e geldi 
ğimde en çok gide
bilmeyi özler dim. 
Nedense huzursuz 
olurdum. O ise 
Gemlik’e aşıktı. 
Hukuk fakültesi 
kurulması ilk gün
deme geldiğinde 
son derece heye 
canlanmış, ‘Hukuk 
Fakültesi Gemlik’e 
çok yakışacak’ 
demişti. Biz aynı 
fikirde değildik, 
ben hukuk fakül
tesinin kampus 
içinde olmasını 
istemiştim. Çünkü 
O Gemlik’i her 
yönüyle dönüştür 
mek istiyordu. 
Hukuk fakültesi de 
O’nun için araçlar

dan biriydi. Çünkü 
hukuk fakültesin 
de okuyan 
öğrencilerin, na
muslu, onurlu, 
hukuka bağlı, va 
tan ve insan sevgi 
si taşıyan insanlar 
olduğuna inanırdı. 
Bir avuç insanın 
büyük bir dalga 
hareketi yarataca 
ğını düşünürdü. 
Gemlik’te hukuk 
fakültesi öğrenci 
leriyle birlikte dönü 
şebilirdi belki de... 
Sadece üniversite 
değil, sanat merke 
zi, çocuk kulübü 
kurma hayalleri de 
vardı. Çocuk kütüp 
hanesi kurmayı 
düşünüyordu’’ 
dedi.

ÖZGÜR AKSOY 
ADINA ŞİİR 
YARIŞMASI

özgür Aksoy’un 
ardından Bursa’da 
ve Türkiye’de 
avukatlara yönelik 

saldırıları hatır 
latan, Kocaeli’de 
de görevi ne
deniyle şehit edi 
len Av. Mehmet 
Samim Geredeli’- 
den de bahseden 
Altun, hakim ve 
savcıların avukat
lara yönelik 
saldırılar karşı 
sındaki tavır ve 
kararlarından 
yakındı. Bursa 
Barosu’nun yaptığı 
sıralı eylemleri an
latan Gürkan 
Altun, Bursa’da 3 
Kasım günü yaptık 
lan eylem sırasın 
da Hakim Levent 
Dağdeviren’in, 
duruşma tutana 
ğına yansıyan 
kararıyla avukat
lara destek ver
mesinden de 
övgüyle söz etti. 
Altun son olarak, 
Özgür Aksoy’un 
kendilerine, avukat 
ların, avukatlık 
dışında başka 
şeyler yapmayı da 

öğrettiğini ifade 
ederek “Tiyatro 
yaptı, şiir yazdı. 
Bursa Barosu ilk 
defa Özgür Aksoy 
adına şiir yarış 
ması düzenledi. 
5 Nisan Avukatlar 
Günü’nde sonuç 
/andırıp şiir gecesi 
düzenleyeceğiz. 
Konferans salonu
muza Özgür’ün 
adını verdik, ruhsat 
törenlerine gelen 
genç avukatlar ve 
yakınları, sosyal 
medya hesapların 
dan Av. Özgür 
Aksoy Konferans 
Salonu’nda yer 
bildirimi yapıyor” 
diye konuştu.
Özgür Aksoy’un 
cenazesinde tabu
tuna bayrak koydu 
rulmadığını, Özgür 
için şehit sözünü 
bile kullanmadık 
larını, oysa Özgür 
Aksoy un da 
hukukçu kimliği 
nedeniyle görevi 
için şehit edildiğini 

söyledi. 
Altun, cenaze 
namazını kıldıran 
imamı kınadı, 
“Ölülerimizi 
bile ayırmaya 
başladılar” dedi. 
Bursa Baro Başka 
m Şehitlik kavramı 
konusunda yasası 
bulunmadığını kim
lere şehit 
deneceğinin belir
lenmesi gerekti 
ğine dikkat çeke 
rek bu konuda bir 
yasa tasarısı 
hazırladıklarını ve 
tüm Barolara 
göndererek bu 
tasarının par- 
lementoya 
sunacaklarını 
söyledi.

Özgür Aksoy’un 
meslekdaşı ve 
arkadaşı Av._ İsmail 
İşel de, Av. Özgür 
Aksoy’un örnek 
alınacak özellik
lerini anlattı. İşel, 
“Özgür, herkesle 
farklı dostluklar 
kurabiliyordu.
Zamanını çalıyor 
diye akıllı telefon 
kullanmaz, sürekli 
okurdu. Telefon
lara yanıt ver
mezdi, biz de 
yakınırdık bundan. 
Özgür adeta bir 
fabrika gibi üretir, 
ürettiklerini de 
paylaşırdı” diye 
konuştu.
Uludağ Hukuk 
Topluluğu Başkanı 
Öner Aktuğ da, 
Özgür Aksoy için 
“Dostluk adına, 
siyaset adına, 
hukuk adına, 
alışılmış pro 
fillerin dışına 
çıkmayı başarmış 
bir hedef 
insanıydı” dedi. 
Programın so
nunda, Uludağ 
Hukuk Topluluğu 
Başkanı Öner 
Aktuğ, Bursa 
Barosu Başkanı Al- 
tun’a çiçek sundu, 
Altun da çiçeği, 
Şehit Av. Özgür 
Aksoy’un eşi Av. 
Çiğdem Aksoy 
verdi.
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Hamile eşini bıçakladı
Bursa'da 8 aylık 
hamile eşini 8 
yerinden bıçakla 
yarak öldüren 
sanık, cinayet anını 
hatırlamadığını 
söyledi. Sanık 
hakkında müebbet 
hapis talep edildi. 
Geçen eylül ayında 
Yıldınm'a bağlı 
Ulus Mahallesi'nde 
meydana gelen 
olayda, Nurettin 
Atasever (52) ile 8 
aylık hamile eşi Is- 
manperi Atasever 

. (35) arasında, 
karısının ilk evlili 
ğinden olan 3 
yaşındaki erkek 
çocuğun bakımıyla 
alakalı tartışma 
çıktı. Nurettin Ata
sever, 8 aylık hami 
le karısını 8 yerin 
den bıçakladı. Has
taneye kaldırılan 
hamile kadın ve 
cinsiyetinin erkek 
olduğu öğrenilen

hüaiıt!iımiiSrt)!xıWetıi
Bursa'da hafriyat 
kamyonunun 50 
yıllık kestane 
ağacını devirmesi 
güvenlik kamera 
sına yansıdı. 
Osmangazi 
ilçesinde dar 
sokağa girmeye 
çalışan hafriyat 
kamyonun kasası 
kestane ağacına 
takıldı. Kaldırımda 
bulunan ağaç 
büyük bir gürül 
tüyle devrildi.

Kaybolan yaslı Kamış saat sonra ortaya tıMı
Büyükorhan Yenice 
Mahallesin de dün 
öğle saatlerinde 
evinden ormanlık 
alana mantar topla
maya diye çıkan 70 
yaşındaki Şükriye 
Özger 15 saat 
sonra bitkin bir 
halde evine döndü. 
Büyükorhan ilçesi 
Yenice Mahallesin

karnındaki bebeği 
kurtarılamadı.
Yakınlarının buluna 
maması üzerine 
üzerine İsmanperi 
Atasever kimsesiz 
ler mezarlığına 
defnedildi.
"KOLTUĞA 
DÜŞTÜĞÜMÜZDEN 
SONRASINI HATIR
LAMIYORUM" 
Bursa 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
Nurettin Atasever 
hakkında '8 aylık 
hamile eşini kasten 
öldürme1 suçundan 
ağırlaştırılmış 
müebbet hapis 

Yayaların yoğun 
olarak kullandığı ve 
iş yerlerinin bulun 
duğu caddede o 
esnada hiç bir

vatandaşın 
olmaması 
muhtemel bir 
faciayı önledi. 
Kamyonun ağacı

deki evinden öğle 
saatlerinde 
ormanlık alanda 
mantar toplamaya 
çıkan 70 yaşındaki 
Şükriye Özger 
akşam dönmeyince 
ailesi durumu 
Jandarma'ya 
bildirdi. Havanın 
kararması ve soğuk 
olması nedeniyle 

cezası talebiyle 
dava açıldı.
Mahkemede ifade 
veren Atasever, 
"Olay akşamı evde 
çay içiyorduk.
Eşimin ilk 
evliliğinden olan 3 
yaşındaki Muham
met'i seviyordum. 
Birden çocuk kalkıp 
annesinin kucağına 
gitti. Eşim boynun
daki kızarıklığı 
görünce 'Bu 
çocuğa bir şey mi 
yaptın' dedi.
Aramızda tartışma 
çıktı. Bana bağır 
maya başladı.

Jandarma ekipleri, 
mahalle halkı 
AFAD, AKUT ve 
BAKUT ekipleri 
bölgede arama 
çalışmaları yaptılar. 
Yapılan arama 
larda bulunamayan 
Şükriye Özer saat 
02.30 sıralarında 
kendi imkanlarıyla 
evine döndü.

Münakaşa büyü 
yünce bana bıçakla 
saldırdı. Sol baldı 
rımdan bıçaklan 
dım. İkimiz 
koltuğun üzerine 
düştük. Gerisini 
hatırlamıyorum. 
Koltuktan 
kalktığımda her yer 
kan içerisindeydi. 
Pişmanım" dedi. 
Ev sahibi Emrullah 
A. ise, "Gece 
evimin zili çaldı. 
Kapıyı açtığımda 
kiracımı gördüm. 
Üzeri kan 
içerisindeydi. 
Ardından polisi 
aradım" dedi 
Mahkeme heyeti, 
eksik evrakların 
tamamlanması, 
maktulenin 
yakınlarının tespit 
edilmesi ve diğer 
şahitlerin dinlen
mesi için 
duruşmayı ileri bir 
tarihe erteledi.

devirme anı ise iş 
yerinin güvenlik 
kamerasına saniye 
saniye yansıdı. 
Kazaya şahit olan 
esnaf, "Dükkanı 
mızda oturuyorduk. 
Bir gürültü koptu. 
Heyecanla dışarı 
baktığımızda 
kamyonun ağacı 
devirdiğini 
gördük. Çok 
şükür kimseye bir 
şey olmadı" 
dedi.

Soğuk havadan 
dolayı üşüyen ve 
konuşmakta zorluk 
çeken Şükriye 
Özer 112 Acil 
Servis ekiplerinin 
yaptığı ilk müda
halenin ardından 
Bursa Devlet Has- 
tanesi'ne sevk 
edilerek tedavi 
altına alındı

fldliy ede 36 Bin 
Lira Parayı, K-ray 
Cihazımla Unuttu

BURSA Adliye 
Sarayı'na araç 
ihalesine katılmak 
için gelen Mustafa 
B., girişteki kontrol 
sırasında içinde 36 
bin lira bulunan 
poşeti, X-ray 
cihazının çıkış 
bandında unuttu. 
Bir saat sonra polis 
noktasına gelerek 
parasını 
kaybettiğini 
söyleyen Mustafa 
B.'ye 36 bin lirası 
iade edildi.
İcradan satılık araç 
almak için ihaleye 
katılmak üzere 
Bursa Adliyesi'ne 
gelen Mustafa B., 
girişteki kontrol 
noktasından 
geçerken, içinde 36 
bin lira bulunan 
siyah poşeti,

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

GUN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

MM?! ABONE OLDUNUZ MU?
UMllMIIIIIIIIIIIIIIMf ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

X-ray cihazının 
bandına bıraktı. 
Üst kontrolünden 
geçen Mustafa 
B., parayı cihazın 
çıkış bandında 
unutup, ihalenin 
yapılacağı salona 
geçti. Adliye 
Koruma Büro 
Amirliği'nde görevli 
polisler, sahibine 
ulaşamadıkları 
parayı, koruma 
altına aldı. Mustafa 
B., yaklaşık 
1 saat sonra, 
polis noktasına 
başvurarak 
36 bin lira parasını 
kaybettiğini ifade 
etti. Adliye Koruma 
Büro Amirliği'ne 
götürülen 
Mustafa B.'ye 
parası teslim 
edildi.

Facebook sayfamız s Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Güne Bakış Hoaralıiflitıeyii^iaııeliaııılıalailaftoiacii^
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Öldükten sonra da yaşamak..
Toplantıya giderken, katılımın nasıl 

olacağını düşünüyordum.
Gemlik’teki sanatsal veya kültürel 

etkinliklere katılım pek olmaz. Para ile 
davet edilen konuşmacıları bile dinleme 
ye giden az olurdu çünkü.

Ama salona girdiğimde, sanılarım da 
yanıldığımı gördüm.

Anma toplantısında salon tamamen 
doldu.

Herkesimden insan vardı toplantıda.
Her siyasi görüş temsilcileri de Özgür 

Aksoy’un anılmasına gelmişti.
İşte dedim, öldükten sonra da 

yaşamak budur.
Özgür ölmemiş, Özgür aramızda. 
Özgür Aksoy benim oğlum sayılırdı.
Rahmetli babası Ali Aksoy, arkada 

şım, dostum, fikirdaşımdı.
Aynı dönemin insanlarıydık, 12 Eylül 

öncesi birlikte CHP saflarında siyaset 
yaptık. Bunu daha önce yazdım.

O günlerde Özgür daha küçük bir 
çocuktu.

Özgür’ün annesi Gülay kardeşim ise 
çocukluğumdan beri tanışımdı. İlk ve Or
taokulu birlikte aynı sınıflarda okuduk. 
Aynı yıl öğretmen okuluna gittik. Aynı yıl 
mezun olup, öğretmenliğe başladık.

Aksoy ailesinin tanıdıkları benim de 
tanıdığımdı.

Özgür’ün çocukluk yıllarında babası 
nın yakın dostu, meslektaşı, bizim 
gazetenin sorumlu müdürü ve yazarı 
Cengiz Göral ile yakın arkadaşlıkları 
vardı. Siyaseten ve ailece hep birlikte 
oluyorlardı.

Cengiz’in kızları llksev ve Özgür, kü 
çük Özgür Aksoy un da arkadaşlarıydı.

Cengiz Göral’ın 3 Temmuz 1979 günü 
kalleşçe öldürülmesi, herkes gibi Aksoy 
ailesini de etkiledi.

Bir yakın dostlarını kaybettiler.
Dünkü toplantıda Ozgür’ün avukat 

arkadaşı İsmail Işel konuşmasında bun
dan sıkça söz etti.

Cengiz’i yitirdiğimizin üzerinden 38 yıl 
geçmesine karşın, Cengiz Göral da öldü 
ğü halde hale aramızda yaşıyor, yaşatı 
lıyor.

Özgürler ve Cengizler birer dava 
adamıydılar.

İnsanları seviyorlardı, yaşadıkları ken 
ti seviyorlardı, toplumun iyiden, güzel 
den, doğrudan emekten yana değişimini 
savunuyorlardı. Onlar barışın, özgürlü 
gün, insanca yaşamanın, sanatın ve 
kültürün, birlikte yaşamanın yaşayan 
elçileriydi.

Bursa Baro Başkanı Gürkan Altun’un 
özgür için söylediği gibi onların ölümü 
bile birçok değişimin öncüsü oldu. 
Bunun için bizimle, bizlerle yaşıyorlar, 
yaşayacaklar.

Marmarabirlik, 11 
gramlık küçük am
balajlarla üretime 
başlıyor.
3 adet zeytinden 
oluşan tek porsi 
yonluk ambalajlar, 
önümüzdeki Rama 
zan ayında toplu 
iftar ve sahur 
noktalarında tüke 
ticiye sunulacak. 
Marmarabirlik, 
piyasanın talebini 
karşılamak amacıy 
la 20 gramdan son 
ra şimdi de 11 gram 
lık küçük ambalaj 
larla üretime 
başlıyor.

Türkiye Emekliler 
Dernekleri 
Başkanlar Kurulu 
Afyonkarahisar da 
biraraya gelerek 
emeklilerin sorun 
larını masaya 
yatırdılar.
Türkiye Emekliler 
Derneği Gemlik 
Şube Başkanı Ömer 
Şimşek de katıldı. 
Ömer Şimşek 
gazetemize yaptığı 
yazılı açıklamada, 
16 Kasım 2017 
itibariyle 48 yaşına 
bastığını Türki 
ye’nin en büyük 
sivil toplum kuru 
luşu olan Türkiye 
Emekliler Derneği 
her zaman emek
linin yanında 
olduğunu, sorun 
larına çözüm ara
mak için çaba 
harcadığını söyledi. 
Şimşek, “Ülkemizin 
içte ve dışta karşı 
taştığı sorunların 
birlik ve bütünlük 
içerisinde aşılaca 
gına dikkat çeken 
Başkanlar Kurulu
muz, Başkanlar Ku
rulumuzda müzake 
re edilen ve değer 
lendirilen konuların 
kamuoyuyla 
paylaşılmasına ka 
rar verilmiştir.” 
dedi. Açıklama 
şöyle devam etti: 
7,1 Ekim 2008 tarihi 
itibariyle yürürlüğe 
giren 5510 Sayılı 
Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu, 
emekli aylık larını 
temelden etkileyen 
bir değişiklik getir 
miştir. Aylık hesap 
lama parametreleri 
olan güncelleme

3 adet zeytinden 
oluşan 11 gramlık 
ambalaj ile 7 adet 
zeytinden oluşan 20 
gramlık ambalajın 
seri üretimi için 
yaklaşık 2 milyon 
Euro'luk yatırım 
yapılacak. Önce

katsayısı ve aylık 
bağlama oranlan 
önceki dönemlere 
göre düşürüldüğün 
den, sigortalı çalış 
ma süresi uzadıkça 
emekli aylıklarında 
kayıplarla karşılaşıl 
ması büyük bir 
mağduriyet yarat 
maktadır. Bu ne
denle; aylık bağla 
ma hesaplama sis
temi değiştirilmeli 
ve aylık bağlama 
oranı en az %60 
olarak belirlen
melidir. 2016 yılında 
SSKveBAG-KUR 
emeklilerine ikra 
miye taahhütü ola 
rak 100 TL seyya
nen zam yapılması 
olumlu karşılanır 
ken, bu uygulama 
nın 2017 yılından 
itibaren emekli 
olanlara verilmeme 
si, yeni bir eşitsizlik 
yaratmıştır. Bu ne
denle 2017 sonrası 
emekli olan ve bun
dan böyle emekli 
olacaklara seyya
nen 100 Lira zam 
mm güncellenerek 
verilmesini talep 
ediyoruz. Emeklileri 
miz harcamaı'a „ 
rından KDV ve OTV 
gibi yüksek oranda 
vergiler a lınmakta 
dır. Emeklilerimize 
ver gi iadesi karşılı 
ğr. olarak ödenen ek 
rideme tutarları 

likle Ramazan 
ayında toplu iftar ve 
sahur noktala rında 
tüketiciye sunula
cak tek porsiyonluk 
mini ambalajların, 
okul kantinleri ve 
simit sarayları baş 
ta olmak üzere otel, 

yetersiz kaldığın 
dan, ek ödeme oran 
lan en az yüzde 
8-9 olarak yeniden 
belirlenmelidir.
Gelir ve aylıklara 
yapılan artış sis
temi değiştirilme 
lidir. Altı aylık 
TUFE’ye endeksli 
yüzdeıi zamlar 
emeklilerin harca 
malarını temsil et
mekte yetersiz kal 
dığından, yeni bir 
artış sistemi getiril 
melidir. Emekliler 
üzerinde yaptığımız 
araştırmalardan da 
görüleceği, gibi 
emekli aylıklarına 
seyyanen zam 
yapılması ve milli 
gelir artışından 
refah payı verilmesi 
talep edilmektedir. 
2000 Yılı öncesi 
SSK emeklilerine 
yapılan intibak kri 
terleri esas alınarak 
aynı uygulama 2000 
yılı sonrasında 
emekli olanlara da 
yansıtılmalıdır. Bü 
tün emeklilerimizin 
beklentisi bu yön 
dedir. Hükümetimiz, 
bu çağrımızı değer 
lendirmeli ve emek 
liler arasında norm 
ve standart birli 
ğinini sağlamalıdır. 
Başkanlar kurulu 
toplantımızda 
ağırlıklı olarak gün
deme getirilen 

restoran ve kahval 
tı salonu gibi ev 
dışı tüketim alan 
larında da sunul 
ması planlanıyor. 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, daha önce ku
rulan zeytin ezmesi 
üretim tesisinde 
geçtiğimiz yıldan 
itibaren 20 gramlık 
ambalaj üretimine 
başlandığını be
lirterek, aynı tesiste 
11 gram ambalaj * 
denemeleri de 
yaptık larını 
söyledi.

emek İllerimiz 
den katkı payı 
alınmaması 
talep edilmektedir. 
Emeklilerimiz, 
çalıştıkları dönem 
de Yüzde 11 gibi 
yüksek oranda 
sağlık primi ödedik* 
lennden, kamu ve 
özel sağlık kuruluş 
lan aynmı olmak ■ 
sızın bu önerimizin 
değerlendirilmesini 
Hükümetimizden 
bekliyoruz.
Patenti Türkiye 
Emekliler Derne 
ğine ait olan TOK! 
vasıtasıyla evi ol
mayan emeklilerimi 
zin uygun koşullar 
ile konut sahibi 
olması için girişim 
lerimiz ve çalışma 
lanmız devam et
mektedir. Evi ol
mayan emekliler 
den toplanan tale
pler yetkili makam
lara sunulmaktadır. 
Aynı zamanda dev 
let taahhütü olan bu 
projemize valilikle 
rimız ve belediye!e 
rimizin desteklerini 
esirgememesi du
rumun da zorluk 
içerisinde yaşayan 
emeklilerimiz ev 
sahibi olacaktır.
Başkanlar Kurulu 
üyelerimize geniş 
kapsamlı bir 
eğitim programı 
uygulanmıştır.
Sosyal güvenlik 
sistemi, dernekler 
mevzuatı, mali işler 
ile birlikte bilgi ış 
lem alanında 
uzmanlarımız tara 
fından bilgilendir 
meler yapılmıştır. 
Kamu oyunun 
bilgisine sunulur. ”

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Serbest Kürsü
Ürer KONAK (0 Tarih Öğretmeni

CANIM ÖĞRETMENİM...
Atatürk'ün 100. 

doğum yıldönümü 
olan 1981 den beri 
ülke çapında 24 
Kasım Öğretmenler 
Günü olarak 
kutlanmaktadır. 
Çünkü, Atatürk 1928 
yılının 24 Kasım'ın 
da "Millet Mektep
lerinin Başöğretmen 
ligini" kabul etmiştir.

Öğretmenler, 
toplumlara önderlik 
edecek kişileri 
yetiştirir... Ancak hep 
arka planda kalırlar, 
öne çıkmazlar. 
İlkokuldan üniversite 
eğitiminin sonuna 
dek hep öğretmen 
lerin emekleri vardır. 
Bilgi akışını öğret 
menler sağlar. 
Öğretmenler varlık 
larıyla uygarlıkların 
sürekliliğini 
sağlarlar.

Atatürk için askeri 
dahi, eşsiz komutan, 

büyük lider, büyük 
devrimci, büyük 
devlet adamı gibi 
çok değişik sıfatlar 
verilmiştir. Ama o, 
"-Devlet Başkanı 
olmasaydım. Milli 
Eğitim Bakanı olmak 
isterdim" demiş ve 
"-Öğretmen Ordusu 
olmadan asker or
dusunun çabalarının 
boşa gideceğini, mil
letleri kurtaranlar 
yalnız ve ancak 
öğretmenlerdir" diye 
rek eğitim-öğretime 
ne kadar önem 
verdiğini belirtmiştir.

Her yurt gezisinde 
mutlaka bir okul zi
yaretinde bulunurdu. 
Öğretmenlere, eği 
tim-öğretime ne 
kadar değer ve önem 
verdiğini sık sık be
lirtirdi.

Çankaya'da yeni 
ilkokul açılmıştı. 
Köşkün çevresinde 

bulunan bu okulu bir 
gün Atatürk ziyaret 
eder. Sınıfın kapısını 
çalar, içeri girer, 
öğretmen tahtanın 
başında ders ver
mektedir. * 
Cumhurbaşkanı girer 
girmez saygı işareti 
vermiş, çocuklar 
ayağa kalkmıştır" 
"Oturunuz" işaretini 
verdikten sonra 
yüzünü tahtaya çe
virerek derse devam 
etmiştir öğretmen... 
Atatürk, beş on 
dakika ayakta ders 
dinlemiş ve çıkarken 
öğretmen yine aynı 
ses, aynı eda ile 
çocukları ayağa 
kaldırmış ve otu
runuz işareti verir 
vermez derse devam 
etmiştir.

Gazi, kapıdan 
çıkarken yanındaki 
lere: “-Gördünüz mü 
öğretmeni?

Cumhurbaşkanına 
bile önem vermedi" 
demiş ve eklemiş: 
-İlk öğretmen vatanın 
en hayırlı elemanı. 
Onlar vatan çocukla 
rıyla o kadar kaynaş 
mışlardır ki adeta 
çocuklaşmalardır. 
Önların gözünde en 
sevgili öğrencileridir, 
Bu öğretmen eğer 
dersini bırakıp 
saygısını göstermek 
için yanıma gelseydi 
ve çıkarken beni 
merdivenlere kadar 
geçirseydi, öğrenci 
lerinin gözünde 
küçülür, belki presti
jini kaybederdi... 
Öğrenci gözünde en 
saygılı, en büyük 
adam öğretmendir" 
demişlerdir. (Kahra
man Yusufoğlu, 
Atatürk'ten Hatıralar- 
5 Çankaya Yolunda 
Syf 150-151)

Kimi meslekler 
vardır ki para için 
yapılmaz. Yoksa 
yüceliği, kutsallığı 
kalmaz. Parası çok 
diye doktorluk ya
pandan insana hayır 
gelmez. Her meslek 
yücedir, kutsaldır... 
Helalinden, emeğinin 
alın teriyle kazanıl 
diktan sonra... Ama 
en kutsalı, yüceşi

şüphesiz kİ bence 
öğretmenliktir.

O, bilgi verendir, 
öğretendir. Anadır, 
babadır... Ufkunuzu 
aydınlatır. Çocukları 
na sevgiyle yaklaşır, 
sevgi-saygı aşılar... 
Dosttur, barışçıdır, 
hep yenilikçidir, 
yeniden yanadır. İlk 
önce yeni şeyleri 
kendi öğrenir.. 
Yetenekleri bulup, 
ortaya çıkarır, 
öğrencisini becerisi, 
yeteneği, bilgisi 
doğrultusunda yön
lendirir, eğitir, yol 
gösterir. Bir kandile 
benzer, kendisini 
tüketir, ama çevre 
sini aydınlatır, ışık 
verir... Elleri öpülesi 
varlıktır öğretmen...

Ancak, acaba 
öğretmene verilen 
değer dün neydi? 
Bugün ne? Yıl 1923... 
TBMM de milletvekil
lerinin maaşları 
düzenlenecek.... 
Atatürk'e soruyorlar: 
-Sayın Başkanım mil
letvekilleri maaşları 
ne olsun? Mustafa 
Kemal şöyle der: - 
“öğretmen maaşları 
nı geçmesin"

Peki şimdi durum 
ne? Ne siz sorun hal
lerini, ne de ben

anlatayım.
Yalnızca bu gün

lerde hatırlanan du
ruma geldi öğretme 
nim... İşsiz, bln- 
lercesi atanamayıp 
değişik işlerde karın 
tokluğuna çalışan 
insan ve meslek 
grubu durumuna 
geldi. Vatanımın en 
uzak köşelerinde 
yalnız bırakıldı, şehit 
edildi, elinden 
tutulmadı... Sistemin 
oyuncağı duru 

muna düşürül dü. 
Düşüncesi alınmadı 
eğitime emek veren 
o olduğu halde...

Çok dertleri var 
çözüm bekleyen... 
Bugün anılmakla 
kalmasın...

Bir gün hatırlanıp, 
diğer günler unutul 
masın. Zira analar 
doğurur, besler, giy
dirir, büyütür. 
Öğretmen ise yetiş 
tirendir çocukları 
mızı. Başta Başöğret 
menimiz olmak üzere 
sonsuzluğa göçen 
tüm öğretmenlerimi 
zin şehit olanlarımı 
zın ruhları şad 
olsun... Tüm 
yaşayan öğretmenle 
rimizin günü kutlu 
olsun. Hepsinin el
lerinden öperim...

rffffff 
IIIIIH

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 • 
.... -.....................KR^ClUKOA^ZASyO^^M1 İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5/A Gemlik / BURSA 

Tel: 0 224 513 96 83 korfezofset@hotmail.com •

mailto:korfezofset@hotmail.com


İGemlik Körfez

VEFAT ve TEŞEKKÜR
16 Kasım 2017 Perşembe günü aramızdan ayrılan

Emekli Öğretmen, Sevgili Eşim

MACİDE SOYER’in
rahatsızlığı sürecinde yardımlarını esirgemeyen, 

bize güç ve umut veren, her türlü desteklerini sürdüren 
Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Kamil Dilek’e,
Prof. Dr. Murat Biçer’e, 
Uzm. Dr. Suat Akgür ve 

Nefroloji Kliniği doktor, hemşire ve personeline, 
Gemlik Umurbey Sağlık Ocağı Aile Hekimi Serdar Bakış ile 

Hemşire Dilek Bakır ve diğer sağlık çalışanlarına, 
ayrıca cenazemize katılarak

bizlerin acılarını paylaşan, telefonla arayarak ve 
bizzat gelerek taziyede bulunan ve mevlidimize katılan 

eş, dost, arkadaş ve akrabalarımıza 
teşekkürü bir borç biliriz.

Eşi Hüseyin SOYER 
Çocukları Ümit SOYER - İlke PUSMAZ
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öğrenciler iliiat! Ders süreleri değişiyor
Milli Eğitim Bakanı 
ismet Yılmaz, 40 
dakika olan ders 
sürelerinin düşürül 
mesi ile ilgili, "llko 
kul, ortaokul ve lise 
için farklı ders 
süreleri düşünü 
lebilir" dedi.
Milli Eğitim Bakanı 
İsmet Yılmaz, 40 
dakikalık ders 
süresinin fazla 
olduğu yönündeki 
sözlerine açıklık 
getirdi.
Ders süreleri ile 
ilgili olarak 
“Teknoloji 
çağındayız. Artık 

öğrenme süreleri 
kısaldı” diyen 
Bakan Yılmaz, şöyle 
devam etti:
“40 dakika boyunca 
öğrencilerin dikkat
lerini bir noktaya 
vermeleri çok zor. 
Daha etkili bir 
öğretim süreci için 
ders sürelerinin 
azaltılması önerisini 
getirdik. Henüz bir 
çalışma yapmış, bu 
konuda harekete 
geçmiş değiliz. 
Alınmış kararımız 
yok. Ders saat
lerinin kısaltılması 
konusunu ka

muoyunun dik 
katine sunuyoruz, 
eğitim ailesi, siya 
setçiler, sendika 
cılar, toplumun tüm 
kesimleri bu 
konuyu gündemine 

alıp tartışsın 
istiyoruz.”

"İLKOKUL, 
ORTAOKUL VE
LİSE İÇİN FARKLI 
DERS SÜRELERİ

DÜŞÜNÜLEBİLİR" 
Bakan Yılmaz, 
"İlkokul, ortaokul ve 
lise için farklı 
ders süreleri 
düşünülebilir. 
Bunlara bakmak 

gerekir. Dünya 
örneklerine de 
baktık, gerekli 
araştırmayı yaptık. 
Dünyada da biz
imkine benzer ders 
süreleri var. Anlamlı 
bir fark bulun
muyor. süreler 
Türkiye’ye yakın. 
Konunun tarafları 
olan öğretmenler, 
öğrenciler ve veliler 
var. Bunlara da 
soracağız. Bir 
karar almadan önce 
buradan gelen 
sonuçlara da 
bakacağız” ifadesini 
kullandı.

lüıtlııe En Popüler 3. Tatil Desiipasyonu Olılö
Türkiye, son 
yıllarda yaşanan 
terör saldınjanna 
rağmen, İngilizler 
İçin en popüler tatil 
destinasyonları lis
tesinde üçüncü 
sırada yer aldı. 
Dünyanın en büyük 
tur operatörlerinden 
Thomas Cook'a 
göre "2016 ve 2017 
yıllarında 
gerçekleşen terör 
saldırıları ve İn
giltere Dışişleri 
Bakanhğı'ndan 
yapılan seyahat 
uyarılarına rağmen" 
Türkiye İngiliz 
turistler için 
yurtdışındaki 
en popüler tatil 
destinasyonları 
arasında yer aldı.

REZERVASYON
LARDA YÜZDE 80 
ARTIŞ

Thomas Cook,

Türkiye'ye yapılan 
tatil rezervas 
yonlarında bir yıl 
öncesine göre yüz 
de 80 artış yaşa 

dığını gördükten 
sonra 2018 yılı için 
Türkiye'ye düzenle
nen uçuş seferleri 
için kapasitesini 

artırdı. Aile 
rezervasyonlarının 
ise bir yıl öncesine 
göre yüzde 87 artış 
kaydettiği aktarıldı.

FORBES'TEN DE 
ÖVGÜ GELMİŞTİ

Benzer bir övgü de 
dünyaca ünlü 
ekonomi dergisi 
Forbes'dan Gazian 
tep'e geldi. Forbes 
yayınladığı "Dünya 
nın ekonomik seya
hat destinasyonları 
listesinde" Gazian 
tep'i 1.0. sırada gös
terdi. İstanbul'dan 
sadece 90 dakikalık 
bir uçuş mesafe 
sinde olduğu belir
tilen Gaziantep'in 
uluslararası 

turistlerden batıdaki 
şehhirlere nispeten 
daha az ilgi 
gördüğü, fakat en 
az batıdaki Türkiye 
kentleri kadar ilginç 
bir tatil destinas 
yonu olduğu 
söylendi. Kentin 
UNESCO Yaratıcı 
Gastronomi Kentleri 
listesinde sekizinci 
sırada olduğunun 
altı çizilen haberde 
Gaziantep'in mut
laka görülmesi 
gerektiğine, İstan
bul'da aranan 
birçok şeyin 
Gaziantep'te daha 
da uygun fiyata 
bulunabildiğine ve 
ülkenin şam fıstığı 
başkenti olduğuna 
dikkat çekildi.

Gemlik Körfez
...........

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KUŞEDE B6KLCIMK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel:(0.224)51396 83 GEMLİK

KÜÇÜKKUMLA
Wmil SİTESİNDE 

HSVUZlUEŞYAUveESYASIZ 
2+1DAİRESAHİBİNDENSfiTlLIK

05353781800
Facebook sayfamız F Gemİik Körfez - Güler Ajans
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Ulaştırma Bakanlığı 
müsteşarı, su, elek
trik ve gaz gibi 
aboneliklerin e-de- 
vlet sistemi üzerin 
den taşınabile 
ceğini söyledi.
Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanlığı Müsteşarı 
Suat Hayri Aka, e- 
devlet sisteminin 
aylık girişinin 117 
milyona ulaştığını 
belirtirken 35 milyon 
kullanıcının sisteme 
giriş yaptığını 16 
milyon kişinin ise e- 
devlet sitesini aktif 
olarak kullandığını 
açıkladı. Aka 10 
yıllık periyot içinde 
e-devlet sistemine 
200 milyon liralık 
yatırım yapıldığını 
belirtirken sistemin 
yeni uygulamalarla 

daha da 
geliştirileceğini 
ifade etti. Bu uygu
lamalardan örnekler 
veren Aka, 
vatandaşların gün
lük yaşamına 
kolaylık sağlayacak 
bürokrasiyi azalta
cak uygulamalar üz
erinde çalıştıklarını 
ifade ederek şöyle 
konuştu: 
"Taşınma işi birden 
fazla kurumla 
işinizin olduğu o 
kurum bu kurum 
gezdiğiniz hayli 
zamanınızı alan bir 
iş. Şimdi devlet 
işlerini en azından 
e-devlet üzerinde 
halledebileceğiniz 
bir çalışma 
içindeyiz. Su, elek
trik, gaz abonelik
lerinin otomatik

taşınması.
Evrakların digital 
olarak transferi.
İkametgâh vb. ve 
hatta çocuklarınızın 
okul kayıtlarının bile 
siteden yapılabildiği 
bir sistem. Vergi
lerin ödendiği 
mesela. Elbette 
bunun için yerel 
yönetimlerden ku- 
rumlara kadar 
herkesin aynı dilde 

ve dijital konuşması 
gerekiyor. Bilginin 
bir merkezde 
toplanması gerek. 
Bu da zaman alıyor. 
Belediyelerin hepsi 
digitalde bu işleri 
görmüyor. Farklı 
farklı sistemlerin 
birbirine uyumu var 
sonra. Zaman ala
cak ama hayata 
geçtiğinde 
taşınmalarda bir

yerden tüm işlerinizi 
halledeceksiniz." 
Kamu Bilişim 
Zirvesi'nde bir araya 
geldiğimiz 
Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanlığı Müsteşarı 
Aka'ya Müsteşar 
Yardımcısı Galip 
Zerey, Türksat 
Genel Müdürü Cenk 
Şen ve Haberleşme 
Genel Müdürü

Ensar Kılıç eşlik etti. 
Suat Hayri 
Aka, Türksaf ın 
geliştirdiği yazılımla 
kamuda dijital 
postalama 
yazışmanın 
başladığını ifade 
ederken "gizli” 
ibaresi olan kurum 
yazışmaları 
dışındaki resmi 
evrakları 158 kuru
mun dijital ortamda 
gerçekleştirmeye 
başladığını açıkladı. 
Bugün nikâh 
dairelerinde ve tapu 
dairelerinde sadece 
ıslak imzanın kulla 
irildiğim belirten 
Aka, Kayıtlı Elek
tronik Posta sistemi 
ile geri kalan 
işlemlerin şifreli 
dijital hale 
getirildiğini belirtti.

Türkige. Dünyaya Havacılık Elemanı Hint Eiecek
Türkiye, Millî Hava 
cılık Planı kapsa 
mında dünyaya 
yetişmiş eleman 
ihraç edecek. 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın New 
York ziyareti 
esnasında duyurusu 
yapılan Millî 
Havacılık Planı ile 
ilgi ayrıntılar belli ol
maya başladı. Boe
ing Türkiye'nin de 
destek verdiği pro
gram ile mühendis

ve pilot eğitimle 
rinde Türkiye'nin 
bölgesel merkez 
olması planlanıyor. 
Bu kapsamında

Boeing Türkiye'de, 
Hava cılık Sanayii 
Geliştirme 
Programı, 
Mühendislik ve

Teknoloji Geliştirme 
Merkezi, Bölgesel 
Uçuş Eğitim 
Merkezi, Servis ve 
Bakımda Bölgesel

İşbirliği gibi uygula 
maları hayata geçire 
cek. Bu planın en 
önemli unsurla 
rından biri olan 
Havacılık Sanayii 
Geliştirme Programı 
ise yine Boeing 
tarafından, Savun 
ma Sanayii 
Müsteşarlığı hi
mayesinde 28 
Kasım'da İstan
bul'da başlatılacak. 
Programı Savunma 
Sanayii 
Müsteşarlığının yanı 

sıra Boeing'in iş 
ortaklan, Türk 
Havayolları ve 
havacılık servis 
sağlayıcı lan 
destek veriyor. 
Boeing Türkiye 
Genel Müdürü ve 
Ülke Temsilcisi 
Ayşem Sargın 
Türkiye havacılık 
sanayinde 21. 
sırada yer aldığını 
belirterek Millî 
Havacılık Planı ile 
ilk 10'u hedefledik
lerini söyledi.
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GEBEKEl TELEFONLAR
İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110

156
513 10 55
513 18 79
513 12 06

KAYMAKAMLIK

DENİZ UCAâl

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

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

ULAŞIM

HASTANELER
Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.

Tomokay Tomografi

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

517 34 00

513 65 29
280 44 44

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

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

BELEDİYE
Santral
Başkanlık

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

DENİZ OTOBÜSİT

186
513 45 03
514 00 95
513 12 86

513 13 53
513 10 57

513 11 33

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

513 45 21 -23
51345 20

514 57 96
513 23 25 

513 45 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova 
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes.

256 77 84
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- 261 54 00 
büs Terminali (18 Hat)

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

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

MAR-PET
Tuncay Otogaz 
Boyza Petrol

Gemlik Kafez
GEML'İK'jNı ILKiGUNL'UK Sİı|Y*Sİ()6AZETıE1S|,/

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5938 

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
AYLA 

11.30-14.00-16.30- 
19.00-21.15

KETENPERE 
11.30-14.00-16.15- 

18.30-20.45
THORRAGNAROK 
11.00-16.30-20.45 
OHA DİYORUM 

13.00-14.45-19.00

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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MICHELini\

starmaxx
PERFORMANS LASTİKLERİ

PEŞİN 
FİYATINA 
KREDİ 
KARTINA

I- KIŞ 
ü} 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: 0224 514 4044
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GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

zül / r azancsı
www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

Mimarlar onası, mescit yapımını 
gündem değiştirmek olarak niteledi

TMMOB Gemlik Temsilciğinden yapılan 
açıklamada, deniz manzaralı mescit yapımı 
nın Gemlik’in asıl gündemini unutturmak 
olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada, Beledi 
yesince yürütülen bu proje Gemlik’te yaşa 
yan, kordonda nefes alan ve Gemlik’te Mİ
MARLIK yapan bizlere danışılmamıştır. Belki 
de “deniz manzaralı mescit” asıl gündemi 
unutturmak Gemlik’teki meslek odaları ve 
siyasi parti temsilciliklerini meşgul etmek 
adına yapılan suni bir gündem olabilir. 1 Ekim 
2017 tarihinde değişen yönetmelik ile o tari
hten önce ruhsat başvurusunu yapmış 76 
adet dosyanın ruhsat alımı durdurulmuş, 
belediye ce bu duruma çözüm aranmamış, 
hem proje müelliflerine hem de vatandaşlara 
bu dosya ların akıbeti ile ilgili tatmin edici bir 
bilgi paylaşılmamıştır. Mimarlar Odası Gemlik 
Tem silciHği olarak bu kadar ağır bir gündemi 
suni gündemler yaratarak unutturmak yerine 
asıl problemlere belediyenin çözüm bulma 
sini talep ediyoruz.” denildi. Haberi4’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Mescit yapımı tartışılıyor..
Gemlik’in tüm sorunları bitmiş gibi 

AKP’li Belediye yıkılan Ticaret ve 
Sanayi Odası ile Tibel Otel’in arsası 
önündeki otopark üzerinde bir mescit 
yapma karan aldı.

Peki, bu ibadet yerine ihtiyaç var 
mıydı?

Yoktu.
Cami ile Gemlik’in reklamını ya

pacaklar akıllan sıra. Devamı 4’de

50 Kr.

Uludağ Üniversitesi Sunğipek Asım 
Kocabıyık Yerleşkesi önündeki Balıkçı 
Barınagı’nda Gemlik Belediyesi tarafın 
dan bir süredir küçük teknelerin yanaş 
ması için, 4 adet iskele, balıkçıların 
teknelerine bağlayıp motorlarına kolay 
girmeleri için yaptırılan kenar platformu 
ve çevre düzenlemeleri tamamlandı. 
Haberi sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Ogreimenler Günü törenlerle kutla nd ı
24 Kasım Öğret 
menler günü tören
lerle kutlandı. Kut
lama programına 
göre bu yıl ki Öğret 
menler Günü’nü 
Çınar İlköğretim 
Okulu öğretmen ve 
öğrencileri hazırla 
dılar. Yunus Emre 
Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen 
Öğretmenler Günü 
etkinliğine Kay
makam Gürbüz 
Karakuş, Gemlik 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Kadir 
Erol, Cumhuriyet 
Başsavcısı Ali Ül 
ger, İlçe Jandarma 
Komutanı Barış 
Bozkurt, İlçe Em
niyet Müdürü Ab- 
dulkadir Yüce, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran, İlçe 
Spor İlçe Müdürü 
Abdurrahman 
Dağlar, İlçe Müftüsü 
Dr. Mehmet Reşat

Şavlı, öğretmenler, 
öğrenciler ve 
velileri katıldı.
Günün anlamını 
belirten konuşmayı 
Çınar İlköğretim 
Okulu Müdürü İlkay 
Erdem konuşmasın 
da öğretmenin 
doğuşla başladığını 
bunun ölümle son 
bulduğunu söyledi. 
Öğretmenlere 
seslenen Erdem, 
“Sakın öğretmen 
olduk diye öğren 
mekten vazgeçme 
yin. Daima kendinizi 
yenileyin her gün 
mutlaka küçükte ol 

sa bir şey öğrenin” 
dedi.
Daha, sonra söz 
alan İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran günün 
anlamı hakkında 
görüşlerini bildirdi. 
Duran konuşmasın 
da toplumların en 
özverili ve saygın 
mesleklerinin 
başında öğretmen 
ligin geldiğine 
dikkat çekti.
Duran, “Öğretmen 
lik geleceğimizin 
sahipleri çocukla 
rımızın ışığı ve 
güneşidir.” dedi.

Duran, tüm öğret 
menlerin öğretmen 
ler gününü kutladı. 
Daha sonra 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Kadir 
Erol bir konuşma 
yaptı. Ardından 
Kaymakam Gürbüz 
Karakuş konuşma 
sında, bugünlere 
gelmemizde öğret 
menlerin emek ve 
ahn terlerinin büyük 
katkıları olduğunu 
belirterek, “Yoksul 
bir milletten, insan 
sız hava araçlarını 
yapan, yerli ve Milli 

sanayisini gelişti 
ren, dünyaya mey
dan okuyan bir Tür 
kiye tablosu çizil 
miştir. Bu çahşmala 
rın gerçekleşme 
sinde şüphesiz ki 
öğret menlerimizin 
çok büyük emekleri 
ve gayretleri vardır. 
Öğretmenlerimize 
her zaman saygı 
duyuyor onları el 
üstünde tutu 
yoruz." dedi.
DERECEYE 
GİRENLERE 
ARMAĞANLARI 
VERİLDİ...

Şiir, satranç, kom
pozisyon gibi çeşitli 
alanlarda düzenle
nen yarışmalarda 
dereceye giren 
öğrencilere ödülleri 
dağıtıldı. Öte yan
dan, “Ben çocuklar 
için varım, Ben 
Öğretmenim” pro
jesi kapsamında 
Çınar İlköğretim 
okulu Öğretmen ve 
Öğrencilerinin 
hazırlamış olduk 
lan, Dünyanın 
bütün çiçeklerini 
getirin adlı kısa film 
gösterimi sunuldu. 
Halk oyunlarının 
izlenmesinden son 
ra toplu fotoğraf 
çekildi.
BELEDİYEDEN 
YEMEK
Gece ise Gemlik 
Belediyesi Sosyal 
yaşam merkezinde 
öğretmenler günü 
nedeniyle yemek 
verildi.

Balıkçı Saunası düzenlemeleri hizmete açılılı

Gemlik Belediye 
si’nce işletilen 
Balıkçı Barınağı 
düzenlemeleri 
tamamlanarak 
hizmete açıldı. 
Cumartesi günü 
saat 12.30 Uludağ 
Üniversitesi 
Sunğipek Asım 
Kocabıyık 
Yerleşkesi 
önündeki Balıkçı 
Barınağı’nda Gem
lik Belediyesi 
tarafından bir 
süredir küçük 
teknelerin 
yanaşması için,

4 adet iskele, 
balıkçıların tekne 
lerine bağlayıp 
motorlarına kolay 
girmeleri için 
yaptırılan kenar 
platformu ve çevre 
düzenlemeleri 
tamamlandı. 
Balıkçı Barınağına 
giriş ve çıkışların 
korunak altına 
alınması için 
çevresi ise demir 
korunaklarla 
çevrildi.
Balıkçı Barınağı’nın 
tamamlanması 
nedeniyle Abidin Ünsal, 

Belediye Başkanı
Refik Yılmaz, 
Başkan Yardımcısı

Cumartesi günü 
Vali Yardımcısı

Ahmet Avcı, Gemlik 
Balıkçılar Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma 
Derneği yöneti 
çileri, amatör 
balıkçılar ve 
vatandaşlar katıldı. 
Protokol motorla 
körfez turuna 
balıkçı tekne 
leri de katılarak 
barınağa dön 
düler.
Balıkçı Barınağında 
pişirilen balıklar 
protokol ve konuk
lara Ekmek Arası 
olarak verildi.
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Gürhan ÇEîlNKAYA
gurhancetinkaya@gmail.com

Çocukluk 
arkadaşı şöyle 
demiş Özgür'ü 
anlatırken;

"Şah gitti oyun 
bitti.."
Ama bu kez öyle 

olmayacak..
Önder'in dediği 

gibi; "şimdilik 
kaybettik ama 
kazanacağız da! 
Adalete koşan 
yeni çocuklar 
doğacak Özgür 
adıyla, her birine 
anlatacağız seni, 
tertemiz düşlerini. 
Onlarla yeneceğiz 
cehaleti.."

Özgür Aksoy

Hukuk üzerinde, 
insanlık üzerinde, 
vatan üzerinde oy
nanan oyunlar 
kuşkusuz sürecek 
ama oyunu boz
mak biz geride 
kalanlara düşe 
cek.
Barıştan yana, 

adaletten yana, 
yaşamdan yana, 
insanlıkdan yana, 
çevreden yana 
olanlar oyunu 
bozacaklar ve 
insanlık 
kazanacak.

Barış yeşerecek. 
Adaletin terazisi

haktan yana tarta
cak..

Uludağ Hukuk 
Topluluğu;
Uludağ Üniver
sitesi Hukuk 
Fakültesi öğrenci 
/erinin bir araya 
gelmesiyle oluşan 
bir topluluk.
Atatürk ilke ve 

devrimlerini 
özümsemiş hukuk 
formasyonuna 
sahip nitelikli 
hukukçuların 
yetişmesini 
sağlamak için 
yola çıkan toplu
luk amaçları

doğrultusunda 
kuruluşundan bu 
yana onlarca 
etkinlik gerçekleş 
tirmiş.
Bu kez onlar 

öncülük ettiler 22 
Kasım'da hep bir
likte bir meczupun 
akıl almaz saldırı 
sında şehit olan 
Avukat Özgür Ak- 
soy'u andık.

Bursa Barosu 
Başkanı Gürkan 
Al tun'un da 
konuşmacı olarak 
katıldığı etkinlik 
yüreklerimizi bir 
kez daha dağladı.

"Özgür Aksoy 
hayatın üç gün 
olduğuna inanırdı 
"diyen Altun, 
“Dün, bugün ve 
yarın... Biz 
genelde bugünü 
yaşarken, Özgür 
hep yarını hayal 
ederdi. O’nun 
yarınları çok güzel 
di çünkü” dedi.

Asıl olan yaşar 
ken yapılanlar 
kuşkusuz. Örnek 
olmak. İnsani 
değerlerden sap
madan yaşamak. 
Düşünce üret
mek.. Çok değerli 
ve kalıcı...
Sevgili Özgür 

Aksoy da babası 
rahmetli Ali 
(Aksoy) Ağabeyi 
min izinden hatta 
daha da ileri 
giderek önemli bir 
miras bırakmış 
ardında...

Çok kısa süren 
yaşamına onurlu 
duruşu, hukuk, 
sanat, edebiyat 
adına çok sayıda 
birikimi ve girişimi 
sığdıran Sevgili 
Özgür giderkende 
bireysel silahlan 
ma fitilini ateşledi.

Bursa Barosu 
ateşlenen fitili 
kendisine vasiyet 
olarak niteledi 

vebarıştan ve 
insanın yaşama 
hakkının kut
siyetinden yola 
çıkarak bireysel 
silahlanmaya 
karşı Mücadele 
bayrağını açtı.

Soruna dikkat 
çekmek için bir 
dizi etkinlik 
gerçekleştiren 
Bursa Barosu tüm 
barolara önayak 
oldu ve bir de 
yasa teklifi hazırla 
yarak parlamen
toya sundu..

Uludağ Hukuk 
Topluluğu Başka 
nı ÖnerAktuğ'un 
Özgür için 
söyledikleri O'nun 
yaşamının bir 
özetiydi adeta;

“Dostluk adına, 
siyaset adına, 
hukuk adına, 
alışılmış profil
lerin dışına çıkma 
yı başarmış bir 
hedef insanıydı ”

Okullar Hayat 
Bulsun Projesi 
Kapsamında 11 
Eylül İlkokulu bir 
yatırıma projeye 
daha öncülük 
yaptı. 
2017-2018 eğitim 
ve öğretim yılı 
başında özel 
eğitim sokağını 
hizmete açarak 
önemli bir sosyal 
projeyi tamam
layan 11 Eylül 
ilkokulu, “Yetişkin 
Kütüphanesi, 
Okuma İstasyonu” 
özel sınıfı açarak 
alkışları topladı. 
Okul Müdürü Ab- 
dulillah Bilir ve 
Özel Eğitim Sınıfı 
Öğretmeni Erdal 
ipek’in öncülüğün 
de gerçekleşen 
sınıfa Baktat 
Firması da 
destek oldu. 
“Al Götür, Oku 
Getir” temalı 
yetişkin kütüpha 
nesi, okuma istas 
yonunda ayrıca 
4 Temmuz 2017 
tarihinde şehit

edilen Avukat 
Özgür Aksoy için 
de bir köşe 
hazırlandı...
24 Kasım Öğret 
menler Gününde 
hizmete giren 
yetişkin kütüpha 
nesi, okuma istas 
yonu açılış töre
nine Kaymakam 
Gürbüz Karakuş, 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Kadir 
Erol, Cumhuriyet 
Başsavcısı Ali 
Ülger, Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran, Jandarma 
Komutanı Yüzbaşı 
Barış Bozkurt ve 
İlçe Müftüsü 
Mehmet Reşat 
Şavlı, Özgür Ak- 
soy’un annesi 
Gülay Aksoy, eşi 
Çiğdem Aksoy ve 
kardeşi Onur Ak- 
soy’da katıldı. 
Öğretmenler ve 
öğrenciler ile 
öğrenci velilerinin 
de büyük ilgi 
gösterdiği açılışta, 
okumanın anlam 
ve önemine dikkat

çeken konuş 
malar yapıldı. 
Kaymakam 
Gürbüz Karakuş, 
Türkiye’de 6 kişiye 
bir kitap düştüğü 
acı gerçeğini 
istatistiki bilgiler 
ile açıklayarak, 
okullarda bu tür 
okuma istasyonla 
rımn açılmasının 
sevindirici bir 
gelişme olduğunu 
söyledi. Gemlik 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Kadir 
Erol’da, şehit 
Avukat ve Bele 
diye Meclis üyesi 
Özgür Aksoy’dan 

bahsederek, 
“Okul hayatımız 
boyunca 200 ders 
kitabı okuyoruz. 
Oysa yetişkinlerin 
bu süreçte en 
az 2 bin kitap 
okumaları gereki 
yor. Meslektaşım 
ve Belediye 
Meclis üyemiz 
Şehit Özgür Ak- 
soy’u yakından 
takip ediyordum. 
O bir okuma 
aşığıydı. Onun bu 
okullara ve oku
maya yönelik 
desteklerini de 
biliyoruz. Burada 
bir kez daha saygı 

ile anıyoruz. 
Okuma istasy
onunu hizmete 
açan okul yönetici
lerini ve öğretmen 
leri de tebrik edi 
ypruz” dedi.
Özgür Aksoy’un 
annesi Gülay Ak- 
soy’da, 11 Eylül 
İlkokulundan 
emekli bir öğret 
men olduğunu 
anımsatarak, 
“Yıllar önce bu 
okul, düşük gelirli 
ailelerin çocukları 
mn okuduğu bir 
okuldu. İlk ders 
lerimiz onların 
çoraplarını, 

çamaşırlarını ku
rutmakla geçerdi. 
Benim çocuklarım 
da bu okulda oku 
du. Okulun geldiği 
nokta, kütüphane 
beni çok mutlu 
etti” dedi. İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran’da, 
öğretmenlere 
teşekkür etti. 
Yetişkin Kütüpha 
nesi ve Okuma is
tasyonu mimarı 
özel eğitim sınıfı 
öğretmeni Erdal 
ipek, Kaymakam 
Gürbüz Karakuş 
tarafından plaket 
ile ödüllendirildi. 
Açılışın ardından 
kütüphane dav
etlilerin hizmetine 
sunuldu. Okul 
yönetimi kütüpha 
neye kitap desteği 
beklediklerini 
ifade ederek, 
çağdaş eğitim ve 
öğretimin öğret 
menler ve öğrenci 
velileri nezdinde 
okul bünyesinde 
devam edeceğini 
vurguladılar.

Faceboök sayfamız i Gemlik Körfez - Güler Ajans

mailto:gurhancetinkaya@gmail.com
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Güne Bakış Mimarlar Odası, mescit yapımını 
gündem değiştirmek olarak nitelediKadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail. com

Mescit yapımı tartışılıyor..
Gemlik’e Denizden görülecek, deniz 

manzaralı bir mescit yapılmasını 
kafalarına sokmuşlar bir kez.

Tabi mecliste çoğunlukları da olunca, 
her istediklerini yapabileceklerini 
sanıyorlar.

Gemlik halkı birlik olursa, halkın 
istemediği hiçbir şey yapılmaz.

AKP İllerin yaptırmak istedikleri bu 
mescit inşaatı öncelikle bir ihtiyaç değil, 
dini bir ibadethane ile reklam yapmak 
düşüncesini yansıtıyor.

Ayrıca kutsal yerler üzerinden siyasi 
rant elde etmek de söz konusudur.

Bunun doğru olup olmadığını ise din 
ulamalarına sormak gerekir. Örneğin 
Diyanet İsleri Başkanlığına bir soralım 
bakalım ne diyecekler.

Bunu geçtik.
Gemlik’teki sivil toplum kuruluşları 

arasında siyasi partiler CHP ve MHP 
görüşlerini açıkladı.

Olumsuz bulduklarını söylediler.
Önceki gün ise Saadet Partisi ilçe 

Başkanı Ahmet Yıldız Vakkas da sahilde 
yapılmak istenen mescide karşı çıktı. Yıkı 
lan camiinin yerine yapılmasını önerdi.

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Ku
rulu geçtiğimiz günlerde aldığı karar ile 
eski hizmet binalarının bulunduğu alana 
mescit yapımını doğru bulmadıklarını, bu 
alanın Gemlik Halkı adına kullanılması 
gerektiğini söylediler.

Eski Ticaret ve Sanayi Odası binası 
onarmak istediler, buna Belediye Başkanı 
izin vermedi.

Yeniden yapılmasına ise arsanın yeşil 
alan olması nedeniyle yine Belediye 
Başkanı tarafından izin verilmedi. Meydan 
projesinde yeşil alan dendi.

Ama şimdi yeşil alana mescit yapacak
lar. Yer daha büyük olsaydı cami 
yapacaklardı.

Ticaret Odasına yeşil alan diye izin ver
meyenler, mescit üzerinden rant toplam- 
lama sevdasına yeşil alana mescit 
yapacaklar.

Bu işi yargıya gitmen.
Gitmeden önce de Bursa Büyükşehir 

Belediye Başkanı ile görüşmeli, meclis 
üyeleriyle görüşmeli ve bu ihtiyaç ol
mayan, İslam 'ı açıdan müsrif yapı 1/5000 
ölçekli planlara işletilmemeli.

Hatta gerekirse, Başbakanlığa ve 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 
yapılmak istenen müsrif mescit yapımı 
istediği anlatılmalı.

Gemlik’teki sivil toplum kuruluşları 
zaman kaybetmeden imza kampanyası 
başlatmalı.

TMMOB Gemlik 
Temsilciğinden yapı 
lan açıklamada, de 
niz manzaralı mes 
cit yapımının Gem- 
lik’in asıl gündemini 
unutturmak olduğu 
belirtildi.
Açıklama şöyle: 
“Mimarlık ve şehir 
cilik tarihinden ders 
çıkaramamış, ken
disini geleceğe 
taşıyacak doğal, 
ekonomik ve sosyal 
değerlerini, kay
nakla rını kısa 
dönemli özel çıkar 
lara, rant kaygıları 
na ve vizyonsuz 
luğa mahkum eden 
bir toplum da; 
mimarlık, planlama, 
çevre koruma ve 
peyzaj mimarlığı 
disiplinlerine yöne

Gemlik Duyarlılık ve Dayanışma Derneği Yöneticileri Saadet Partisini 
ziyaret ederek, mescitin yeri konusunu görüştü.

B'MİMBllUlllSİİlllİHİIf
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Başkanı 
Ahmet Vakkas 
Yıldız, Gemlik Duyar 
lıiık ve Dayanışma 
Derneği Başkanı ve 
yönetim kurulu 
üyelerini kabul etti. 
Haftalık olağan 
yönetim kurulu 
toplantısı öncesin 
de misafirlerini 
ağırlayan Yıldız ve 
yönetim kurulu 
üyeleri ile Gemlik 
Duyarlılık ve Daya 
nışma Derneği’nin 
sohbetinde ana 
konu sahile yapıla 
cak olan mescit 
oldu.
Gemlik Belediyesin 
ce alınan karar 
gereği eski Tibel 
Otelin bulunduğu ve 
şu anda otopark 
olarak kullanılan 
araziye yapılacak 
olan mescit ile ilgli 
olarak derneğin 
başkanı ve yönetici
leri şunları söyledi. 
“Saadet Partisi’ni 
ilçemizdeki sorun 
lan gören ve çözüm 
önerileri üreten tek 
siyasi parti olarak 
gördüğümüz için 
sahile yapılacak

lik söylemler 
adeta ütopik bir 
dünyaya aitmiş gibi 
durmaktadır.
Böyle bir ortamda 
kamuya ait açık 
alanlar, parklar, 
bahçeler kent hari 
tatarında “yok 
edilmesi gereken 
zararlı madde’’ hissi 
vermekte ve ciddi 
bir planlama kaygısı 
olmadığından 
şehrin yönetimini 
elinde bulunduran 
kişi veya kişilerce 
yok edilmektedir. 
Gemlik’te çokça 
tartışılan “deniz 
manzaralı mescit” 
bu durumun bir 
yansımasıdır. Beledi 
yesince yürütülen 
bu proje Gemlik’te 
yaşayan, kordonda 

olan mescit ile ilgili 
olarak istişarede bu
lunmak amacıyla zi
yaret etmeyi uygun 
gördük. Elhamdülil 
lah bizlerde Müslü 
manız, cami ve ya 
mescit yapılması na 
karşı değiliz. Bizim 
karşı olduğu muz 
durum, belediyenin 
burada siyasi ka 
zanç sağlamak ve oy 
almak düşüncesiyle 
halka şirin gözük 
meye çalışmasıdır. 
Belediye başkanı 
mız bu konuda eleşti 
rilere açık olmalı ve 
eleştirileri değerlen 
dirmelidir. Gemlik 
kıyı şeridini Gem
lik’e yaraşır bir 
şekilde değerlendir 
mek gerekir. İlçemizi 
ve dolay ısı ile beledi 
yemizi ilgilendiren 
konularda halkımızın 

nefes alan ve 
Gemlik’te MİMARLIK 
yapan bizlere danışıl 
mamıştır. Belki de 
“deniz manzaralı 
mescit" asıl gün
demi unutturmak 
Gemlik’teki meslek 
odalan ve siyasi 
parti temsilciliklerini 
meşgul etmek adına 
yapılan suni bir gün
dem olabilir. 1 Ekim 
2017 tarihinde 
değişen yönetmelik 
ile o tarihten önce 
ruhsat başvurusu 
nu yapmış 76 adet 
dosyanın ruhsat 
alımı durdurulmuş, 
belediyece bu du
ruma çözüm aran 
mamış, hem proje 
müelliflerine hem 
de vatandaşlara bu 
dosyaların akıbeti ile 

da görüşleri alınarak 
karar verilmelidir ve 
burada da kent 
konseyine görev 
düşmektedir.
İlçemizdeki STK ve 
dernekler ile bir ara 
ya gelmeli ve böyle 
ce ortak akıl ve 
görüşler doğrul 
tuşunda bu sorun 
çözülmelidir. ” 
şeklinde konuştular. 
Saadet Partisi ilçe 
Başkanı Yıldız’da, 
Derneğin yapmış 
olduğu ziyaretten 
duyduğu memnuni 
yeti dile getirdikten 
sonra konu ile 
ilgili olarak şunları 
söyledi.
“Öncelikle belirtmek 
isterim ki; mescit 
yapılmasına ne 
siyasi bir partinin 
ne de şahısların hiç 
bir itirazı yoktur.

ilgili tatmin edici 
bir bilgi payla 
şılmamıştır.
Tüm bu gelişme 
lerin ışığı altında 
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilciliği 
olarak bu kadar ağır 
bir gündemi suni 
gündemler yaratarak 
unutturmak yerine 
bah settiğimiz asıl 
problemlere bele 
diyenin çözüm 
bulmasını talep 
ediyoruz. Eğer ki 
kordona bir yapı 
yapılacaksa tüm 
sahil düzenleme 
sinin projesinin 
odamızla paylaşıl 
masını talep ediyo 
ruz ki yeni yapılan 
Merkez Cami gibi 
biçimsiz ve işlevsiz 
bir yapı olmasın."

Yapılan eleştiriler 
yapılacak mescidin 
yeri ile ilgilidir. 
Islami açıdan 
değerlendirecek 
olursak, camii yer
leri vakıf malıdır ve 
dolayısı ile Saadet 
Partisi olarak bizim 
önerimiz, vakıf malı 
olduğu için daha 
önceden yıkılan 
merkez camiinin 
olduğu yer bu konu 
da en uygun yerdir. 
Bizim dinimizde, 
örfümüzde yıkılan 
caminin yerine 
park, bahçe veya 
AVM yapılmaz.
Orayı zamanında 
camii olarak 
bağışlayan ların 
oraya katkı veren
lerin ruhlan ancak 
oraya mescit 
yapılınca rahatlar. 
Zaman içerisinde 
a kıtlar iş hanı, 
PTT ve hükümet 
binasının da 
kamulaştırıla 
cağını düşünecek 
olursak bahsetmiş 
olduğumuz yere 
yapılacak mescit 
çok daha uygun 
olur kanaatin 
deyim.” dedi.
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CHP'tfen öğretmenlere kahvaltı
Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
yöneticileri Öğret 
menler günü nede 
niyle kahvaltı verdi. 
Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanlığında 
yapılan 24 Kasım 
Öğretmenler günü 
kahvaltısına 
öğretmenler katıldı. 
Mustafa Kemal 
Atatürk'ün gösterdi 
ği yolda ilerlemenin , 
çektikleri tüm zorluk
lara rağmen evlatları 
mızı özveriyle yetişti 
ren öğretmenler 
sayesinde mümkün 
olduğunu, bu bağ 
lamda her zaman 
öğretmenlerimize 
minnet duyduğunu 
vurgulayan CHP 
Gemlik İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, 
şunları ifade etti; 
“Öncelikle size ve 
şahsınızda kurumu 
nuzda görev yapan 
bütün öğretmen 
lerimize selamlarımı

iletiyor, ülkemizin en 
önemli görevi olan 
eğitimciliği seçmiş 
olduğunuz için teşek 
kürlerimi ifade etmek 
istiyorum. Eğitim 
temel haktır ve bu 
hak insanlığı mede 
niyete, özgürlüğe ve 
çağdaşlığa ulaştıra 
cak en temel fak
tördür. Tarih boyun 
ca dünyanın neresin 
de olursa olsun 
barışın ve aydınlan 
manın yolunu açan 
öncü ve örnek insan
lar öğretmenler 
olmuştur. Ulusumu 
zun kurtarıcısı Gazi 
Mustafa Kemal

ATATÜRK, dahiyane 
askeri kimliğinin 
yanında çok değerli 
bir eğitimci ve bilime 
yönelmiş bir önder 
dir. Birçok anısında 
karşılaştığımız gibi 
cephede dahi 
aydınlanma yolun
daki bilimi ve Türk 
milletinin eğitimi 
yolunda atılacak 
adımları düşünmüş 
ve bu konuda 
çalışmalar gerçekleş 
tirmiştir. “Eğer bir 
gün benim sözlerim 
bilimle ters düşerse, 
bilimi seçin.” diyen 
Başöğretmenimiz 
Mustafa Kemal

ATATÜRK Muallimler 
Birliği Kongresinde 
“Öğretmenler! Yeni 
nesli, Cumhuriyet’in 
özverili öğretmen ve 
eğitmenleri, sizler 
yetiştireceksiniz; 
yeni nesil, sizin es
eriniz olacaktır.” 
Sözleri siz değerli 
eğitim insanlarını 
işaret etmektedir. 
Fakat sözlerinin 
devamındaki “Eserin 
kıymeti, sizin 
yeteneğiniz ve 
özveriniz derecesiyle 
uygun olacaktır.
Cumhuriyet; fikren, 
ilmen, fennen, 
bedenen kuvvetli ve 

yüksek karakterli ko
ruyucular ister. Yeni 
nesli, bu kalite ve 
yetenekte yetiştir 
mek sizin elinizdedir. 
Sizlerin, seçkin 
görevinizin yerine 
getirilmesine büyük 
özveriyle varlığınızı 
vereceğinize hiç 
şüphe etmem.” 
diyerek eğitimcilere 
sadece bilgi aktar
maktan öte özve 
rili olma ödevini de 
vermiştir.
Ekonomik ve sosyal 
sorunlar yaşadığını 
bildiğimiz siz 
değerli öğretmenle 
rimizin, evlatlarımız 

la özveriyle 
ilgilendiğinizi ve 
ATATÜRK ilke ve 
devrimlerinden taviz 
vermeden eğitim 
verdiğinizden 
şüphemiz yok. Bu 
bağlamda haklarını 
ödeyemeyeceğimiz 
sizlerin ekono 
mik ve sosyal 
imkanlarınızın 
iyileştirilmesi için 
her zaman mücadele 
ettiğimizi bilmenizi 
isterim.
Bu duygu ve 
düşüncelerimle 
Başöğretmenimiz 
Mustafa Kemal 
ATATÜRK ve ebe
diyete göçmüş 
öğretmenlerimizi 
rahmet, minnet ve 
şükranla anıyor, 
şahsınızda gelecek 
nesillerimizi 
yetiştirip, bilim ile 
donatan değerli 
öğretmenlerimizin 
24 Kasım Öğret 
menler Gününü 
kutluyorum.”

w 
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Serbest Kürsü
Mahmut SOUKSUBASI

Babam Tevfik Solaksubaşı
22 Kasım, Tevfik 

Solaksubaşı’nın 
ölüm yıldönümü.

Gemlik hayranı 
olan babam, 
hayatının hiç bir 
döneminde başka 
bir şehirde 
yaşamadı.

Gemlik halkı da 
her zaman ona 
destek oldu.

Bir beldenin 
kalkınmasının 
öncelikle sanayi 
sayesinde olaca 

gına inanırdı. Bu 
sebeple hayatı 
boyunca ve GTSO 
Başkanlığı boyun 
ca, sanayinin 
Gemlik’e gelmesi 
için elinden geleni 
yaptı.

Bu konuda mer
hum Danış Ekim 
Beyfendinin 
anlayışından da 
hep sevgiyle bah 
sederdi.

Bugün eğer sağ 
olsaydı, çok

heyecanlı olurdu. 
Aynı Ford 

fabrikası kurula 
cağı zamanki gibi. 
Bu 5 Babayiğitin 
kuracağı fabrika 
nın da Gemlik’te 
kurulması ile ilgili 
tüm tanıdıklarını 
arar, herkesi bu 
işin yapılabilmesi 
için harekete 
geçirmek isterdi.

Maalesef, O şim 
di yok.

Bu hareketi

başlatmak önce
likle Gemlik 
halkına düşüyor. 
Gemlik halkının 
bir mensubu ola 
rak ben de Babam 
gibi düşünüyo 
rum.

Bu fabrika Gem
lik’e gelmeli. 
Bunun bir çok 
ekonomik ve çev 
resel sebebi var.
Öncelikle Askeri 

Hara diye bildiği 
miz yaklaşık 5 bin 
dönüm içinde 
eski uçak pisti bu
lunan bir arazimiz 
var Gemlik te.

Bu arazinin bin 
dönümü Sayın 
Cumhurbaşkanı 
mızın desteği ile 
bu kurulacak 
tesise tahsis

edildi mi, arazi 
problemi biter.

Bu arazinin 
önemi, yeri, li
manlar yanının 
da, otoban yanın 
da, en önemlisi 
Bursa yanında.
Yani bir otomotiv 

fabrikasının iste 
diği her şeye 
sahip bu arazi.

İstanbul’a bir 
buçuk saat Bur- 
sa’ya 20 dakika, 
yetişmiş insan, 
teknoloji yanında, 
bir saat mesafede 
iki havalimanı var. 
Böyle bir konum 
da başka bir yer 
yok.

Bu tesis temiz 
havayı, suyu kirlet 
miyen elektrikle 
çalışacak araç

üretecek.
ilçemize ekono 

mik katkısı en az 
Borusan, Azot, 
Gemport, Roda 
kadar olacaktır.

Bu konuda deği 
şik düşünceler 
olabilir konu 
acilen tartışılıp bir 
an önce takip 
edilmelidir.

Bir cami yapımı 
ile ilgili harcadığı 
mız mesayinin bir 
kısmını bu işe 
ayırırsak, Gem
lik’e çok faydalı 
bir iş yapmış olu
ruz.
Tevfik Solaksu 

başı’nın ölüm gü 
nünde onun hayal 
lerini de böylece 
anmış oluruz.

Atatürk İlkokulumla Birlikte Okuyoruz” projesi
Atatürk İlkokulu 
4/C sınıfı öğretmeni 
Merve YILDIZ, 
velileriyle birlikte 
son derece anlamlı 
bir projeye imza 
attı. "Birlikte 
Okuyoruz" adını 
verdikleri proje 
çerçevesinde, 
okuma aşığı veliler, 
sınıftaki "veli 
kitaplığı"ndan 
seçtikleri "Anne- 
Baba-Çocuk" 
ilişkisinin güçlen 
dirilmesine, 
okul/hayat başarı 
sının artırılmasına, 
çocuğa karşı 
yararlı tutum 
geliştirilmesine 
yönelik kitaplardan 
birini okuyor ve bir 
hafta sonra 

okudukları kitaplar
dan edindikleri 
bilgileri diğer 
annelerle 
paylaşıyor.
Kitap bittikten 
sonra çıkardıkları 
özetlerle de kendi
lerine "kalıcı not
lar" tutan anneler 
projenin faydası 
konusunda hem
fikir...
Sınıf öğretmeni 
Merve YILDIZ da 
her cuma, 
öğrenciler başka 
bir derslikte 
İngilizce der- 
sindeyken, o es
nada boş olan 
kendi sınıflarında 
annelerle birlikte 
1 saat kitap okuyor, 
sonraki 1 saatte

ise okunan kitaplar 
ve konuları üzerine 
velilerin birbir-

yapıyor..
"Her Çocuk 
Üstün Yeteneklidir"

Bahar ERİŞ'in de 
Mümin Sekman ile 
birlikte yazdığı son

teriyle ve ken
disiyle arasındaki 
fikir alışverişlerine 
moderatörlük

ve "Anne Beynim 
Aç" kitaplarının 
yazarı 
akademisyen Dr. 

kitabı olan "Çocuk
lar Nasıl Başarır? " 
ı da birkaç velinin 
ismine özel imzala

yarak destek 
verdiği pro|e, 
çocukları da 
oldukça mutlu etti.. 
"Evde anneleriyle 
birlikte kitap 
okuyan öğrenciler, 
kitap okumanın 
değeri ve önemini 
de daha iyi 
kavrıyorlar" 
diyen 4/C sınıf 
öğretmeni Merve 
YILDIZ, bu proje 
sayesinde velilerin 
kitaplardan da 
birbirlerinden 
de çok şey 
öğrendiklerini 
ve bu sayede 
projenin hem 
çok verimli 
hem de çok 
keyifli sürdüğünü 
belirtti.

ŞANTİYEMlUlt 
ÇALIŞACAK 

AŞÇI ARANIYOR 
0224514 00 60

tABKIKAMIZOA
ÇALIŞACAK GÜVENLİK 
GÖREVLİSİ ARANIYOR 
(Sertifika şartı aranmamaktadır) 

0224514 00 60
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ENERJİ VERİMLİLİLİĞİ İLE OKULLARDA 1 YILDA 
116.346 TL SU TASARRUFU SAPLANDI

ilçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü 
bünyesinde 
faaliyet gösteren 
Enerji Verimliliği 
Biriminin yaptığı 
çalışmalarla 
okulların su 
tüketimi 1 yılda 
yaklaşık % 30 
azalarak 116.346 
TL’lik tasarruf 
sağlandı.
İlçe Enerji 
Verimliliği Birimi, 
okullardaki 
elektrik sistem
lerinde güvenliği 
artırıcı çalış 
malar ile 
reaktif tüketimden

kaynaklı ceza 
bedellerinden 
kurtarılması 
yönünde yaptığı 
başarılı çalış 
malara bir ye 
nişini daha ekle 
yerek okulların 
su tüketimlerinde 
tasarruf yapma 
sini sağladı. 
Su kaynaklarının 
heba olmasının 
önüne geçerek, ülke 
ekonomisine de 
katkıda bulundu. 
Enerji Verimliliği 
biriminin yaptığı 
karşılaştırmalı su 
tüketim analiz 
sonuçlarına göre,

geçen yıl yaklaşık 
69 bin ton su 
tüketildiği ve 
karşılığında 
279 bin TL fatura 
ödendiği, yapılan 
çalışmalarla su 
tüketiminin 69 bin 
ton’dan 50 bin tona 
kadar düştüğü ve 
19 bin ton suyun 
israf edilmesinin 
önüne geçildiği 
görülmüştür. 279 
bin TL olarak öde
nen fatura bedel
lerinin 163 bin TL’ye 
düşmesi ile de 
yaklaşık 116 bin TL 
‘lik tasarruf elde 
edilmiştir.

Enerji Verimliliği 
Birimi ile Buski 
arasında yapılan 
protokol 
kapsamında 
okullardaki 
mevcut su 
sayaçlarının 
sökülerek yerine 
GPRS’li uzaktan 
okumalı elektro 
nik su sayaçları 
takılmaya 
başlanılmış, 
takılan bu sa 
yaçlar sayesinde 
elde edilen ta 
sarruf miktarının 
daha da artacağı 
hedeflenmiştir.

Sürücüler dikkat! 1 Aralık’a az kaldı
Ulaştırma, Denizci
lik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Ar- 
slan, 1 Arahk'ta 
başlayacak ve 1 
Nisan 2018'de sona 
erecek kış lastiği 
takma uygulama 
sının, "hususi" 
tescil edilen 
taşıtlarda zorunlu 
olmadığını bildirdi. 
2918 sayılı 
Karayolları Trafik 
Kanunu uyarınca 
yolcu ve eşya 
taşımalarında 
kullanılan araçların 
kış lastiği 
kullanmalarının, il
lerin hava ve iklim 
şartlarına göre yılın

belirli dönemi için 
2011 itibarıyla 
zorunlu tutulduğu 
nu söyledi.
Kış lastiği takma

zorunluğuna ilişkin 
esasları belirleme 
yetkisinin Resmi 
Gazete'de yayımla 
nan 687 no'lu

Kanun Hükmünde 
Kararname ile 
Ulaştırma, Denizci 
lik ve Haberleşme 
Bakanlığına

verildiğini ifade 
eden Arslan^ 
uygulamanın 1 
Aralık ile 1 Nisan 
arasında geçerli 
olduğunu belirtti. 
Arslan, söz 
konusu düzenle
menin hususi 
olarak tescil 
edilen taşıtları 
kapsamadığını ve 
bu araçlarda 
zorunlu olmadığını, 
buna karşın 
şehirler arası yük 
ve yolcu taşıyan 
ticari araçlar için 
kış lastiği tak 
manın zorunluluk 
taşıdığını vurguladı.

Belirtilen sürelerde 
il sınırları içinde kış 
lastiği zorunlulu 
ğunun uygulana 
cağı tarih aralıkla 
rıyla ilgili duyuru 
ların valiliklerce 
yapılacağını anlatan 
Arslan, yük ve 
yolcu taşımacılığı 
yapan araçlar 
dışındaki hususi 
araçlar için uygula 
manın zorunlu 
olmamakla birlikte 
can ve mal 
güvenliğiyle gü 
venli seyahat için 
kış şartlarında tüm 
araçlarda kış lastiği 
kullanılmasını 
tavsiye etti.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KflŞ€D€ Ö€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EOİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel: (0,224)513 96 83 GEMLİK

KÜÇÜK KUNU 
ttEEYIIU SİTESİNDE 

HAMUZlUEŞYALIveEŞYASIZ 
2+1 DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK

0 535 37818 80
İFaceboolc sayfamız : Gemlik l^trfez - Güler Ajans
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GEMIİKSPOR: 67 HÜRRİYET SP.KL: 46
Gemlikspor basket
bol yıldız takımı 
galibiyet serisine 
devam ediyor.
Gemlik ilçe spor sa
lonunda Hürriyet 
Spor Kulübünü 
misafir eden Gem
likspor basketbol 
yıldız takımı Maça 
Emre TURAN, Emre 
MUTMAN, Çetin 
AKIN, Yiğit YALÇIN 
ve kaptan İzzet 
KURT ilk beşiyle

• çıktı, ilk çeyrekte 
baskılı ve etkili 
hücumlar ile sayı 
bulan temsilcimiz, 
savunmada da ra 
kibine karşı üstün
lük sağlayınca

periyodu 21-9 önde 
tamamladı. İkinci: 
periyotta oyuna 
giren Eren AVAR ve 
Ali GÜLENÇ ile ri 
baunt üstünlüğüne 
eline geçiren Gem
likspor farkı açarak 
35-17 skor ile devre 
arasına girdi.
Üçüncü periyotta 
oyuna giren Yusuf 
Osman İMAN ile 
hızh hücumlar bulan 
temsilcimiz 54-32 ile 
final periyoduna 
önce girdi. Son 
çeyrekte tarafların 
karışıklı basket
leriyle geçerken 
maçıda Gemlikspor 
67-46 kazanarak 5

maçta 4.galibiyetini 
elde etti ve gurubun 
daki 2.sıradaki 
yerini korudu.

Gemlikspor basket
bol şube sorumlusu 
İbrahim Tokgöz, 
"Yıldız Takım olarak

her maç daha da 
iyi oynuyoruz. 
Takımda arka 
daşlık ve 
yardımlaşma 
mükemmel.
Başarı mızın en 
büyük nedeni 
uyum içerisin de 
oynuyor olmamız. 
Daha 
önce birbirini hiç 
tanımayan bu 
gençleri Gemlik 
spor çatısı altında 
bir araya getirerek 
onla rı takım yap
mak ve müsaba 
katara çıkararak 
sportif faaliyetlere 
iştirak etmelerine 
destek olmak 

inanılmaz bir 
duygudur. Bu duygu 
anlatılmaz yaşanır 
ve bu gençlere des 
tek olmaya, bu duy 
guları yaşamaya 
tüm gönüllüleri 
sponsor olmaya 
davet ediyorum. 
Basketboldan 
daha fazlası 
Gemlikspor 
Basketbol 
Ailesi olarak SKOR 
İÇİN DEĞİL SPOR 
İÇİN OYNUYORUZ. 
Gençlerimize sahip 
çıkalım destek 
olalım ve gele 
ceğimize yön 
verelim" dedi.

fiemlilı Basketbol:90 İzmir BüMüksehir:63
Türkiye Basketbol 
2.ligi 4 .hafta 
karşılaşmasında 
İzmir Büyükşehir 
Belediyeyi 27 sayı 
fark ile yenerek 
ligde ilk galibiyetini 
aldı.
Gemlik İlçe Spor sa
lonunda oynan 
müsabakanın ilk 
dakikalarında İzmir 
Büyükşehir bulduğu 
basketler ile ilk 5 
dakikayı 14:7 önde 
bitirdi. Gemlik ekibi 
yaptığı savunmaya 
karşılık Berkay 
Kutlu ve Cemhan 
elinden bulduğu 
sayılar ile periyotu 
26:21 önde tamam 
tadı. 2. çeyrekte

Gemlik Basketbol 
22 sayı bulurken 
yaptığı etkili 
savunma ile rakibini 
12 sayıda tutarak 
1.yarıyı 48:33 önde 
tamamlayarak 
soyunma odasına 
15 sayı ön de girme 
yi başardı. 2.yarıda 
İzmir Büyükşehir iik 

dakikalarda bulduğu 
sayılar ile farkı 9 
sayı kadar indirdi. 
Gemlik ekibi 
Gökhan Şenol’un 
verdiği pasları iyi 
değerlendiren Melih 
Kabakçı ile bulduğu 
12 sayı yeşil beyazlı 
takımın 3.çeyreğe 
63-49 önde 

girmesini sağladı. 
Son çeyrekte Mert 
Yavi(6),Melih 
Kabakçı (9),Cem 
Han (4) Gökhan 
Şenol (4), Kamer 
Mani (2) ve Berkay 
(2) bulduğu 27 sayı 
ile maçı 27 sayı fark 
ile kazanmasını bildi 
Gemlik Basketbolda 
Melih Kabakçı 33 
sayı 4 ribaund 2 
asist ve Gökhan 
Şenol 9 sayı 3 rib- 
aunt ve 10 asistle 
müsabakanın yıldızı 
olurken İzmir 
Büyükşehirde Sinan 
Mete 14 sayı 6 rib
aund ve1 asist ile 
oynadı.
Salon: Gemlik Spor

Hakemler: Çetin 
Artan, Samet 
Erdoğan, Tahsin 
Onur Balsun 
Gemlik Basketbol 
(90): Gökhan(9), 
Cihan(2), Bora- 
can(O), Kamer(10), 
Melih(33), Cem(12), 
Mert(10), Berkay K.( 
6), Yavuz(O), Hüsnü 
(3), Al i (3), Berkay 
B.(2)
Baş Antrenör: Fatih 
Elbaş
İzmir Büyükşehir 
(63) :Birtan (4) Ab- 
durrahman (0) Araş 
(3) Cem (7) Haşan 
(10) Burak (2) Emir 
(1) Sinan (14) 
Oğuz(1) Feyyaz (8) 
Necabeddin (10)

Berkay (3) 
1.Periyot: 26-21 
2.Periyot: 22-12 (48- 
33) Gemlik 
3.Periyot: 15-16 (63- 
49) Gemlik 
4.Periyot: 27-14 (90- 
63) Gemlik 
Gemlik Basketbol 1 
Aralık Cuma günü 
Deplasmanda 
ö.hafta müsabaka 
sında Final Spor ile 
karşılaşacak. Final 
spor 3 galibiyet 1 
mağlubiyet sonunda 
topladığı 7 puan ile 
Türkiye Basketbol 
2.ligi B grubunda 
2.sırada yer alırken 
Gemlik ekibi aldığı 5 
puan ile 8.sırada yer 
aldı.

G 
t 
M 
L 
I 
K 
R 
E 
H 
B 
E 
R 
I

GEREKLİ TELEFONLAR
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığl 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

ULAŞIM

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 20
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 08
Tomokay Tomografi 513 65 29
Acıbadem 280 44 44

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

RESMİ DAİRELER

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

121
186

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

BELEDİYE
Santral 
Başkanlık

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

513 45 21-23
51345 20

51457 96
51323 25 

51345 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

DENİZ OTObBsIT
Bursa 266 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226)811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 84

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

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

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

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

Gemlik Karfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5939 

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)

ieiiiiiiieiiim
VENÜS SİNEMASI

KARDEŞİM BENİM 2 
11.30-14.00-16.30- 

19.00-21.15 
AYLA 

11.30-14.00-16.30-
19.00-21.15

YOL ARKADAŞIM 
11.30-14.00-16.20- 

18.40-21.00 
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
28 Kasım 2017 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

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

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

k GEMLİK Â
irfanunluemlak.sahibinden.com

Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zeki Hazer, “Balıkçı barınaklarında söz sahibi kurumlar kooperatifler ve ruhsatlı balıkçılardır” dedi,

uilll * I I A II I II I I I I I v il in

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

BALIK ve BALIKÇI SORUNU 
Bir süredir yazıyorum, Gemlik’te 

amatör veya profesyonel balıkçıya 
yapılacak hizmetler birlikte yürütül 
melıdir diye.

Gemlik’te bulunan bir balıkçı barı 
nağı ile bir de Kayıkhane mevkiinde 
bir balıkçı mendireği bulunuyor.

Balıkçılar için yapılmış bu iki tesis 
de Gemlik Belediyesince işletiliyor.

Devamı sayfa 4’de

Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı 
Zeki Hazer gazetemize yaptığı yazılı açıkla 
mada, Gemlik Körfezi’nde kaçak avcılıkla 3 
yıldır yaptıkları mücadele sonunda Kör- 
fez’de kaçakçılığın ortadan kalktığını söyle 
di. Hazer, Gemlik Belediyesi’nin kaçak ya 
sak avcılık yapanlarla işbirliği yaparak, ger 
çek balıkçıları muhatap almayarak kendi 
kurdurduğu derneği barınakta yetkili gibi 
göstermesi manidardır. Gemlik Belediye 
Başkanı Refik Yılmaz’ın bu tutumunu esef 
le kınıyoruz.” dedi. Haberi sayfa 2’de

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilçemizde yapılacak 
olan 24 derslikli ilkokul ile 24 derslikli ortaokulu 
inşaatına başlandı. Orhangazi Caddesi’nde bulunan 
eski Marmarabirlik Zeytin depolannın bulunduğu alan 
Gemlik Belediyesinin takas ile yer değiştirmesi sonu 
cu ortaya çıkan arsada yapılan zemin iyileştirme çalış 
malanndan sonra temel atılarak, inşaat çalışmalarına 
da başlanacak.Haberi sayfa 4’de

MM 
oliilı inşaatı baslaıiı

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zeki Hazer, “Balıkçı barınaklarında söz sahibi kurumlar kooperatifler ve ruhsatlı balıkçılardır” dedi.

Gemlik Su Ürünleri 
Kooperatifi 
Başkanı Zeki Hazer 
gazetemize yaptığı 
yazılı açıklamada, 
Gemlik Körfezi’nde 
kaçak avcılıkla 3 
yıldır yaptıkları 
mücadele sonunda 
Körfez’de kaçakçılı 
ğın ortadan 
kalktığını söyledi. 
Zeki Hazer açıkla 
masında şu anda 
Gemlik Körfezi’nde 
bir tane bile trol 
kalmadığını, 
lambacılığın sona 
erdiğini, belirterek, 
"Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakan 
lığı Balıkçılık ve Su 
Ürünleri Genel 
Müdürlüğü ile 
verdiğimiz mü
cadele sonucu 
Gemlik Körfezi 
Narh Sarıalanla, 
Kurşunlu Balıkçı

Barınağı’nın içinde 
tamamen gırgır 
avcılığı yasakla
narak Körfezimiz 
de balık çeşitlerinin 
artarak çoğal ması 
nı sağlamış bulun 
maktayız. ” dedi.

AMATÖR 
BALIKÇILAR 
BALIK SATAMAZ

Zeki Hazer, Gemlik 
Belediyesi’nin 
desteği ile kurulan 
Amatör Balıkçılar 
Sosyal Yardımlaş 
ma ve Dayanışma 
Derneği üyelerinin 
Gemlik’te günlük 
tutulan 3-5 bin pala- 
mutun yasal ol
mayan yollarla 
satıldığına dikkat 
çekerek, "Bunları 
destekleyenler 
yasal olmayan bu

satışlara engel ol
sunlar. Amatör 
balıkçıların balık 
satması, geçimini 
balıkçılıktan 
sağlayan bizlerin 
haksız rekabetine 
sebep olmaktadır. 
Bu balıkçılığımıza 
vurulan darbedir.
Gemlik Belediyesi, 

kaçak balık 
avcılığıyla müca 
dele etmek istiyor 
sa o kişilerle 
işbirliği değil, 
barınaklarda ama 
törlerin balık satışı 
na zabıta aracılığı 
ile engel olsun.

YILMAZ’IN

TUTUMU KINANDI

Gemlik Belediye
si’nin kaçak yasak 
avcılık yapanlarla 
işbirliği yaparak, 
gerçek balıkçıları 
muhatap almayarak 
kendi kurdurduğu 
derneği barınakta 
yetkili gibi göster
mesi manidardır. 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’ın bu tutu
munu esefle 
kınıyoruz.
Balıkçı Barınak 
larında yasal olarak 
söz sahibi olacak 
kurum Amatör 
Balıkçılar Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği 
hiç bir şekilde söz 
sahibi olması 
Balıkçı Barınakları 
Yönetmeliğine 
aykırı bir durumdur 

Bu konuda söz 
sahibi kurum ya 
kooperatifler ya da 
resmi ruhsatlı 
balıkçılardır.” 
şeklinde konuştu. 
Dernek üyeleri 
içinde sandal 
kiralayanların 
bulunduğuna da 
dikkat çeken Zeki 
Hazer, 5 kilogram 
üstü balık tutulma 
sının yasak 
olduğunu 
amatörlerin 
bir tane bile balık 
satamayacaklannı 
yasak olduğunu 
hatırlatarak, “Bu 
tutum geçimini 
balıkçılıkla sağla 
yan kooperatifimiz 
ortaklarının geçim 
sıkıntısı çekmesine 
neden olmaktadır. 
Bunlarla da müca 
dele edeceğiz” 
dedi.

iıi^iMîlm'ntotealanıiBittiie^roNsı
Gemlik İlçe Emniyet 
Müdürü Abdur- 
rahim Yüce, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
kış mevsiminin 
gelmesi ve hava 
sıcaklıklarının 
düşmesi nedeni 
vatandaşların 
kullandıkları soba, 
kombi ve şofben 
den sızan karbon 
monoksit gazı ne
deni ile her yıl 
yüzlerce insanın 
zarar görmekte 
olduğunu veya 
hayatını kaybetti 
ğini hatırlatarak, 
“Isınma amaçlı 
kullanılan yakıtların 
çıkarttığı gazlar 
hayati tehlike 
oluşturmaktadır. ” 
dedi.
Bu konuda herkesin 
bilinçli olması 
gerektiğini söyle 
yen Emniyet 
Müdürü Yüce, 
“Karbondioksit gazı 
solunduğunda kısa 
bir süre sonra kana 
karışarak dokulara 
giden oksijeni 

azaltır. Aşırı yorgun 
luk, dalgınlık, baş 
ağrısı, baş dön
mesi, bulantı, 
kusma, çarpıntı, 
kulak çınlaması 
bazen kas krampları 
gibi sağlık sorunla 
rina neden olur. 
Vatandaşlarımızın 
bilgilendirilmesi 
amaçlı alacağı basit 
tedbirlerle ön
lenebilecek soba, 
kombi ve şofben 
kullanımından 
kaynaklı karbon 
monoksit zehirlen
melerijle ilgili ted
birler İlçe Müftülü 
gü’nce Cuma 
hutbesinde, 
Belediye Başkanh 
ğından anons sis
temi, mahalle 
muhtarları tarafın 
dan vatandaşın 
görebileceği yer
lerde çoğaltılarak 
asılması ve yerel 
basın aracılığıyla 
vatandaşa duyurul 
ması kararı alındı” 
dedi
UYARIDA

BULUNDU
Emniyet Müdürü 
Yüce şöyle devam 
etti: “Odanın 
havalandırması 
uygun, bacanızda 
açık olsa kesinlikle 
lodoslu havalarda 
sobanızı yakmayın. 
Şofbeninizi 
kullanmayın.
Bacalı kombi veya 
şofben ile aspiratör 
aynı bacada olma 
malı, baca içine 
baca boruları kanalı 
kapatacak şekilde 

girmemeli, havalan 
dırma menfezleri 
toz, soğuk giriyor 
diye kapatmayın, 
menfez yoksa men
fez takın, karbon 
monoksit detektör
lerinin her zaman 
çalışır vaziyette 
olsun, sobanın 
yandığı odada üşü 
yor olsanız bile 
uyumayın, banyola 
rınıza bacalı şofben 
leri yerleştirmeyin, 
sobadan boruları en 
kısa mesafeden ba

caya bağlayın, 
eskimiş yamulmuş, 
kırılmış baca 
borularını kullan 
mayınız, bacalar 
açık bile olsa, 
bacaları periyodik 
olarak düzenli 
temizliğini yaptırın, 
boruların birleşme 
yerlerine alümin 
yum folyo 
yapıştırıcı bantlarla 
kaplayın, borunun 
baca girişinden 
itibaren baca 
yüksekliği en az 4 

metre olmalıdır, 
gece yatarken 
sobalara kömür 
atılmamasına dikkat 
edilmeli, eğer 
atılıyor ise kömürün 
tam yanması bek
lenmeli, soba kurul
madan önce baca 
temizliği yapılmalı, 
fazla dirsek kullan
maktan kaçınılmalı, 
dirsek ve boru 
ekleme yerleri, 
baca giriş ağzı 
hava sızdırmaz 
olmalı, hava du
rumu düzenli ola 
rak takip edilmeli, 
özellikle lodoslu 
havalarda soba 
veya kombi 
kullanılmamalı, 
ortaya çıka bil e 
cek acil sağlık 
sorunlarında 
derhal 112 ACİL , 
YARDIM SERVİSİ 
aranmalı, doğalgaz 
şebekesi ile ilgili 
ortaya çıkabilecek 
sorunlarda 187 
DOĞAL GAZ 
ARIZA SERVİSİ 
aranmalıdır.”
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44 ayrı suçtan aranıyordu
Bursa'da 44 ayrı 
suçtan aranan zanlı 
nın adliyeye sevk 
edilirken rahat 
tavırları ve pişkinli 
ği pes dedirtti. 
Zanlının 'Adalet 
yerini bulur babam 
sen rahat ol. Sen 
sor diye' konuşma 
sı dikkat çekti. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri 
44 ayrı suçtan 
aranan zanlı Y.T.'yi 
teknik takip sonucu 
yakaladı. Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
Güven timleri,

Mazot hırsızları suçüstü vafcalandı!
Bursa'da jandarma 
ekipleri, inşaat 
alanındaki bir iş 
makinesinden 150 
litrelik mazotu çal
mak isteyen 4 kişiyi 
suçüstü yakaladı. 
Edinilen bilgiye 
göre, İl Jandarma 
Komutanlığı ekip

Y.T.'nin içinde 
bulunduğu aracı 
durdurmak istedi. 
Y.T. 'dur* ikazına uy
mayarak kaçmaya 
devam ettiği sırada 
polis ekipleri aracın 
önünü keserek 

leri, Karacabey 
Taşpınar Mahalle
sindeki bir inşaat 
alanında şüpheli bir 
araç bulunduğu 
ihbarını aldı. Olay 
yerine giden jan
darma ekipleri, biri 
kadın toplam 4 
şüpheliyi inşaat 

şüpheliyi 
yakalamayı başardı. 
Aracın kapılarını 
kilitleyen Y.T., ekip
lerin sağ ön camı 
kırarak kapıyı açma 
sı sonucu araçtan 
indirilerek 

bölgesindeki bir iş 
makinesinin yakıt 
deposu kapağını 
kırarak hortumla 
150 litrelik mazotu 
çaldıkları esnada 
suçüstü yakaladı. 
Jandarmadaki 
işlemlerin ardından 
adli makamlara 

gözaltına alındı. 
Güven timleri 
şüpheli Y.T.'yi 
Gasp ve Hırsızlık 
Büro Amirliğine 
teslim etti. Em
niyete götürülen 
Y.T. ifadesinin 
ardından adliyeye 
sevk edildi.
Emniyet çıkışı, 
"Adalet yerini 
bulur babam sen 
rahat ol" demesi ve 
neden yaptınız? 
sorusuna ise 'Sen 
sor diye' cevap 
vermesi bu kadarı 
na da pes dedirtti.

sevk edilen 
şüphelilerden 
F.A., tutuklanarak 
cezaevine gön 
derilirken, diğer 
şahıslar ise 
ifadelerinin 
alınmasının 
ardından serbest 
bırakıldı.

Jandarma'Han
Skunk operasyonu!

Bursa jandarması 
tarafından yapılan 
uyuşturucu operas 
yonunda esrardan 
20 kat daha zehirli 
olduğu belirtilen 
Skunk maddesi 
ticareti yaptığı 
iddia edilen bir kişi 
gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye 
göre A.M. isimli 
kişinin evinde 
uyuşturucu imal 
edip piyasaya 
sürdüğü bilgisine 
ulaşan Bursa Jan
darma komutanh 

ğına bağlı ekipler 
A.M.'nin Yıldırım 
ilçesinde ikamet 
ettiği evine baskın 
yaptı.
Yapılan operas 
yonda 2 kilo Skunk 
maddesi ile bir 
adet hassas terazi 
ve uyuşturucu 
ticaretinde elde 
edildiği tahmin 
edilen 2 bin 300 
lira ele geçirildi. 
Gözaltına alınan 
A.M. sorgusunun 
ardından adliyeye 
sevk edilecek.

Arkadaşının yüzünü kesen sanığa ceza
Bursa'da, taksiciyi 
gasp ettikten 
sonra yanındaki 
arkadaşının yüzünü 
döner bıçağı ile 
kesen sanık 12 yıl 8 
ay hapis cezasına 
mahkum edildi. 
Sanığın arkadaşı 
ise beraat etti. 
Geçen mart ayında 
Yıldırım'a bağlı 
Davutdede Mahalie- 
si'nde meydana 
gelen olayda, 
İbrahim Y. (25) ile 
Gökhan A. (22) tak
sici İbrahim E.'nin 
(32) boğazını em
niyet kemeri ile 
sıkarak 250 lirasını 
gasp etti. Olayın 
ardından kavga 
eden şüphelilerden 
Gökhan A., İbrahim 
Y.'nin yüzünü döner 
bıçağı ile kesti. 
Güvenlik kamera 
larına yansıyan 
olayın ardından 2 
arkadaş yakalandı.

Bursa 7. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde iki 
şüpheli hakkında 
'yaralama' ve 
'yağma' suçların 
dan 15 yıla kadar 
hapis cezası tale 
biyle dava açıldı. 
Son kez hakim 
karşısına çıkan 
sanıklardan Gök 
han A., "Uyuşturu 
cunun etkisinde 
olduğum için olayı 
kesik kesik hatırlıyo 
rum. Takside tırnak 
larımı kestiğimi 
hatırlıyorum. Ke
meri boğazına 
doladığımı hatırla 
mıyorum. Paraya 
ihtiyacım yoktu. 
Amaç taksi ile bir 
yere gidip, parasını 
ödemeden 
kaçmaktı. Taksici
den özür diliyorum. 
Döner bıçağını taksi 
olayından sonra 
selvia almaya 
gittiğimiz yerde

masanın üzerinden 
almıştım" dedi. 
İbrahim Y. ise, 
"Gökhan ile beraber 
İbrahim'in taksisine 
bindik. Meydan 
cık'ta ben bir yere 
borcumu ödedim. 
Ben sola, Gökhan 
sağa dönmesini 
şoföre söyledi. 
Şoför sağa dönün 
ce, Gökhan taksici 
nin boynuna em

niyet kemerini 
geçirdi. Şoför aracı 
duvara sürterek 
durdurdu. Ben 
şaşırdığım için 
araçtan inip kaçtım. 
Sokağın başına 
Gökhan geldi. Ben
den uyuşturucu 
parası istedi. Bende 
olmadığını söyle 
yince yüzüme 
döner bıçağı ile 
vurdu. Şoförden 
alınan para 
sebebiyle kavga 
etmedik. Benim 
olaydan haberim 
yoktu" diye 
konuştu.
Taksi şoförü İbra 
him E. ise, "Karşı 
dan işaret yapma 
larına rağmen ben 
durmadım. Trafik 
olduğu için İbrahim 
aracın kapısını açtı. 
Meydancık'ta bir 
kahveye uğradık. 
Bir süre sonra 
benim vaktim 

olmadığını söyle 
dim. Onlar da 
Sırameşeler'e bizi 
bırak dediler. 
Aşağıya inerken, 
Gökhan, 'Sağa dön 
orada ineceğiz' 
dedi. Döndükten 
sonra boynuma 
emniyet kemerini 
geçirdi. Üzerimdeki 
paraları istedi. O es
nada direksiyonu 
bıraktığım için araç 
duvara sürttü. İbra 
him olaya sessiz 
kaldı. Gökhan, 'Seni 
öldürmediğime dua 
et' dedi. Uyuşturu 
cunun etkisi 
altındaydılar" 
şeklinde konuştu. 
Mahkeme heyeti 
karar duruşmasında 
İbrahim Y.'nin be- 
raatine, Gökhan 
A.'nın ise yağma ve 
kasten yaralama 
suçlarından toplam 
12 yıl 8 ay hapsine 
karar verdi.

tasMı
Mlıniı
Bursa'da bir iş 
yerinden 3 tane 
dizüstü bilgisayar 
çalan şüphe 
liyi dövmesi 
ele verdi.
Emek Mahalle- 
si'nde insan kay 
nakları hizmeti 
veren bir iş yerine 
giren hırsız, için 
de iş yerinin per
sonel bilgileri bu
lunan 3 tane lap 
topu çaldı. İş yeri 
ne gece giren 
hırsızın güvenlik 
kamerasına yaka 
lanmamak için 
başındaki kapşon 
ile yüzünü kapat 
ması kameraya 
yansıdı. Savaş Ş. 
(27) dövmesinden 
tespit etti.

Facebook sayfamız a Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Bankalara kiralanacak
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Güne Bakış

BALIK ve BALIKÇI SORUNU
11 ATM platformu ihaleye çıkıyor

Balık ve Balıkçı sorunlarına girmeden önce 
1380 sayılı yasaya göre çıkarılan Balıkçı Barınak 
lan Yönetmeliğinden bazı maddeleri sîzlerle 
paylaşmak istiyorum.

"Balıkçı Barınağı: Her türlü balıkçı gemileri 
ne hizmet vermek maksadı ile mendireklerle 
korunmuş, yeterli havuz ve geri saha ile barı 
nacak gemilerin manevra yapabilecekleri su 
alanı ve derinliğe sahip, yükleme, boşaltma, 
bağlama rıhtımları ile suyu, elektriği, ağ kurtarma 
sahası, satış yeri, idare binası, ön soğutma ve 
çekek yeri bulunan, büyüklüğüne ve sağladığı 
imkanlara göre balıkçı limanı, barınma yeri veya 
çekek yeri olarak adlandırılan kıyı yapılarını,

Balıkçı: Ticari amaçla deniz ve iç sularda su 
ürünleri istihsal eden kaptan, balıkçı reisi, balıkçı 
ve tayfa gibi gerçek kişiler İle tüzel kişileri, 
bunların ortak ve çalışanları ile su ürünleri 
yetiştiricilerini,

Sınıflandırma:
Bzrmak işletmecisi: Barınağı kiralayarak 

veya 6237 sayılı Limanlar İnşaatı Hakkında 
Kanun çerçevesinde geçici olarak ya da Bakan
lar Kurulu Kararı ile kesin devir almak suretiyle 
işletme ve idaresinden sorumlu olan gerçek veya 
tüzelkişileri

Madde 4 - Balıkçı barınakları sağladıkları 
imkanlara, barındırdığı gemi sayısı ve büyüklü 
ğüne göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

a) Balıkçı Limanı; her boy ve her su kesimin
deki balıkçı gemilerine hizmet vermek maksadı 
ile mendireklerle korunmuş, yöre balıkçılarının 
ihtiyacına yetebilecek kadar havuz ve geri 3iana 
sahip, yükleme, boşaltma, bağlama rıhtımları ile 
suyu, elektriği, ağ kurutma sahası, satış yeri, 
idare binası, balıkçı gemilerinin ihtiyacını 
karşılayacak akaryakıt pompası, ön soğutma ve 
çekek yeri bulunan kıyı yapısıdır....”

Gemlikli balıkçılar, 1970’li yıllarda yapılmış 
Balıkçı Barınağından bugüne kadar doğru dürüst 
yararlanamadılar.

Yukarıdaki yönetmelikteki balıkçı barınağı 
tariflerindeki bir barınakta bulunması gerekli 
donanımların hiç biri Gemlik Balıkçı Barınağında 
bulunmadı.

Balıkçıya bir tuvalet bile çok görüldü.
Doğru dürüst bir proje 2010 yılında görevden 

alınan Fatih Mehmet Güler döneminde yapıldı. O 
da AKP’li Belediyenin göreve gelmesiyle yok 
sayıldı. Davalar açıldı, yapılan binalar yıkıldı, ye 
rine engelli kahvesi ve çocuk parkı yapıldı. 
Davalardan ne çıktı bir hiç. Yapılan masraflar 
boşa gitti.

Aslında hizmet kusuru doğdu.
Balıkçı barınaklarında bulunması gerekli 

donanımları bu yönetmelikte yazılı. Bizim 
barınakta bunlardan kaçı var? Devamı yarın

Gemlik Belediye
since bankalara 
kiralanacak olan 
11 ATM’nin yerinin 
yapılması işi ihale 
ye çıkarıldı.
Belediye internet- 
sitesinde yayınlan 
ihale ilanları 
arasında bulunan 
11 ATM yerinin 
ihalesi, 8 Aralık 2017 
Cuma günü 
Gemlik Belediyesi 
Encümen Salonun 
da saat 14.oo de 
yapılacak.
ATM terin konacağı 
platform yerlerinin 
yapımından sonra 
bu alanlarda değişik

bankalara kirala 
nacak. Açık teklif 
usulü ile ihale edile

cek olan 11 ATM 
platformları yapım 
işi tamamlandıktan

sonra, 5 yıllığına 
bankalara 
kiraya verilecek.

24 derslikli ilkokul ile 24 derslikli ortaokul binaları yapılacak 

llillihlllllillllililllltolili
Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafın 
dan ilçemizde 
yapılacak olan 24 
derslikli ilkokul ile 
24 derslikli 
ortaokulu inşatına 
başlandı. 
Orhangazi 
Caddesi’nde 
bulunan 
eski Marmarabirlik 
Zeytin depolarının 
bulunduğu alan 
Gemlik Belediye 
sinin takas ile yer 
değiştirmesi 
sonucu ortaya çıkan 
arsada, bölgenin 
ihtiyacı olan bir 
ilk ile bir ortaokul 
yapımı projesi 
geçtiğimiz aylarda 
ihaleye çıkarıldı. 
İhaleyi kazanan 
firma yer teslimi 
aldıktan sonra 
yaptırdığı zemin 
incelemesinde 20 
metre derinlikte 
çamur çıkması 
sonucu, inşaatı 
başlatmadı. 
Bursa Milli Eğitim 
Müdürlüğü proje 
dairesince zemin 
iyileştirmesi 
projesi değiştirilerek 
zeminin sağlamlaş 
tırılmasından sonra 
inşaata başlama 
kararı alındı.

temeller atılarak 
inşaat çalışmaları 
başlanacak.

Müteahhit firma 
geçtiğimiz hafta 
başında inşaat 
alanında demir 
ci ustaları temel 
demirlerini 
hazırlamaya 
başladı.
Zemin iyileştirilme 
sinden sonra

400 GÜNDE 
BİTİRİLECEK

ihale, 7 milyon 45 
bin liraya Mehmet 
Aytar adlı kişide

kaldı.
24 derslikli ilkokul, 
24 derslikli orta 
okulun inşaatının 
yapımını Optimal 
Proje Yönetimi 
adlı firma kontrol 
edecek, inşaat 
400 günde tamam
lanacak.



GemlikKSrfez

Hükümet Cad. Özdoyuran Işhanı 
No: 224/6 TEKİRDAĞ

Tel :0282261 0707Faks:0 2822643254
GEMLİK ŞANTİYE: 

Hamidiye Mah. 289. Sok. No: 3 GEMLİK 
06323619306-05433070532

GÖÇERLİ LER 
İnşaat - Taahhüt San. ve Tic. LtcLŞti.

JETGROUT TEMELLİ-SU YALITIMLI 
ISI YALITIMLI ÇATI - ANKASTRE REZERVUAR 

MUTFAK VE BANYO DOLAPLARI 
TAŞIT TANIMA SİSTEMLİ OTOPARK 

BANKA KREDİSİNE UYGUN 
KAT İRTİFAKI KURULMUŞ - HEMEN TAPU TESLİMİ

www.gocerlilerinsaat.com

GÜVENLİ 
KONUTLARIN 
ADRESİ

BİRİNCİ SINIF 
SATILIK DAİRELER

http://www.gocerlilerinsaat.com


28 Kasım 2017 Salı _ _ Sayfa 6

İGemlikKErfezl

Seyfettin SEKERSÖZ

Yenilenen teknik 
kadrosuyla liderlik 
savaşı veren Gemlik- 
spor’lu futbolcular 
kendileri için verilen 
ve başkan Cumhur

Aydın’ın da katıldığı 
kahvaltıda şampi 
yonluk sözü verdi. 
Gemlikspor Taraftar
lar Derneği’nin 
düzenlediği kah 
valtıda destek 

veren Fine Coffee 
işletmesine de 
teşekkür eden fut
bolcular birlik ve 
beraberlik mesajı 
verdiler.
Gemlikspor Taraftar

Derneği’nin futbol
culara güvendiğini 
ifade eden Emir 
Yılmaz, “Eski 
futbolcularımızdan 
destek alıyoruz. 
Bu konuda bize 

yardımcı olacak 
olan Emin Doğru’ya 
teşekkür ediyo 
rum" dedi.
Yeni sahil sonunda 
yeni açılan Fine Cof- 
fe’de Yeniköyspor 

maçına yaptıkları 
kahvaltı ile moralli 
çıkan Gemlikspor’lu 
futbolcular sahadan 
galibiyetle ayrılarak 
taraftarlarını da 
sevindirdiler.

Facebook sayfamız s Gemlik Körfez - Güler Ajans

Genılik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN BYEGM

Bu gazete
Anadolu'nun Sesi 
iPad-iPhone 
uygulamasında 
yayımlanmaktadır. .
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GEMLİKSPOR KENDİNE GELDİ
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Heyecanlı ve zevkli 
karşılaşmanın 
henüz 15’inci 
saniyesinde 
Abdurrahim’in 
kaleciyi avladığı 
maçı gol yemeden 
1-0 galip kapatan 
Gemlikspor 
grubunda averajla 
ikinciliğe yükseldi. 
Birinci Amatör 
Küme 6. Grupta 
zirveden kopmama 
mücadelesine 
çıkan kırmızı 
beyazlı lar taraftarı 
mn da desteğiyle 
Orh. Yeniköyspor 
maçını galibiyetle 
kapamasını bildi. 
Maça Gemlikspor 
başladı ve kale 
önüne açılan topa 
çok güzel vuran 
Abdurrahim sol 
köseden ağlarla 
buluşan golüyle 
henüz 1. Dakika 
dolmadan 
1-0 öne geçti. 
Grupta ilk iki sırada 
bulunan iki takımın 
mücadelesi zevkli 
ve heyecanlı 
geçerken 34.
Dakikada Furkan’ın 
geliştirdiği ve 
kaleye gönderdiği 
top yan direkten 
oyun alanına 
döndü.
Konuk Yeniköy 
spor’un beraberlik 
için kontratak fut
bolunu tercih ettiği 
karşılaşmanın 
45. dakikasında 
Furkan soldan 
getirdiği topu 
müsait pozisyon
daki Selim’e 
aktardı.

Seyircilerin gol 
diye ayağa kalktığı 
pozisyonda Selim 
kötü bir vuruşla 
topu yanda dışarı 
atınca ilk yarı 
1-0 Gemlikspor’un 
üstünlüğünde 
kapandı. 
İkinci yarıya iki 
takımda gol için 

rakip kaleye 
gelirken Gemlik
spor özellikle 
defansif futbol 
sergiledi ve kaleci 
Alhousseyni 
kalesini adeta 
gole kapadı.
Lider Yeniköyspor 
beraberlik için gol 
ararken Gemlik- 

spor’dan Furkan 
77. Dakikada ceza 
sahasına girmeden 
Mehmet tarafından 
düşürüldü. Ceza 
sahasına girmeden 
ancak son adam 
olan Furkan’ı 
düşüren Mehmet 
direk kırmızı 
kartla oyun dışında

kalırken Yeniköy 
spor sahada 
10 kişi kaldı. 
Dakikalar 84’ü 
gösterirken bu kez 
Gemlikspor’dan 
Ömer rakibine 
yaptığı hareketle 
kırmızı kart örerek 
takımını 10 
kişi bıraktı. 
Kalan dakikalarda 
başka gol 
olmayınca 
Gemlikspor ken
disini ikincilik 
koltuğuna oturtan 
3 puanı alarak 
sahadan alkışlarla 
ayrılmasını bildi.

SAHA: Gemlik 
Suni 
HAKEMLER: 
Burak Akyel 6, 
Hüseyin Aykut 6,

Bilal Kayış 6, 
GEMLİKSPOR: 
Alhousseyni 6, 
Emrah 6, Ömer 5, 
Serhat 5, ismet 6, 
Muhammet 5, 
Fethullah 5, 
Abdurrahim 6,6, 
Emre 5, Selim 5, 
(Mert 2) Furkan 5, 
ORH. YENİKÖY 
SPOR: Enes 5, 
Sefa 5, Mehmet 5, 
Oğuzhan 6, 
Ertuğrul 5, Arif 6, 
Burak 5, Ferhat 5, 
Ahmet 5, Ali can 5, 
Hakan 4, (Enes 1) 
GOL: Dk. 1.
Abdurrahim, 
(Gemlikspor) 
KIRMIZI KART: 
Dk. 77. Mehmet, 
(Yeniköyspor) 
Dk. 85. Ömer, 
(Gemlikspor)

ŞANTİYEMİZDE 
ÇALIŞACAK 

AŞÇI ARANIYOR 
02245140060

FABRİKAMIZDA 
ÇALIŞACAK GÜVENLİK 
GÖREVLİSİ ARANIYOR 
(Sertifika şartı aranmamaktadır] 

0224514 00 60
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Törtiııo genelinde toplu taşımalarda tek kart sistemine geçilecek
Ulaştırma Bakanlı 
ğının üzerinde 
çalıştığı "Ulusal 
Akıllı Ulaşım Sis- 
temi"yle toplu 
taşımada tek 
kart sistemine 
geçilecek. 
Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanlığı'nın uzun 
süredir üzerinde 
çalıştığı "Ulusal 
Akıllı Ulaşım Sis
temi" projesinin 
detaylarına ulaşıldı. 
Projeye göre, yollar 
ve tabelalar akıllı 
olacak. Sürücüler 
yola çıkmadan her 
şeyi görebilecek. 
Toplu taşımada 
Türkiye genelinde 
tek kart modeline 
geçilecek. Araçlara 
kara kutu zorunlu 
hale getirilirken, 
trafik cezasını polis 
değil MOBESE 
kesecek. Sistemin 
detayları şöyle:

TABELALAR LED'Lİ 
OLACAK 
*Karayolları inter
nete bağlanıyor: 
Karay ollarındaki 
şerit çizgileri ve 
trafik levhaları 
uluslararası stan
dartlara uygun 
şekilde dizayn 
edilip fiber optik ve 
geniş bant şebeke 
leri, karayolların 
altyapısı boyunca 
yeterli olacak 
şekilde tamam
lanacak. Trafikte 
kullanılan ışık ve 
işaretlerde çevreci 
ve led teknolojisi 
gibi enerji verimlili 
ğini arttıracak 
teknolojiler kullanı 
lacak.
ANLIK BİLGİ 
VERİLECEK 
*Bilgiler anında 
tabelada: Her ilde 
Trafik Yönetim 
Merkezleri kurula
cak. Karayolu

üzerindeki karne 
ralar ve algılayıcılar 
tarafından toplanan 
bilgiler, bu merke
zlere iletilecek.
Buralarda işlenen 
bilgileri sürücülerle, 
yolcularla ve 
diğer ilgili yerlerle 
paylaşacak.
Şehirlerarası bir 
yolda yapım 
çalışması, hava du
rumuna bağlı bir 
risk veya sürücü 
nün uyarılması 

gerekli olan bir du 
rum varsa bu uyarı 
lan değişe bilen lev
halar üzerinden 
sürücülerle 
paylaşılacak.
UYGULAMALAR 
GELİŞECEK 
*Kameralarla takip: 
Şu anda mevcut 
MOBESE/TEDES 
sistemleri ile yeni 
kurulacak olan 
TEDES'ler, AUS mi
marisine entegre 
edilecek.

Sistemler 
üzerinden acil du
rumlara yetkili 
birimler anında mü
dahale edebilecek, 
trafik kuralı ihlali 
yapanlar olursa 
emniyet teşkilatı 
devreye girerek 
haklarında gerekli 
işlemler yürütüle 
bilecek.
AYNI KART 
TÜRKİYE 
GENELİNDE 
GEÇERLİ OLACAK 
-Tek kart: Tüm 
şehirlerin toplu 
taşıma araçlarında 
kullanılabilecek tek 
bir ödeme sistem
ine geçilecek. 
Vatandaşlar, üz
erinde kendi is
minin olduğu 
ulaşım kartı ile 
Türkiye genelinde 
metrodan otobüse, 
vapurdan 
metrobüse kadar 
tek bilet kullanacak.

-Yerli yazılım: Akıllı 
Ulaşım Sistemi 
alanında yerli 
yazılım kullanılacak. 
-Araçlara kara 
kutu: Araçlar için 
"e-call" cihazı 
zorunluluğu geti 
rilecek. Bu cihaz 
sayesinde araçlar 
muhtemel bir kaza 
durumunda olay 
yeri bilgisini acil 
durum ekiplerine 
gönderecek. Bu 
durum aynı za
manda trafik 
polisinin ve 
kazazede vatandaş 
ların işini de 
kolaylaştıracak.
-Sürücüyü uyaran 
sistem: Sürücüyü 
destekleyen araç 
içi kontrol ve 
güvenlik sistemleri 
geliştirilecek. Buna 
göre araç şeritten 
kaydığı anda bir 
uyarı ile sürücüyü 
uyaracak.

2018 yılında 116 gun tatil »anılacak
2018 yılında hafta 
sonları ve resmi 
tatillerle birlikte 
toplam 116 gün 
izin gözüküyor. 
Yılın son günü olan 
31 Aralık, Pazar 
gününe denk 
geliyor. Dolayısıyla 
1 Ocak Pazartesi 
günü resmi tatil. 30 
Aralık Cumartesi ile 
birlikte düşünüldü 
günde çalışanlar 
için üç günlük bir 
tatil fırsatı doğuyor. 
23 NİSAN 
Yılbaşı tatilinden 
sonraki ilk resmi 

tatil 23 Nisan'da. 23 
Nisan Ulusal Ege
menlik ve Çocuk 
Bayramı Pazartesi 
gününe denk 
geliyor. Dolayısıyla 
aynı yılbaşı tatilinde 
olduğu gibi yine 
hafta sonu ile 
birleştirilebilecek 3 
günlük bir tatil söz 
konusu.
23 Nisan'dan 8 gün 
sonra 1 Mayıs tatili 
var. 1 Mayıs Emek 
ve Dayanışma Günü 
Salı gününe genk 
geliyor. Aradaki 
Pazartesi günü izin 

alabilecekler için bu 
kez 4 günlük bir tatil 
fırsatı doğuyor. 
Haftasonuna gelen 
ilk resmi tatil 19 
Mayıs'ta. Cumartesi 
gününe denk 
geldiği için 
çalışanlar için ek
stra bir tatil fırsatı 
oluşturmayacak.
19 Mayıs'tan sonra 
bu kez sırada Ra
mazan Bayramı var. 
Ancak Ramazan 
Tatili'nde uzun bir 
tatil gözükmüyor. 
Arefe günü 14 Hazi
ran Perşembe 

gününe denk 
geliyor. Dolayısıyla 
resmi tatil günleri 
perşembe öğleden 
sonra ile birlikte 
Cuma, Cumartesi ve 
Pazar. Çalışanlar, 
zaten iki günü haf- 
tasonu olan 3.5 
günlük bir tatille 
yetinmek zorunda. 
19 Mayıs gibi 15 
Temmuz tatili de 
hafta sonuna denk 
geliyor. 15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli 
Birlik Günü 
Pazar günü 
2017 yılındaki Kur

ban Bayramı 30 
Ağustos ile 
birleştiği için 11 
gün tatil yapma 
şansı bulan çalışan 
kesim, 2018'de de 
Kurban Bayramı'n 
da uzun bir tatil 
yapma şansına 
sahip olabilecek. 
Kurban Bayramı'nın 
arefesi 20 Ağustos 
Pazartesi gününe 
denk geliyor. 
Takip eden Sah, 
Çarşamba, Perşem 
be ve Cuma ise 
resmi tatil.
Dolayısıyla bu sene

Kurban Bayramı'n 
da yine 9 günlük bir 
tatil gözüküyor. 
30 Ağustos Zafer 
Bayramı 2018 
yılında Perşembe 
gününe denk 
geliyor. Sonraki 
Cuma gününü tatil 
olarak kullanabile
cekler için yaz so
nunda 4 günlük bir 
izin gözüküyor. 
2017 yılında Pazar 
gününe denk gelen 
29 Ekim tatili bu kez 
Pazartesi günü. 
Dolayısıyla yine 3 
günlük bir tatil var.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KRŞ€D€ YOK
KALİTELİ kaşeler uygun fiyatlarla 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel: (0,224) 513 96 83 GEMLİK

KÜÇÜK KUMU 
ÜZGÜZELYAU SİTESİNDE 

H AVU21M E$YAU ve EŞYASIZ 
2+J DAİRE SAHİBİNDEN SAIIUK

05353781800
Facebook sayfamız : GemlikKörfez - Güler Ajans
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lwıı yemimle aimıîi milini piton mnlenıll
Bakanlar Kurulu 
kararıyla hayvan 
yemi ithalinde uygu
lanacak gümrük 
vergisi oranları 
sıfıra kadar indirildi 
Bakanlar Kurulu 
kararıyla hayvan 
yemlerinde gümrük 
vergisi oranları 
yeniden belirlendi. 
Bakanlar Kurulunun 
"İthalat Rejimi 
Kararına Ek 
Karar"ı Resmi 
Gazete'de 
yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. 
Karara göre, yağlı 
tohumlar, tıpta 
kullanılan bitkiler, 
saman ve kaba

yemi de kapsayan 
ürünlerin gümrük 
vergisi oranı Gürcis
tan, Bosna-Hersek, 
Güney Kore ve 
Malezya için sıfır, 
AB ve EFTA ülkeleri, 
D8 üyesi ülkeler ve 
diğer ülkeler için 
yüzde 10 olarak 
uygulanacak. 
Kaba yem ve 
kepek türlerinin 
gümrük vergisi 
oranı da tüm ülkeler 
için sıfıra indirildi. 
Gıda sana 
yisinin pamuk, 
keten, ayçiçeği, 
kolza tohumlarıyla 
küspe gibi atıkları 
nın gümrük vergileri

de hayvan yemi 
olarak kullanılmak 
kaydıyla ithal 
edilmesi halinde

yüzde 6,5 olarak 
uygulanacak. Söz 
konusu ürünlerin 
ithalat vergisi

Bosna-Hersek için 
sıfır olacak. Bu 
ürünlerin gümrük 
vergisi, ülke 
gruplarına göre 
yüzde 7,3,11,5 ve 
yüzde 13,5 
oranlarında 
uygulanıyordu. 
Kararla balık unu 
nun gümrük vergisi 
oranı tüm ülke 
grupları için 
sıfıra indirildi. 
Kararın yayımın 
dan önce Türki 
ye'ye sevk edilmek 
üzere bir taşıma 
belgesi düzen
lenerek yüklemesi 
yapılmış eşyanın, 
bu kararın yayım 

tarihinden itibaren 
en geç 45 günde 
ithalatına ilişkin 
gümrük beyan
namesinin tescil 
edilmiş veya güm
rük mevzuatı 
çerçevesinde 
özel beyanının 
verilmiş olması 
halinde, karar 
hükümleri uygulan
mayacak ancak 
2016/9611 sayılı 
Bakanlar Kurulu 
kararı ile yürür 
lüğe konan 
İthalat Rejimi 
Kararına 
Ek Karar* ın lehte 
hükümleri geçerli 
olacak.

Elektrik torcu alan çiftçilere destek dilemesi yok
Tarımsal sulamaya 
ilişkin elektrik borcu 
bulunan çiftçilere, 
borçlarını öde 
yinceye kadar 
destek ödemesi 
yapılmayacak. 
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanhğı'nın 
Resmi Gazete'de 
yayımlanan 
tebliğine göre, 
elektrikte kayıp 
kaçak oranı 
yüksek illerin 
başında gelen 
Diyarbakır, 
Şanlıurfa, Mardin, 
Batman, Siirt ve 
Şımak'ta tarım 
sal sulamada

kullanılan elektrik
ten kaynaklanan 
borcu olan çiftçilere 
verilecek 2017 
ekilişi fark destek 
ödemelerine bloke 
konulacak.
Gazete Habertürk'ün 

haberine göre, 
çiftçiye ödeme 
yapılabilmesi için, 
elektrik dağıtım 
şirketinin borcun 
ödendiğini bankaya 
bildirmesi gereke
cek. Bildirimden 

sonra destekleme 
ödemesi hak sahib
ine yapılacak. Çiftçi, 
borcun karşılığı be
delin elektrik 
dağıtım şirketinin 
hesabına 
aktarılmasını da

| talep edebilecek. 
OSB'DE YEM 
BİTKİSİ 
YETİŞTİRME PLANI 
Düzenlenecek 
muvafakatnameyle 
destekleme 
tutarından borç 
miktarı kadar olan 
bölüm, elektrik 
dağıtım şirke 
tinin hesabına 
aktarılacak. 
Bu işlemden sonra 
varsa kalan tutar 
çiftçiye ödene 
cek. Şirket, borçlu
lara ait bilgileri ve 
miktarlarını 
gösteren listeleri, 
ödeme yapılmadan 
en geç 3 iş günü

önceden bankaya 
iletecek.
Tarıma Dayalı 
İhtisas Organize 
Sanayi Bölgeleri 
(TDİOSB) 
Yönetmeliği de 
yenilendi. Buna 
göre, tarıma 
dayalı ihtisas 
organize sanayi 
bölgeleri, gele 
çekte yerleşim 
yerlerini olumsuz 
yönde etkilemeye
cek şekilde plan
lanacak. Hayvan 
cılık konulu alanın 
çevresinde yem 
bitkisi yetiştirilen 
tarım arazileri 
bulunacak.
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GEREKLİ TELEFONLAR
İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

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

ULAŞIM

METRO
SOur Turizm

DENİZ UÇ AÛI

Kamil Koç

HASTANELER
Devlet Hastanesi 617 34 00
Sahil Dev. Haat. 513 23 29
Mer.Saû.OcaQı 513 <|0 68
Tomokay Tomografi 5,3 65 29
Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER
Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 87
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

RESMİ DAİRELER
Telefon Arıza
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayollan 
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
188

513 45 03
514 00 95
513 12 88
51311 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
51311 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 84
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 Anza

51345 21-23
51345 20

5145796
513 23 25 

51345 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

DENİZ OTORÖsIT
Bursa 2so 77 84
Mudanya 544 30 eo
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tos. 513 23 94

VAPUR - 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 20 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 33 70
Totalgaz______________ 514 17 00
Akoan Petrol ...

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5940 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)Beyza Petrol an 01 os

HİN SİNEMİ İIİ
VENÜS SİNEMASI

KARDEŞİM BENİM 2 
11.30-14.00-16.30- 

19.00-21.15 
AYLA 

11.30-14.00-16.30-
19.00-21.15

YOL ARKADAŞIM 
11.30-14.00-16.20- 

18.40-21.00 
5133321

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

www.yigitinsaatgemlik.com

YİĞİT İNŞAAT
YAPI MALZGMGLGRÎ LTD. ŞTÎ.

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

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

http://www.yigitinsaatgemlik.com


3 KONUNU

1EMEKYOK 
JNDA HİZMETİNİZDE!
^0530660 6880

KAVLAK]
DOĞANIN HÂZİNESİ ■- J ' 

. ......  ... "^rnTrrrr^*^

k' AlAA . '-,5Wüİ

2017 MODEL KONTINÜ SİSTEM MAKİNELERDE YÜKSEK VERİMLİ SIKIM!

ZEYTİN 
KASALARINIZ

TESLİMİ
^^MARMARA'NIN EN BUYUI^ZWWkG\ FABRİKASI

ç e m l I ıcdiM ı k?Âlhrç0ırs i yitl aaxbtiit
29 Kasım 2017 Çarşamba

wiMv.gcmlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

İRFAN UNLU

TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

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

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

GEMLİK 
irfanunluemlak.sahibinden.com

RM Mühendislik İnşaat Ltd. Şti. firmasının 1 milyon 773 bin liraya kazandığı ihale 180 günde tamamlanacak.

Merali edilen Meydan Prıjesi görselini lıulılulı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

BALIK ve BALIKÇI SORUNU(2)
Gemlik dışında Bursa’nın ve çevrede kıyı 

sı bulunan ilçelerin tümünde bizden çok 
sayıda balıkçı barınağı var.

Örneğin en yakını Mudanya.
Buradaki Balıkçı Barınakları düzenli ve 

gerçekten balıkçılar hizmet eder durum 
da.

Erdek’e gidin, neredeyse kıyısı olan her 
köyde bannak yapılmış.

Bizdeki bannaklann ise Gemlik, Kurşun 
lu ve Narlı bannaklan.

Eğer barınak denirse bir de Kayıkhane 
mendireğimiz var. Devamı sayfa 4’de

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Sahiller Daire Başkanlığınca Gemlik Meydan Projesi 
kapsamında yapımına başlanan Gemlik İskele Meydanı Yapım işi projesinin inşaatı 
devam ederken, yapılacak projenin görseli Gazetemiz Gemlik Körfez tarafından bulu
narak gazetemizde yayınlayarak Gemlik halkının bilgisine sunuyoruz. Haberi sayfa 2’de

EMLAK

W

frffl EMLAK pÖH

GEMLİK ŞUBEMİZ; DEREBOYU AKSA DOĞALGAZ YANI
O 224 514 77 OO O 543 550 20 70
KUMLA 1. ŞUBEMİZ ; İSKELE MEYDANI
BANKAMATİKLERİN YANI 0.541 545 99 56
KUMLA 2. ŞUBEMİZ ; ABDULLAH ASLAN CAD. NO: 76
O 224 538 88 86 - 0533 7460646

ZAMANINDA VE DEĞERİNDE ALIM SATIM

Ü'ichûş
SATILIK - KİRALIK EV - ARSA ■ 

ARAZİ - DÜKKAN - İŞYERİ

föyzinpat
sahibinden.com

KUMLA 2. ŞUBEMİZ

I KUMLA 1. ŞUBEMİZİ

wiMv.gcmlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
sahibinden.com
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RM Mühendislik İnşaat Ltd. Şti. firmasının 1 milyon 773 bin liraya kazandığı ihale 180 günde tamamlanacak

M eılilen Heıman Projesi görselini hulilulı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Sahiller 
Daire Başkanlığınca 
Gemlik Meydan 
Projesi kapsa 
mında yapımına 
başlanan Gemlik 
İskele Meydanı 
Yapım işi projesi 
nin inşaatı devam 
ederken, yapılacak 
projenin görseli 
Gazetemiz Gemlik 
Körfez tarafından 
bulunarak gazete 
mizde yayınlayarak 
Gemlik halkının bil
gisine sunuyoruz.

MECLİS ÜYELERİ 
BİLE BİLMİYOR

Belediye Meclis 
üyelerinin bile 
ne yapılacağını 
bilmediği, İskele 
Meydanı projesi 
inşaatı 2 milyon 
500 bin liraya 16 
Ekim 2017 günü 
ihale çıktı, 
haleyi RM 
Mühendislik İnşaat 
ve Ticaret Limited 
Şirketi 1 milyon 
773 bin liraya 
kazanarak, geçtiği 
miz günlerde 
çalışmalarını 
başlattı.

5 ÇAY BAHÇESİ 
YAPILACAK

180 takvim gününde 
tamamlanması pro-

fes
S

SONDAJ 
YAPILIYOR

jelendirilen İskele 
Meydanı yapım işi, 
10 bin metrekare 
alanın zemin 
döşemesi ile 5 adet 
Çay Bahçesi (kafe) 
yapımı, çevre 
düzenlemesi ve 
aydınlatması ile 
Emin Dalkıran Kor 
donu ile Atatürk 
Kordonu’nu 
birleştiren köprü 
yapımını içeriyor. 
İskele Meydanı 
projesi kapsa 
mında önce Sahil 
Tahkimatı yapım işi 
ihalesi gerçekleş 
miş, çay bahçeleri 

nin önü Gemlik 
Belediye İskele 
si’nden yıkılan eski 
Ticaret ve Sanayi 
Odası önüne kadar 
kıyıya 125 bin ton 
taş dolgu döküm 
işi yapılmıştı. 
215 metre 
uzunluğunda 
2 bin 600 metre 
kare yeni dolgu 
alanı kazandırılan 
hizmet yapımında 
10 metre karelik bir 
meydan ortaya 
çıkarılmıştı.

RM Mühendislik 
İnşaat Firması 
geçtiğimiz hafta 
alan düzeltme çalış 
malarını başlamıştı. 
İnşaat alanında 
dolgu kayaların 
yanına demir 
tahkimat yapımı 
sürdürülürken, bir 
yandan da trafo 
çevresindeki parke 
taşlarının da 
sökülmesine 
başlandı. 
Dün zemin etüdü 
için 30 metre derinli 
ğe kadar sondaj 
çalışmalarına 
da başlandı.

Enun Elendioğlu ndaıı örnek davranış
Asım Kocabıyık 
Caminin önüne 
Orhangazi Ticaret ve 
Sanayi Odası Başka 
nı Ergun Efendioğlu 
tarafın dan eşi Emine 
Efendioğlu’nun 
hatırası adına 
yaptır dığı mermer 
çeşmenin temizliği 
de Ergun Efendioğlu 
tarafından yaptın 
hyor.
500 bin liranın 
üzerine para 

harcanarak yaptırılan 
bakır kubbeli dört 
tarafında çeşmesi 
bulunan mermer 
çeşme ve çevresin
deki fıskiyeli 
havuzları hizmete 
açıldıktan sonra her 
Perşembe günü 
Efendioğlu Mermer 
işletmesinden 
gelen özel bir ekip 
tarafından temizle 
nerek, çeşmelerin 
ve havuzların bakımı 

yapılıyor.
İlçemizde bulunan 
birçok belediyeye 
ait sokak çeşmeleri 
ile isimli çeşmeler 
bakımsız halde 
dururken, ilçemize 
kazandırılan 
OsmanlI mimarisi 
çizgileriyle yapılmış 
olan ‘OsmanlI 
Çeşmesi’nin 
titiz bir şekilde 
bakımı memnunluk 
yarattı.
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Bursa'da bir kafeter 
yada başlayan 
sözlü tartışma 
sokakta sandalyeli, 
bıçaklı kavgaya 
dönüştü. O anlar 
ise vatandaşların 
kamerasına 
yansıdı.
Alınan bilgiye göre, 
merkez Osmangazi 
ilçesi Çarşamba 
Caddesi Valilik Göç 
İdaresi'nin yanı 
başındaki kafeter 
yada Suriyeliler 
arasında başlayan 
sözlü tartışma 
sokakta kavgaya 
dönüştü.
Taraflar taş, sopa 
hatta döner bıçağı 
ile kavga ettiler. 
Tekmeli yumruklu 
kavgada zaman

6 Mn laleı hçalı sisara elt geşrilıli
Bursa'da 6 bin 
paket kaçak sigara 
ele geçirildi.
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa İl Em
niyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve Or
ganize Suçlarla Mü
cadele (KOM) 
ekipleri merkez Os
mangazi ilçesi 
Küçükbalıklı Ma
hallesinde gümrük

İki aile birbirine girdi
İznik’te mahkemelik 
olan iki aile arasın 
da çıkan kavgada 2 
kişi yaralandı. 
Olay akşam saat
lerinde Yeşilcami 
Mahallesi Zafer 
Sokak'ta meydana 
geldi. Edinilen bil
giye göre, oturduk 
lan apartmanın 
ortak kullanım alanı 
hususunda 
mahkemelik olan iki 
aile fertleri arasında 
tekrardan tartışma 
başladı. Her iki aile

zaman sandalyeler 
de kullanıldı. Kavga 
kısa sürede 
büyüdü. Taraflar 
birbirlerini darp ed
erken, durumdan 
şikayetçi olan vatan 
daşlar da görün
tüyü kaydettiler. 
Çarşamba sakinleri 

arasında başlayan 
sözlü tartışma taşlı 
sopalı kavgaya 
döndü. Yaşanan 
arbedede S.K. ve

oğlu S.K. (26), 
kafalarından 
aldıkları darbeyle 
yaralandı. İhbar üze 
rine olay yerine

birkaç Suriyelinin 
sürekli bu bölgede 
kavga çıkardığını 
belirterek, son 
olayın sebebinin 
ise bilinmediğini 
ifade ettiler.
Öte yandan Em
niyet Müdürlüğü 
yetkilileri, kavga 

çıkaran Suriyelilerle 
ilgili inceleme 
başlattı. Valiliğin 
aldığı karar doğrul 
tuşunda olaya 
karışan, huzuru 
bozan Suriyeliler 
hemen sınır dışı 
edilerek ülkelerine 
gönderilecekler.

kaçağı sigara 
olduğu bilgisine 
ulaştı
Polisin gerçekleş 
tirdiği operasyon 
neticesinde 6 bin 
80 paket kaçak 
sigara ele geçiri 
lirken, olayla F.B. 
ve B.B. gözaltına 
alındı. Olayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor.

polis ve sağlık ekip
leri sevk edildi.
Polis, sokakta gü 
venlik tedbiri alır 
ken, kavgada yara 
lanan baba-oğul 
112 sağlık ekiplerin 
ce İznik Devlet Has- 
tanesi'ne kaldırıldı. 
Kavgaya karışan 
diğer aile fertleri 
A.U. (41), eşi F.U. ve 
S.K. (42), ifadeleri 
alınmak üzere em
niyete götü rüldü. 
Polis olayla ilgili 
tahkikat başlattı.

Uyuşturucu haskını!

Bursa'da narkotik 
polisinin yaptığı 3 
ayrı operasyonda 5 
kişi gözatına alındı. 
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü Narko 
tik Suçlarla Mü
cadele Şube Müdür 
lüğü, Osmangazi 
ilçesinde uyuşturu 
cu satın alan 3 
kişiyi yakaladı. Bu 
şahısların ifadele 
rinden yola çıkan 
ekipler, S.K. ve 
M.N.'yi gözaltına 
aldı. Şüphelilerin 
evlerinde ve üzer
lerinde yapılan ara
mada 72 gram 
bonzai ve bir mik
tar metamfetamin 

Fjrari Savcı Zekeriya 
Oz'ün Kayınbiraderi 
Fetö'den Tutuklandı

BURSA'da, FETÖ/PDY soruşturması 
kapsamında gözaltına alınan, firari eski 
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya 
Öz'ün kayınbiraderi Cemal Yavaş 
tutuklandı Bursa Cumhuriyet Başsavcılı 
ğınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması 
kapsamında, yurt dışına kaçan eski İs
tanbul Cumhuriyet Savcısı Zekariya 
Öz'ün Bursa'da oturan kayınbiraderi 
Cemal Yavaş hakkında yakalama kararı 
çıkartıldı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücade 
le Şube ekipleri, Nilüfer ilçesinde oturan 
Cemal Yavaş'ı gözaltına aldı. Yavaş'ın 
evinde yapılan aramalarda örgütsel 
dokümanlar ele geçirildi. Yavaş'ın, FETÖ 
adına para topladığı, işyerinde araların 
da firar etmeden önce Zekeriya Öz'ün de 
bulunduğu toplantılar düzenlediği öne 
sürüldü. Yakalandıktan sonra yöneltilen 
suçlamaları kabul etmeyen ve "Ben 
Zekeriya'yı sevmiyordum" dediği belir
tilen Cemal Yavaş, 'Terör örgütü üyesi 
olmak' suçundan çıkartıldığı nöbetçi 
mahkemece tutuklandı.

ele geçirildi. 
Nilüfer ilçesindeki 
operasyonda ise 
Y.Y. gözlatına alınır 
ken, üzerinde 54 
gram esrar ele 
geçirildi.
Otobanın kuzey 
girişinde durduru
lan bir aracı 
arayan ekipler, 
gizli bölmelere 
yerleştirilmiş 37 
gram kokain buldu. 
Sorgulanan A.K. ve 
İ.D.'nin uyuşturu 
cüdan aramaları 
olduğu ortaya çıktı. 
5 şüpheli emniyet
teki işlemlerinin 
ardından adliyeye 
sevk edildi.

Facebopk sayfamız ^Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Güne Bakış
BALIK ve BALIKÇI SORUNU 2

Balıkçı Barınakları balıkçıların 
önemli mekanıdır.

Çünkü balıkçı barınaklarında balık 
çıların denize açılmadan önce yapa 
cakları hazırlıklar ile döndükten son
raki gerekenler için önemli 
mekanlardır.

Balıkçı barınakları balıkçıların 
herşeyidir.

Maalesef, Gemlik’te balıkçılık, deni 
zin kirletilmesiyle balık türlerinin azal 
ması sonucu azalmış, büyük balıkçı 
tekneleri kalmamış, balıkçılık 12-13 
metre büyüklüğünde teknelere 
kalmıştır.

Çevremizde büyük balıkçı tekneleri 
Kapaklı ve Fıstıklı Köylerine kaymıştır.

Balıkçılıkla uğraşan ailelerin sayısı 
da doğal olarak azalmış, küçük serma 
yeli balıkçılar kendilerini büyüteme 
miştir.

Balıkçılığın körfezimizde azalma 
sının nedenleri arasında körfez kirliliği 
yanında, kaçak avcılık önemli bir yer 
tutmaktadır.

Trol ile avlanma, lambacılık, algarna 
bunları tetikleyenlerdir.

Körfez de kaçak avcılıkla mücadele 
de Su Ürünleri Kooperatifinin birkaç 
yıldır etkinliğini biliyoruz.

Gemlik’te bu nedenle ilk kez Gıda 
Tarım Bakanlığı Su Ürünleri Daire 
Başkanlığı bölge kooperatifçileriyle 
toplantı yaparak balıkçılığın sorunlarını 
masaya yatırdılar. Bunun sonucu trolla 
rın Gemlik Körfezi’ne girmesi 
yasaklandı.

Kurşunlu Balıkçı Barınağındaki yat
lardan gelecek rant Büyükşehir 
Belediyesi ile Kurşunlu ve Gemlikli 
balıkçılar arasını açtı. Sonunda Gemlik 
girişindeki balıkçı barınağı ve kayıkha 
ne balıkçı mendireğinin Gemlik su 
ürünleri kooperatifine verilmesi sözü 
ile sulh oldu. Ama açılan davaların geri 
alınmadığı bahane edilerek, balıkçı 
barınakları balıkçılara verilmedi. Gem
lik Belediyesine verilince, Su Ürünleri 
Kooperatifi ile Belediye arası açıldı. Bu 
gerginlik devam ediyor.

Gemlik Belediyesi Su Ürünleri Koo 
peratifine karşı, amatör balıkçıları 
arkasına aldı.

u'nıarâ bır'aerriek Kufaufau.
Belediye balıkçı barınağını işlete 

mediği için, Su Ürünleri Kooperatifi 
Başkanlığınca başbakanlığa, cumhur 
başkanlığına şikayetler yağdı. Barınak 
tan çıkan bir tekne devrilip, 4 kişi de 
ölünce işler ciddiye binince Belediye 
ilçe girişindeki barınağa el atmak 
zorunda kaldı.

İyi de oldu, yıllar sonra belediyenin 
aklına gelen balıkçılara birşeyler yapıl 
maya başlandı. Ama Körfezdeki amatör 
ile profesyonel balıkçılar arasındaki 
yeni bir gerginlik başladı. Bakalım, bu 
nasıl sonuçlanacak.

Türkiye Şair Yazar 
ve Ozanlar Kültür 
Derneği Gemlik 
Şubesi’nce ilçemiz 
de ilk kez şairlerin 
kendi yazdıkları 
şiirlerini okudukları 
şiir günü düzen
lendi.
Geçtiğimiz günlerde 
Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’nde 
yapılan şiir gününe 
Türkiye Şair Yazar 
ve Ozanlar Derneği 
Başkanı Haşan 
Aşkıran da katıldı. 
Şiir gününü Yıldıray 
Gölcük tarafından 
organize edildi. 
Şiir gününe katılan 
şairler kendi 
yazdıkları şiirleri 
seslendirirlerken, 
güne Gemlik 
Sunğipek Yerleşke 
si’ndeki üniversiteli

öğrenciler de 
katıldı.
Organizasyonu 
düzenleyen Yıldıray 
Gölcük, 4 Temmuz 
2017 günü kahpe bir

kurşun ile öldürülen 
Avukat Özgür 
Aksoy’a yazdığı 
şiiri okudu.
Gölcük, şiir gün
lerinin zaman zaman

tekrarlayacaklarını, 
Gemlik’te şiir 
sevenleri biraraya 
toplamayı 
amaçladıklarını 
söyledi.

lillııhlıMMIıaıılıhlU
İstanbul Çerkezköy 
de düzenlenen 
Türkiye veteranlar 
Şampiyonasına 
katılan Gemlik Do 
Jo Karate Spor 
KulübüBaşkanı ve 
çalıştırıcısı Gökhan 
Özler 3. oldu.
Karşılaşma sonunda 
ilçemize dönen 
Gökhan Özler gaze 
temize yaptığı açıkla 
mada, Türkiye de 
Karate Sporunu 
sever, bu sporun 
yaygınlaşmasına 
gönül verenler ve

çalıştıranlar 
arasında düzen 
lenen Türkiye

Şampiyonasına 
katıldığını, 
Türkiye’nin usta

karatecileri bir 
araya getirene 
şampiyonada çok 
çetin karşılaşmalar 
sonucu Gemlik’e 
3.lük madalyası ile 
döndüğünü söyledi. 
Gökhan özler, daha 
sonraki şampiyo 
nalara yine katılaca 
ğım belirterek, “Ama 
cim Gemlik’i birin 
cilik madalyasıyla 
dönmek. İnşallah, o 
da olacak. Bütün 
gücümle çalışma 
larımı sürdürece 
ğim” dedi.

M MM BEKO 220 TR12436462-195-07-1
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"Hasıl Bıs Ticaretcf Oluıur?" semineri yaıılâ
Dış Ticaret Eğitmeni 
ve Danışmanı Bahar 
Karalar tarafından 
Gemlik Asım Koca 
bıyık MYO Deniz ve 
Liman İşletmeciliği 
Programı ve Dış 
Ticaret Programı 
öğrencilerine dış 
ticaret semineri 
yapıldı.
Gemlik Denizcilik 
Topluluğu ve Gemlik 
Lions Kulübü 
tarafından organize 
edilen seminere 
öğrencilerin yanında 
akademisyenler de 
katıldı.
Bahar Karalar dış 
ticaretin nasıl yapıldı 
ğını, iyi bir dış 
ticaretçi olmak için 
gerekenleri ve kendi 
tecrübelerini

öğrencilere aktardı. 
Dış ticaret yapılırken 
ülkeler ile ilgili hangi 
konuların araştırılma 
sı gerektiğini ve bu 
araştırmalar yapılır 
ken yurt dışında 
ülkemizin ticaret 
ateşeleri ile görüşül 
mesi ve işletmeler

hakkında bilgi ahna 
bileceğini aktardı. 
Dış ticaretin ülke 
ekonomisi için 
önemli olduğunu ve 
ürettiğimiz ürünleri 
dış pazarlara ulaştır 
mamızın iyi dış 
ticaretçiler ile 
olacağını belirtti.

Öğrencilere meslek
lerini yaparken dış 
ticaret konusunda 
bilgileri ile işlerini 
yapacaklarını ve 
yaptıkları iş konusun 
da bilgili olmaları 
gerektiğini belirtti. 
Seminerde ithalat ve 
ihracat süreçleri,

dahilde işleme re
jimi, devlet teşvikleri 
konusunda bilgi 
verdi.
Seminere, Gemlik 
Asım Kocabıyık MYO 
Deniz ve Liman İşlet 
meciliği Programı 
öğretim elemanları 
E. Murat TACAR,

İbrahim SAPMAZ, 
Yusuf SARIKAYA, 
Deniz ve Liman 
işletmeciliği Progra 
mı öğrencileri, Gem
lik Lions Kulübü 
Üyeleri Tarık UĞUR, 
Esma Deniz ZSO- 
BRAK, Filiz GÜNEŞ 
katıldılar.

Facebook sayfamız s Gemlik Körfez - Güler Ajans

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Bu gazete ■ 
Anadolu'nun Sesi 
iPaçHPhone 
uygulamasında 
yayımlanmaktadır.
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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 • 

1 İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5/A Gemlik / BURSA 
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Gemlik Belediyesi 
ve Gemlik Belediye 
spor yönetimi, Bele 
diyesporun şampi 
yon sporcuları ve 
aileleri ile 
düzenlediği Birlik 
ve Beraberlik yeme 
ğinde bir araya 
geldi.
Sosyal Yaşam 
Merkezinde düzen
lenen programa, 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Bele 
diyespor Kulüp 
Başkan Yardımcısı 
ve Meclis üyesi 
Ömer Uslu, Meclis 
üyesi Turgut Dur 
muş, yönetim ku
rulu üyeleri, teknik 
heyet, sporcular ve 
aileleri katıldı.
Programda açılış 
konuşmasını Gem
lik Belediyespor 
Kulübü Başkan 
Yardımcısı Ömer 
Uslu gerçekleştirdi. 
Uslu, “2009 yılında 
kurulan Gemlik 
Belediyesi Gençlik 
ve Spor Kulübü, 
Futbol, Karate 
Judo, Yüzme, Sat 
ranç Güreş, Atle
tizm, Tenis branşla 
rında resmi olarak 
müsabakalara 
katılmaktayız. 8 
branşta mücadele 
eden Gemlik Beledi

yesi Gençlik ve 
Spor Kulübü 900 
lisanslı ve 600 
lisans bekleyen 
sporcu ile birlikte 
toplamda 1500 
gencimize hizmet 
etmekteyiz. Kulüp 
felsefesi olarak bi- 
zler öncelikle toplu 
mun kanayan 
yarası olan uyuştu 
rucu alkol kavga 
dövüş ortamından 
ve kardeşlerimizi 
kötü insanların 
kontrolünden uzak 
tutmaktır. Gemlik’te 
spor yapmak iste 
yen genç nesile bu 
imkanı sunmak, il 
ve il dışında başarı 
lı olmalarına katkı 
sağlamaktır. Fut
bol, atletizm, güreş, 
judo, karate, yüz 
me, satranç, tenis 
branşlarımızda 
Kulüp olarak katıldı 

ğımız tüm müsaba 
katarda İl Şampi 
yontukları Türkiye 
Şampiyonlukları ve 
Uluslararası plat
formlarda Avrupa 
başarıları elde ettik. 
Hem spor yapma 
yan çocuğumuz 
kalmayacak hem 
de müsabık olduğu 
muz her branşta 
başarılı olarak 
dereceler elde et 
meye devam edece 
ğiz. Bu başarılara 
ve Gemlik’teki genç 
kardeşlerimize 
büyük imkan sunan 
Gemlik Belediye 
Başkan imiz Sayın 
Refik Yılmaz’a son
suz teşekkürle 
rimizi sunuyoruz. 
Her şeyden önce 
evlatlarımızın spor 
yapmalarını sağla 
mayı amaçladık. 
Bunu gerçekleş 

tirirken eğer 
doğruları yaparsak 
başarı zaten 
kendiliğinden gel 
miş oluyor. Biz de 
kulüp olarak göre
vimizi gerçekleş 
tirmiş oluyoruz. 
Gemlik Belediyesi 
gençlik ve Spor 
Kulübü yönetimi 
olarak hazırlamış 
olduğumuz bu 
anlamlı geceye 
dahil olan antrenör
lerimize, sporcula 
rımıza ve sporcu 
ailelerine katılım 
larından dolayı çok 
teşekkür ederim" 
dedi.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmazda 
anlamlı organizas 
yonda buluşmak 
tan duyduğu mem
nuniyeti belirterek, 
“Gemlik Belediyesi 
olarak gençlerimi 

zin eğitim hayatla 
rını sürdürürken, 
diğer taraftan da 
sporla iç içe olma 
larını, fiziki gelişim 
terini sağlamala 
rının yanı sıra 
örnek birer bireyler 
olmaları için elimiz
den geleni yapıyo 
ruz. Milli ve manevi 
değerlerine sahip 
çıkarak gelecekte 
deülkemizi daha 
güzel platformlarda 
temsil etmeleri için 
büyük çaba sarf 
ediyoruz. 1.500 
sporcu kardeşimiz 
birçok branşta 
başarılı bir şekilde, 
hem ilçemizi hem 
de ülkemizi temsil 
ediyorlar. Biz de 
Gemlik Belediyesi 
olarak sporcu 
gençlerimize, 
kardeşlerimize 
Gemlik Belediyesi 

olarak her türlü 
fedakarlığı yapıyo 
ruz. Böyleşine 
güzel bir atmos
ferde bizlere eşlik 
ettiğiniz için hep
inize teşekkür 
ediyorum. Başta 
kulüp yöneticiler
imiz olmak üzere 
hocalarımıza, spor 
cularımıza sizlere 
saygılarımı ve sev 
gilerimi sunuyo
rum” diye konuştu. 
Konuşmaların 
ardından Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
U-19 Klasman, 
U-14 Elit ve Bölge
sel Kulüpler Kros 
Liginde şampiyon 
olan sporcuları tek 
tek tebrik ederek, 
kupaları ile birlikte 
toplu fotoğraf 
çektirdi.

ŞANTİYEMİZDE 
ÇALIŞACAK 

AŞÇI ARANIYOR 
02245140060

GÖREVLİSİ ABANIYOR 
(Sertifika şartı aranmamaktadır] 

0224514 00 60

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

SAATTE TESLİM EDİLİR

GOL.ER A«JANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

istiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
Tel : (0,224) 513 96 83 GEMLİK
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Bursa'da eğitime Bilimsel bakış
Bursa Bilim ve 
Teknoloji Merkezi, 
eğitim sisteminde 
yeni yaklaşımları 
tartışmaya açtı. 
Merinos AKKM'de 
düzenlenen sem
pozyuma öğretmen 
ler ilgi gösterdi. 
"Eğitimde Yeni 
Yaklaşımlar" konulu 
sempozyuma BT- 
M'nin öğretmenler 
loncası programına 
kayıtlı çok sayıda 
öğretmen katıldı. 
Sempozyumda 
klasik eğitim kalıpla 
rının dışında infor- 
mal eğitim yöntem
leri tartışıldı. 
Eğitimde bilimsel 
farkındahğı artırmak 
ve öğrencilerin bil
imsel gelişimine 
katkı sunmak 
maksadıyla 

gerçekleştirilen 
sempozyuma 
katılan 500'e yakın 
öğretmen, bilimin 
ışığında tecrü
belerini sınama 
fırsatı yakaladı. 
Sempozyumun ilk 
oturumunda konu 
şan Gazi Üniver
sitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Fit- 
nat Köseoğlu, 
gelişmiş ülkelerdeki 
informal eğitim 
yönelimlerine dikkat 
çekti. Köseoğlu, 
bilim merkezlerinin 
toplum ile iletişimi 
nin güçlendirilmesi 
gerekliliğine vurgu 
yaptı. Köseoğlu, 
bilimsel eğitimde 
etkinliği artırmaya 
yönelik yeni model
lerin geliştirilmesi 
gerektiğini söyledi.

Doç. Dr. Uygar Kanlı 
ise fizik bilimine 
ilişkin keyifli bir 
sunum yaptı. Sa
lonu dolduran 
öğretmenler ile 
birebir tecrübelerini 
paylaşan Kanlı, 
eğitimde üslubun 
önemine dikkat 
çekti. TÜBİTAK'ın 
desteklediği 
BİLMER projesinin 

önemini vurgulayan 
Kanlı, Bilim Merkez
lerinin desteklen
mesi ve yaşatılması 
çağrısında bulundu. 
Japonya'da 240 
Bilim Merkezinin 
bulunduğunu buna 
karşın ülkemizde 
bilim merkezi 
sayının 12'de 
kaldığını ifade eden 
Uygar, eğitimde 

kalitenin yakalan 
ması adına bu tür 
merkezlerin hayati 
önem taşıdığına 
dikkat çekti. 
Sempozyumun 
öğleden sonraki 
oturumunda ise 
Uludağ Üniversitesi 
Öğretim Üyeleri 
Prof. Dr. Salih 
Çepni, Prof. Dr. 
Erkan Işığıçok, Yrd.

Doç. Dr. Dilek 
Zeren Özer, Doç. 
Dr. Sencer Çorlu da 
"Eğitimde Yeni 
Yönelimler" ekse 
ninde farklı konu 
başlıklarında 
önemli bilgiler 
paylaştı. Sempoz 
yumun son oturu
munda ise Bursa 
Bilim ve Teknoloji 
Merkezi'nden 
Konuray Aydıner, 
Türkiye'nin en 
büyük ve dünyanın 
sayılı bilimsel etkin
liklerinden biri 
olan ve bu yıl 
Science Expo 
ismi ile etkinlik 
takvimi duyurulan 
Bursa Bilim 
Şenli ği'nde 
öğretmen lerin 
rolünün önemine 
dikkat çekti.

Bursa'da gayrimenkul fiyatları artıyor
Gayrimenkul alacak 
ların acele etmeleri 
gerektiğini belirten 
Gayrimenkul uzma 
nı Özkan Aydemir, 
Bursa'nın gelecek 
vadeden bir şehir 
olduğu için fiyatları 
nın yukarı doğru 
seyredeceğini 
söyledi.
Bursa'nın gayri
menkul olarak 2017 
yılını rekorlarla 
kapatacağını ifade 
eden Gayrimenkul 
uzmanı Özkan Ay
demir, "Bursa da 
tarihin en yüksek 
satış rakamlarına 
ulaşacağına ina

nılıyor. Yıl sonu 
itibariyle 55 bine 
yakın konut satışı 
gerçekleşecektir. 
Eylül ayında 6 bin 
80 konut satışı ile 
Bursa tarihinin 
rekoru kırıldı. Bu 
satışın temel se
bebi, KDV'nin yüzde 

1 oranına çekilmesi 
ve tapu masrafları 
nın binde 3 oranına 
indirilmiş olmasıdır. 
Eylül ayındaki satış 
tabii ki birçok kişiyi 
heyecanlandırdı. 
Ekim, Kasım ayında 
da aynı performans 
devam eder diye 

düşünüldü. Ancak, 
3+1 dairelerde ko 
nut faiz oranların da 
oluşan yükselişten 
kaynaklı bu 2 ayda 
istenilen satışlar 
gerçekleşmedi. 
0,75'lik orandan 
1,14'e yükselen 
konut faizleri mülk 

almak isteyenlerin 
tedirginlik yaşama 
sına sebep oldu. 
Ancak, 2 bin lira 
kiranın olduğu bir 
dönemde konut kre
disi ödemek daha 
cazip gelebilir. Bu 
yüzden konut almak 
isteyenlerin bu 
düşüncelerini ertele 
memeleri gerekiyor. 
Bursa'daki önümüz 
deki 2 yıl içerisinde 
de son yıllar içeri 
sinde gerçekleşen 
çıkış trendinin 
süreceğini öngö 
rüyor. Konut fiyatla 
rında herhangi bir 

düşüş Bursa için 
kesinlikle beklen
miyor. Çünkü Bur 
sa, Türkiye'de sana 
yisi, ulaşım ağı ve 
yeni yatırımla rıyla 
birlikte gelecek 
potansiyeli en yük
sek olan şehir ola 
rak ön plana çıkı 
yor. Kentsel dönü 
şümde de istenilen 
randıman alınırsa, 
bir basa mak fiyat
larda yavaşlama 
olabilir. Ancak yine 
de kiralama ve satış 
larda yukarıya çıkış 
lar devam edecek
tir" dedi.

Gemlik K0 ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAŞEDE B€Kl€M€K YOK 
KALİTELİ kaşeler uygun fiyatlarla 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
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1
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZGÜZELYALI SİTESİNDE 

HAVUZLU EŞYALI VB EŞYASIZ 
2+1 DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK
0 535 37818 00

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Çalışan annene devlenen 17,5 milyon lira
Doğum yapan kadın 
veya evlat edinen* 
lere, yarım gün çalış 
mayı tercih etmeleri 
halinde verilen 
ödenekten 10 bin 
371 kişi yararlandı. 
Hükümetin 
kadınların çalışma 
hayatından kop
madan çocuğunu 
büyütebilmesi için 
2016 başında 
yasalaştırdığı yarım 
çalışma ödeneğine 
ilgi artarak devam 
ediyor 
Uygulamanın 
başladığı Nisan 
2016'dan bu yılın 
ekim sonuna kadar 
10 bin 997 kişi

ödenekten yararlan
mak için İŞKUR'a 
başvurdu. Gerekli 
şartları karşılayan 
10 bin 371 kişi 
ödenek almaya hak 
kazanırken, 19 aylık 
sürede vatandaşlara 
17,5 milyon lira 
ödeme yapıldı.
Son 3 yılda en az 
600 gün işsizlik 
primi şart 
Yasaya göre, yarım 
çalışma uygulama 
sından, doğum 
yapan kadın ile 3 
yaşını doldurma mış 
çocuğu evlat edinen 
kadın veya erkek 
yararlanabiliyor. 
Bu şartlara sahip

olanların, sağlanan 
imkandan yararlan
abilmesi için önce
likle çalıştıkları iş 
yerlerine dilekçeyle

başvurması gereki 
yor. İşverenin, 
işçinin yarım 
çalışma talebini en* 
gelleme yetkisi bu

lunmuyor. İşveren, 
yarım çalışma ya- 
paca ğı gün ve saat 
aralıklarını belirleyip 
işçiyi uygulama 
kapsamında çalıştın 
yor. Uygulamadan 
yararlanabilmesi 
için işçi adına do 
ğum veya evlat edin 
me tarihinden önce 
ki son 3 yılda en az 
600 gün işsizlik 
sigortası primi bildi 
rilmiş olması, hafta 
lık çalışma süresi 
nin yarısı kadar fil 
len çalışılması ile 
analık hali izninin 
bittiği tarihten 
itibaren 30 gün için 
de İŞKUR'a doğum 

ve evlat edinme 
sonrası yarım çalış 
ma belgesiyle başvu 
rulması gerekiyor. 
Şartları karşılayan 
ve başvuruda bulu
nan kişilere birinci 
doğumda 60, ikinci 
doğumda 120, son
raki doğumlarda da 
180 gün haftalık 
çalışma süresinin 
yarısı kadar ücretsiz 
izin veriliyor.
Çoğul doğum halin 
de bu sürelere 
30'ar gün eklenir 
ken, çocuğun en
gelli doğ ması duru
munda bu süreler 
360 gün olarak 
uygulanıyor.

Destek 2018 yılımla ila devam edecek
Turizm Bakanlığı 
acentelere verdiği 
uçuş desteğini 
2018 yılında da 
sürdürecek. 
Havayoluyla 
Türkiye’ye turist 
getiren seyahat 
acentalarına 
sağlanacak destek 
miktarı 2018’de 
rekor kıracak. 
Geçtiğimiz yıl 86 
seyahat acentasına 
toplam 565 milyon 
TL uçuş desteği 
sağlayan Kültür ve 
Turizm Bakanlığı bu 
yıl ayırdığı bütçeyi 
artırdı. Akşam'da 
yer alan habere 
göre bu kapsamda

yüzde 40’ 11 k artışla 
verilecek destek 
tutarı 800 milyon 
TL’ye çıkarıldı. 
Ayrılan ödenek 
Türkiye’ye turist ge
tiren seyahat 
acentalarına destek 

olarak verilecek.
Bu kapsamda 
Bakanlığın 
belirleyeceği 
havalimanlarına tur* 
İst getiren uçaklara 
100 yolcu taban 
rakam olmak üzere 

her sefer için 6 bin 
dolar ödenecek.
200 KOLTUKLU 
UÇAKTA
200 koltuklu uçak
larda en az 150 
yolcu getirenlere 
verilen destek ise 

yüzde 30 oranında 
artacak.Bir uçakta, 
bir veya birden fazla 
seyahat acentası 
tarafından getirilen 
turistin bulunması 
halinde, her bir 
seyahat acentasına 
verilecek destek 
tutarı, o seyahat 
acentasının getirdiği 
yolcuların uçaktaki 
toplam yolculara 
oranı esas alınarak 
hesaplanacak. Belir
tilen dönemlerde 
yolcuları tek bir 
acenta tarafından 
getirilen seferlere 
ilişkin talepler 
öncelikle 
sonuçlandırılacak.

YOLCU SAYISI 
ORANINA 
BAKILACAK

Destekten 
yararlanmanın 
diğer koşulları ise 
şöyle: 
- Destekten, 
Türkiye’ye tek 
başına veya birlikte 
turist getiren seya
hat acentaları 
yararlandırılacak. 
- Her bir acentaya 
verilecek tutar, o 
seyahat acentasının 
getirdiği yolcuların 
uçaktaki toplam yol
culara oranı esas 
alınarak hesa
planacak.

KAYMAKAMLIK

ULAŞIM

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

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

GEREKLİ TELEFONLAR

HASTANELER
517 34 00

513 05 29

TAKSİLER

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

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

110
155
156

513 10 55
51318 79
513 12 06

DENİZ UCAâl

Mor.Safl.Ocaflı 
Tomokay Tomografi

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

BELEDİYE
Santral
Başkanlık

BUSKİ 
İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi.'Md. 
Su Anza

DENİZ OTOBÜSÜ

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86

513 13 53

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 45 21 -23
513 45 20

51457 96
513 23 25 

513 45 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova 
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes.

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

VAPUR-FERİBOT
Yalova
Topçular
Eaklhlsar

(226) 814 10 20
(226) 363 43 19
(262) 555 60 31

OTOBÜS
Şehirlerarası Oto
büs Terminali

261 5400 
(18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Mllangaz 
Habaşgaz 
Yeni Llkltgaz 
BP Gaz 
Bütünler Llkltgaz 
Akçagaz 
Totalgaz
Akcnn Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz

Gemlik Karfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

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

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 5941 
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 
istiklal Cad? Bora Sok. No:5/A GEMİLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI
KARDEŞİM BENİM 2 

11.30-14.00-16.30- 
19.00-21.15 

AYLA 
11.30-14.00-16.30-

19.00-21.15
YOL ARKADAŞIM 
11.30-14.00-16.20- 

18.40-21.00 
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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2017 MODEL KONTİNÜ SİŞTEM MAKİNELERDE YÜKSEK VERİMLİ SIKIM! 3 KONTİNÜ

KAVLAK]t |l DOĞANIN HÂZİNESİ

BASKI SIRASI BEKLEMEK YOKGÜNLÜK 300 TON
ZEYTİN 

KASALARINIZ 
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MARMARA'NIN EN BÜYÜK ZEYTİNYAĞI FABRİKASI
YtâLiKzeytin İşleme kapasİtesi YENİ FABRİKAMIZ YALOVA YOLUNDA HİZMETİNİZDE!

^05306606880

IGemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

Kuruluş:1973|

ısım ZU17 Perşembe www.gemHkkorfezgazetesi.com 50Kn

TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

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

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

k GEMLİK j
irfanunluemlak.sahibinden.com

İskele Meydanı tamamlandıktan sonra, burada açılacak çay bahçelerini eski işletmecileri yapacak

Sağlam beton par keler dozerle kırılarak sökülüyor

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Düello..
Düello iki kişi arasında tanıklar önün 

de yapılan silahlı vuruşmadır.
Sonunda biri aldığı kurşun yarası ile 

vurularak ölebilir.
Düellonun sonu acı biter.
Bir de siyasi düello vardır.
Bu düello siyasi iki kişinin halk veya 

medya araçları önünde atışmasıdır.
Son günlerde dozu giderek artan 

büyük bir siyasi düellonun tanıklığını 
yapıyoruz. Devamı sayfa 4’de

Bursa Büyükşehir Bele 
diyesi Sahiller Daire Baş 
kanhğı’nca yaptırılan 
proje kapsamında yenile
nen İskele Meydan pro
jesi yapımı ihalesini kaza 
nan firma çalışmalarını 
başla tırken, yıkılan Mil- 
ton Aile Çay Bahçesi 
önündeki sağlam karo 
parkeler kırılıyor. 10 bin 
metrekarelik alan içinde 
yapıla cak olan 5 adet 
çay bahçesi daha önce 
yıkılan çay bahçeleri işlet 
mecilerine verilecek. 2’de

Cihattı Mahallesi, Toplu Konut Projesi 5 Etap 135 
Daire Yapımı yapım işi açık ihale usulü ile ger 
çekleştirildi. Gemlik Belediyesi İhale Salonu’nda 
yapılan, 8 firmanın doküman aldığı ihaleye, 4 
firma katılarak teklifte bulundu. Haberi sayfa 2’de

5, etap toplu konin 
İhalesi yapıldı

http://www.gemHkkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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İskele Meydanı tamamlandıktan sonra, burada açılacak çay bahçelerini eski işletmecileri yapacak

teılıı hııIrtMililliııı

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Sahiller 
Daire Başkanlığı’n 
ca yaptırılan proje 
kapsamında 
yenilenen İskele 
Meydan projesi 
yapımı ihalesini 
kazanan firma 
çalışmalarını 
başlatırken, yıkılan 
Milton Aile Çay 
Bahçesi önündeki 
sağlam karo 
parkeler kırılıyor. 
Gemlik Belediyesi 
tarafından Milton 
Aile Çay Bahçesi 

nin önüne Borusan 
Holding tarafından 
yaptırılan trafo bi 
naşının çevre 
düzenlemesi sıra 
sında yere döşe 
nen beton parkeler 
fskeie Meydanı 
projesi yer düzen
lemesi nedeniyle 
müteahhit firma 
tarafından 
dozerle kırılarak 
kaldırılıyor. 
Sağlam olan ve 
düzgün çıkarıldı 
ğında başka bir 
alanda kullanıla 

bilecek olan beton 
parkelerin kırı 
larak çıkarıldığını^ 
görenler, bunların 
değişik yerlerde 
kullanılabileceğini 
belirtirken, 
“Yapılan müsriftir, 
günahtır, yazıktır" 
diyor.
Karsak Deresi’n- 
den Belediye İske- 
lesi’ne kadar 215 
metrelik bir alanda 
10 bin metrekare 
zemin düzenlemesi 
yapılması ihale 
kapsamına alınır 

ken, bu alanda 5 
tane üzeri şeffaf 
materyal ile kap 
lanacak çay bahçe 
leri inşaa edilecek.

ÇAY BAHÇELERİNİ 
İŞLETİCİLER 
YAPACAK

10 bin metrekarelik 
alan içinde yapıla 
cak olan 5 adet çay 
bahçesi daha önce 
yıkılan çay bahçe 
leri işletmecilerine 
verilecek.
Büyükşehir

Belediyesi Sahiller 
Daire Başkanlığı 
tarafından yaptın 
lan Meydan Düzen
lemesinden sonra 
bu alan Gemlik 
Belediyesi’ne 
devredilecek. 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik Yıl 
maz, çay bahçeleri 
işletmecilerine aynı 
yerlerde yapılacak 
çay bahçelerini 
verecekleri sözünü 
vermiş, ancak, 
“Buradaki yapıları 
kendiniz yapacak 

siniz" demişti. 
Yıkılan Milton, 
Mert, Beyza, Dilek 
ve Gurup Çay 
bahçeleri 
işletmecileri ile 
yapılan görüşme 
lerde İskele 
Meydanı düzen
lemesinde 5 adet 
çay bahçesi yapımı 
sırasında her 
işletme için 60 
metrekare kapalı 
alan, 160 metreka 
re de oturma 
alanı ayrılacağı 
belirtilmişti.

4 firmanın katıldığı ihalede en düşük teklifi Yunusoğulları İnşaat, 12 milyon 333 bin lira olarak verdi

5. etap toplu konut ihalesi yapıldı
Cihatlı Mahallesi, 
Toplu Konut Projesi 
5 Etap 135 Daire 
Yapımı yapım işi 
açık ihale usulü ile 
gerçekleştirildi. 
Gemlik Belediyesi 
İhale Salonu’nda 
yapılan, 8 firmanın 
doküman aldığı 
ihaleye, 4 firma 
katılarak teklifte 
bulundu. 
Temizlik işleri 
Müdürü Ahmet 
Dedetürk, Mali 
Hizmetler Müdürü 
E. Akşel Tümer, 
Teknikerler Belgin 
Gölcük ve Yakup 
Bulut’dan oluşan

ihale Komisyonunu 
verilen teklif zarfla 
rını basın mensup 
lan ve firma 
yetkilileri önünde 
açtılar.
İhaleye katılan fir
malar ve verdikleri 

teklifler ise şu 
şekilde:
1. Yunusoğulları 
inşaat 12 milyon 
333 bin lira.
2. Ataçlar & Has-Pa 
İnşaat 13 milyon 
820 lira

3. Akdemir İnşaat 
13 milyon 820 bin 
lira.
4. Abdurrahman 
Ataş İnşaat 14 
milyon 682 bin lira

TEKLİFLER

İNCELENECEK erdiren Komisyon
Başkanı Ahmet

Verilen tekliflerin Dedetürk, evrak
açıklanması 
ardından tekliflerin 
incelenmesi için 
ihalenin birinci otu
rumunu sona 

ların kısa sürede 
incelenerek, sonu
cun kamuoyuna 
bildirileceğini 
söyledi.
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Kırmızı ışıkta beilerten TİR car mı
Orhangazi de, 
kırmızı ışıkta 
bekleyen TIR'a 
arkadan çarpan 
aracın sürücüsü 
yaralandı.
Kaza, Bursa Yalova 
kara yolunda 
Yeniköy kavşağın 
da meydana geldi.
Yalova yönüne 
seyreden Kamil 
Koşar (45) idaresin
deki 34 DT 3059 
plakalı TIR, kavşa 
ğa geldiğinde 
kırmızı ışıkta durdu. 
Bu sırada aynı 
yönde seyreden 66 
yaşındaki Nizamet- 
tin Içöz idaresin
deki 16 VS 502

hliâılıMıııııılılııiılMMI
Bursa'da şüphe 
üzerine durdurulan 
araçtan uyuşturucu 
ele geçirilirken, 
olayla alakalı gözal 
tına alınan 2 kişi 
tutuklandı.
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü Osman 
gazi İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Suç Ön
leme ve Soruştur 
ma Büro Amirliği 
ekipleri, Osmangaz- 
i'ye bağlı Soğanlı 
Mahallesi'nde duru

plakalı panelvan 
araç, TIR'a arkadan 
çarptı.
On kısmı hurdaya 
dönen araçta şoka 
giren yaşlı sürücü 
ye ilk müdahaleyi 
kazayı gören vatan 

mundan şüphelen Şahısların üzer-
dikleri aracı dur- lerinde, araçta ve
durdu. evlerinde yapılan

daşlar yaptı. Kapısı 
güçlükle açılan 
aracın sürücüsünü 
sakinleştiren 
vatandaşlar polis 
ve sağlık ekiplerine 
haber verdi. 112 
ekipleri ilk müdaha

leyi kaza yerinde 
yaptıkları 
yaralıyı Orhangazi 
Devlet Hasta 
nesi'ne kaldırdı. 
Kazayla alakalı 
tahkikat devam 
ediyor.

aramada 1 adet 
hassas terazi, 4.56 
gram bonzai, 6.73 
gram metamfeta- 
min, 31 adet hap, 
33 gram kenevir 
tohumu, 20 gram 
esrar ve 
uyuşturucu 
satışından elde 
edilen 605 lira 
para ele geçirildi. 
İşlemlerinin 
ardından adi iyeye 
sevk edilen C. U. ve 
M. A. tutuklandı.

Komaya girdi

Bursa'da uyuştu 
rucu kullandığı 
iddia edilen gencin 
ana yolda baygın 
haldeki görüntüsü 
yürekleri burktu.
Vatandaşlar baygın 
halde yatan adama 
aracın çarpıp kaç 
tığını düşünürken, 
112 ekipleri şahsın 
uyuşturucu kullan 
dığını tespit etti. 
Edinilen bilgiye 
göre, Haşimişcan 
Caddesi'nde yerde 
yatan bir genci 
gören vatandaşlar 
hemen yardıma 
koştu. Baygın 
yatan gence bir 
arabanın çarpıp 
kaçtığı zannedildi 
fakat 112 ekipleri 
gelince gerçek or
taya çıktı. Olay ye 
rine gelen ekipler, 
şahsın uyuşturucu 
kullandığını belirtti. 
Gencin baygın 
görüntüsü vatan 
daşların yüreklerini 
burktu. Ölayyeri 
ne 2 ambulans ve 2 
polis ekibi gelir 

ken, ana yol bir 
süre trafiğe 
kapatıldı. Şahsın 
üzerinden kimlik 
çıkmazken, sağlık 
ekiplerinin müda
halelerine rağmen 
kendine gele
meyen genç Mu
radiye Devlet Has 
tanesi'ne kaldırıldı. 
Şahsı yol ortasında 
görüp sağlık ekip
lerine haber veren 
Bilal Korkmaz, 
"Bir genç yerde 
yatıyordu. İlk önce 
anlamadık, ağzın 
dan köpükler geii 
yordu. Burası çok 
işlek, üzerinden bir 
araba geçer diye 
endişe ettik.
Uyandıramayınca 
ambulansı aradık. 
Karşıda trafik 
ekipleri vardı, 
onlar da yardımcı 
oldular. Daha 
sonra 112 ekipleri 
geldi, madde 
kullandığını 
söylediler. Burada 
bu tip vakalar sık 
sık oluyor" dedi.

Gümrük Muhafaza Ekipleri Yedek Parça Çetesini Çökertti
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı Gümrük 
Muhafaza Ekipleri 
Bursa'da toplam 
değeri 3,5 milyon 
TL olan, üzerinde 
haciz, trafikten men 
ve yakalama kaydı 
olan otomobilleri 
parçalayıp satan 
çeteyi çökertti. 
Gümrükler Muha 
faza Genel Müdür 
lüğü tarafından 
yürütülen kaçakçı 
lıkla mücadele 
çalışmaları

kapsamında Bur
sa'da üzerinde ha 
ciz, trafikten men, 
yakalama kaydı 
olan ve yabancı

plakalı olup ülkede 
kalış süresi dolmuş 
araçların parçala
narak satıldığı 
tespit edildi.

Bunun üzerine 
harekete geçen 
Ankara ve Bursa 
Gümrük Muhafaza 
Ekipleri merkezden 
koordine edilen bir 
operasyonla Bur
sa'da belirlenen 7 
ayrı adrese baskın 
düzenledi. Eş 
zamanlı olarak 
düzenlenen 
baskınlarda M.G. ve 
I.G. isimli şahıslara 
ait 7 farklı oto 
yedek parça 
dükkanında

aralarında BMW ve 
Mercedes gibi lüks 
araçlarında 
bulunduğu her
hangi bir fatura 
veya evrak ibraz 
edilemeyen toplam 
40 adet otomobil ve 
otomobil iskeleti, 
79 adet araç mo- 
toru/motor 
bloğu ile tamamen 
parçalanıp satılmış 
olan 12 adet 
otomobile ait 
ruhsat bulundu. 
Bursa 2. Sulh Ceza

Hakimliğinin 
arama ve el koyma 
kararına istinaden 
gümrük muhafaza 
personeli tara 
fından işyerlerinde 
bulunan otomo 
bil ve motorla 
ra el konuldu. 
İş yeri sahipleri 
ve çalışanlar 
hakkında Bursa 
Cumhuriyet 
Başsavcılığı 
nezdinde yürütülen 
soruşturma devam 
etmektedir.

Facebook sayfamı± i Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

yağlık zeylin ta»an naptı i lira
Düello...

Mecliste gruplan bulunan siyasi par
tilerin liderleri salı günleri yaptıkları top 
lantılarda siyasi sorunları masaya yatırı 
yorlar.

Türkiye de iktidarı 16 yıldır elinde bu
lunduran AKP ile ana muhalefet partisi 
arasında bitip tükenmeyen bir mücade 
le yaşanıyor.

Salı toplantılarına Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın bir de sürekli hale getirdiği 
toplantılar eklenince, iktidar tarafından 
muhalefette bulunan partiler arasında 
sadece CHP’ye yükleniliyor.

Cumhurbaşkanlığı referandumundan 
önce başlayan iktidar, ana muhalefet 
gerginliği artarak devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde, CHP Genel Baş 
kanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhur 
başkanı Erdoğan’ın çocukları ve yakın 
ların konusunda ortaya attığı iddiaları 
salı günkü grup toplantısında açıklama 
sı, iki tarafın ölümcül bir düellosuna 
yeniden sahne oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip 
Erdoğan’nın çocuklarının, eniştesinin, 
kardeşinin, özel kalem müdürünün ve 
kayınpederinin 2011 yılında vergi cenne 
ti Ingiltere’ nin Man adasında, 1 sterline 
kurularTfirmaya milyonlarca dolar para 
aktardığını banka dekontlarıyla açıkla 
yınca kıyamet koptu.

Cumhurbaşkanı Kıhçdaroğlu’nu ıspa 
ta davet etti, gerçek çıkarsa görevinden 
istifa edeceğini söyledi.

Çıkmazsa kendisini istifaya çağırdı.
Kılıçdaroğlu’nun ortaya koyduğu 

begeleri herkes konuşuluyor.
Ama iktidar yanlıları anında belgeleri 

bile inceleme gereği görmeden sahte 
damgasını vurdular.

Fetö’cülerin bu belgeleri Kemal Kılıç 
daroğlu’nun eline sıkıştırdığını iddaya 
ettiler, Erdoğan’ını avukatı. Kemal Kılıç 
daroğlu aleyhine milyonluk tazminat 
davası açtı.

Yandaş basın bar, bar bağırıyor.
Khçdaroğlu’nu sahtekarlıkla, yalan 

cılıkla suçluyorlar. Yurt dışı ilişkisi kur
maya çabalıyorlar. Türkiye’nin itibarının 
zedelediğini iddia ediyorlar, ABD ile 
CHP’nin işbirliği kurduğunu, bunun 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı düşürme 
planlarının bir parçası oldğunu iddia 
ederek algı operasyonları yapıyorlar.

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki 
bu büyük düellodan ne çıkar dersiniz?

Bence hiç.
Çünkü böyle büyük bir iddia başka 

demokratik bir ülkede ortaya atılsaydı, 
Japonya da Harakiri ile yaşamına son 
verilir, Almanya, Ingiltere, ABD, Fransa 
da ise, anında görevlinden istifa eder
lerdi. Meclis ve savcılar soruşturma 
açarlardı.

CHP Genel Başkan inin iddiası öyle 
basit bir iddia değildir.

Bu yalancılık söylemleriyle geçiştiril 
mez.

TBMM’sinde kurulacak bir araştırma 
komisyonu ile gerçek ortaya çıkarılmalı 
dır.

Yoksa, Erdoğan’ın savcılarıyla bu 
iddia kapatılır gider.

Aynı Reza Zarraf olayındaki gibi, 
bakanların rüşvet aldığı iddalarında 
yaşanlar yaşanır.

Zeytin hasat döne 
minin devam ettiği 
sırada Marmarabir- 
lik’in 3 liradan fiyat 
açıkladığı yağlık 
zeytin 4 liraya çıktı. 
Bu yıl ilçemizdeki 
zeytinyağı ı'şfetme 
terinin zeytinyağı 
makinalarını yeni 
lemeleri üzerine,

kapasitenin artması 
ile büyük rekabet 
ortamı doğdu.
Yağlık zeytin satan 
üreticilerin yararına 
gelişen durum, 
üreticinin yüzünü 
güldürdü.
Yağlık zeytinin 
4 lira tavan yapması 
zeytinyağı

fiyatlarının daha 
yükselmesine 
neden oldu.
Bölgemizde 4 ile 
5 kilo ağaç zeyti
ninden 1 kilo 
zeytinyağı elde 
ediliyor.
Gemlik’teki yağ 
işletmeleri, bölge 
mizde yeterli yağlık

zeytin gelmemesi 
üzerine Ege böl
gesinden yağlık 
zeytini getirterek 
sıkıp stokluyorlar. 
Önümüzdeki yıl. 
sızma zeytin yağı 
kilo fiyatının 
25 liradan aşağı 
düşmemesi 
bekleniyor

II

Gemlik Askeri Ve 
teriner Okulu’nda 
öğrenim gören 
yedek subaylar 
bugün ant içerek, 
diplomalarını 
alacaklar.
Askeri Garnizon 
Komutanlığı 
Orhan Öncül 
Kışlası’nda 369. 
dönem yedek 
subay veteriner 
adayları için saat 
10.oo da tören 
düzenlenecek. 
Protokolün ve 
komutanlar ile 
yedek subay 
adaylarının aile 
lerin katılacağı 
tören, istiklal

Marşı’nın okunması 
ile başlayacak.
Yapılacak konuşma 
lardan sonra yedek 
subay adayları

bayrak ve kuran 
üzerine ant içerek 
mezuniyet 
diplomalarını 
alacaklar.

Yedek Subay 
ardayları daha 
sonra çekilen 
kuralardaki görev 
yerlerine gidecekler.
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Mü Univers iiesiMrencil erinılHi tasan
Uludağ Üniversitesi 
Fen Bilimleri En
stitüsü yüksek- 
lisans öğrencileri 
İbrahim Cem Öncü, 
Aylin Dova ve 
Alperen Bayram, 
İTÜ Çekirdek'in 
düzenlediği 
yarışmada, araç 
Uludağ Üniver 
sitesi Fen 
Bilimleri Enstitüsü 
öğrencilerinden 

I İbrahim Cem Öncü, 
Aylin Dova ve 
Alperen Bayram'- 
dan oluşan 3D- 
Rubbeı ekibi, Big 
Bang Startup 
Challenge'a 
başvuran 11 bin 
girişim arasından 
sıyrılarak 20 finalist 
arasına girmeyi

başardı. Finalist
lerin çalışmaları, 
UNIQ İstanbul'da 
sergilendi. Uludağ 
Üniversitesi Fen 
Bilimleri Enstitü 
sü'nden üç yüksek- 
lisans öğrencisinin 
"Eklemeli Üretim

Teknolojisi Kulla
narak Kauçuk Burç 
Üretimi" konulu 
çalışma, düzenle
nen yarışmada 
Otomotiv Endüstrisi 
İhracatçıları Birliği 
(ÖİB) tarafından 
30 bin liralık ödüle

layık görüldü. 
3D-Rubber ekibinin 
"Eklemeli Üretim 
Teknolojisi Kulla
narak Kauçuk 
Burç Üretimi" 
konulu projeleri, 
araç üzerinde 
ortalama 50 adet

olarak kullanılan 
kauçuk burçlardaki 
ağırlığı azaltmaya 
yönelik bir çalışma. 
Kauçuk burçlar, 
araç üzerinde 
birçok bağlantı 
bölgesinde 
kullanılan, araca 
yoldan ve hareketli 
parçalardan gelen 
titreşim, şok, 
darbe gibi etkileri 
sönümleyerek 
araç gövdesine 
iletilmesini en
gelleyerek kon 
foru sağlayan en 
önemli parçalardan. 
Ekibin kullandığı 
özel geometri 
sayesinde, kauçuk 
burçlarda en az 
yüzde 30, araç 
üzerinde ise en az

1,5 kiloluk ağırlık 
azaltılıyor.
Bu da CO2 emiş 
yon değerlerinin 
düşürülmesine, 
araç başına 
maliyetin 2 ila 
5 bin lira 
azaltılmasına ve 
en az yüzde 5 
yakıt tasarrufuna 
imkân sağlıyor. 
Kullanılan özel 
geometri ayrıca 
kauçuk burçlarda 
yaşanan ses, 
gürültü ve ömür 
meselesine de 
çare oluyor. 
Üzerinde kulla 
nılan kauçuk 
burçlarda ağırlık 
azaltma projeleriyle 
30 bin liralık ödül 
kazandı.

Bİ^aSfeeübook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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SPOR KÖŞESİ
Haydar YİĞİT

FUTBOLUN GÜZELLİKLERİ....
Futbolda güzel bir 

hafta sonu geçirdik 
diyebiliriz. 
Cumartesi ve Pazar 
günü yapılan maç 
lardan genelde 
memnun ayrıldık. 
Zira, alınan 
sonuçlar güzeldi. 
Ayrıca üç 
takımımızın maçı 
Gemlik’teydi. 
Maçları da izledik.

Bu haftaki tek 
deplasmanımız 
Umursporumuzun 
idi. Onlarda polis 
gelmeyince maçla 
rını oynayama 
mışlar.

19 yaş ve büyükler 
liginde emniyet 
olmayınca hakemler 
maçları oynatmaya
biliyor.

Pazar günü ilk 
maç olarak

Çotanakspor ile 
Kumlukalanspor 
arasında oynandı. 
Düşme hattını İl
gilendiren maçta 
puanlar paylaşıldı. 
İlk yarının sonunda 
galibiyet golünü 
atan Çotanakspor 
maç bitmeye yakın 
beraberlik golünü 
yedi. Beklenenin 
aksine çok centil
men bir maç oldu. 
Mücadele çok 
iyiydi. Sertlik yoktu. 
Herkes spor yap
maya çalışıyordu. 
Maç bitince de 
sporcular birbir
lerini tebrik ettiler.

Eski Çotanakspor 
dan eser kalma 
mıştı. Spor yap
maya çalışan 
çocuklarımız vardı 
sahada. Mücadele 

leri çok centil- 
menceydi.

Tribünlerde küfür 
yoktu.

Emeği geçenlere 
Allah razı olsun di 
yorum. Göre
ceksiniz Çotanak 
spor küme 
düşmeyecek.

Yeter ki centil
mence mücadele 
etsinler.

Günün ikinci 
maçında Gemlik 
sporumuz Orhan 
gazi Yeniköyspor’u 
konuk ediyordu. 
Yeniköyspor üç 
puan önde lider 
olarak Gemlik’e 
gelmişti.

Gemlikspor maça 
adeta golle başladı 
diyebiliriz.
Başlangıç vuruşuy 
la birlikte atılan bir 

uzun top golle 
sonuçlandı.
Yeniköy devansının 
önünde seken topa 
Abdurrahim öyle 
güzel vurdu ki 
kaleci çaresiz kaldı. 
Yapacağı pek bir 
şey yoktu. Zira top 
doksana gitti. Bu 
nefis gol sonrası 
Yeniköyspor adeta 
yıkıldı. Tam tersi 
Gemlik spor ise 
aşırı moral kazandı.

Maçta çekişme hiç 
bitmedi. Takımlar 
kazanma adına el
lerinden gelen 
çabayı gösterdiler. 
Yalnız bir futbolcu 
var ki özellikle ikin 
ci yarı Yeniköy 
sporun sağ tarafını 
felç etti. Nedrettin’! 
tutamayan Yeniköy 
defansı bir de 
kırmızı kart gördü. 
Nedomuz kazanma 
adına bir avuç 
seyirciyi adeta 
galayana getirdi. 
Tribünler eskiden 
olduğu gibi Gemlik- 
sporu tezahürat 
yapıyordu. Biz de 
çok etkilendik. 
Aferin her iki

takımın sporcula 
rina. Centilmenlik
ten hiç kopmadılar.

Vefa sporumuzun 
maçı Umurbey 
deydi. Rakibi ile 
liğin başarılı 
takımlarından 
Ovaakça spordu. 
Vefaspor baştan 
sona üstün 
oynadığı maçı 5-0 
kazanmayı bildi. 
Her hattıyla 
rakipten üstün olan 
Vefaspora ikinci 
müjde 
Değirmenönüspor 
maçından geldi. 
Alanyurt spor 
Değirmenönü 
sporla berabere 
kalmıştı.
Değirmenönüspor 
bu hafta Vefa 
sporun rakibi. 
Değimenönüspor 
iki puan önde.

Vefaspor 
kazanırsa yeniden 
liderliği ele geçire
bilir.

Bu yüzden bu 
hafta Vefasporun 
rakibini yenmesi 
çok önemli.

Vefa spordan bu 
senede şampiyon 

luk bekliyoruz. 
İnşallah, Gemlik 
spor da, Vefaspor 
da süper amatöre 
yükselirler.

Kapalı salonda oy
nanan Gemlik Bas
ketbol - İzmir 
Belediyespor maçı 
da adeta nefesleri 
kesti. Baştan sona 
çekişme içinde 
geçen maçtan Gem
lik Basketbol 90-73 
galip ayrıldı.

Manisa maçının 
aksine daha iyi 
anlaşan bir takım 
vardı sahada. 
Sporcular daha 
özgürce oynadılar. 
Melih Kabakçı’nın 
yıldızlaştığı maçta 
Cemhan, Kamer ve 
Gökhan da iyi 
oyunlarıyla göz 
doldurdular.

Melih 33 sayı 
atarak skora büyük 
katkı yaptı.

İnanıyorum ki 
Gemlik Basketbol 
ileriki maçlarda biz 
lere daha keyif 
verici maçlar izlet
tirecek. Zira her 
geçen gün daha 
iyiye gidiyorlar.

■■d

ŞANTİYEMİZDE 
ÇALIŞACAK 

AŞÇI ARANIYOR 
0224514 00 60

FABRİKAMIZDA 
ÇALIŞACAK GÜVENLİK 
GÖREVLİSİ ARANIYOR 

(Sertifika şartı aranmamaktadır) 

0224514 00 60
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Bursa’da Uran ve İMiliı ananın kararcın mor
Bursa’da tarihi 
Osmanh Devleti'nin 
kuruluş yılları olan 
1300'lere dayanan 
TİGEM Karacabey 
Tarım İşletmesi'nde 
1932'den bu yana 
Arap, önünden 
geçen Bursa-İzmir 
karayolunun karşı 
s ındaki kısımda ise 
TJK tarafından 
Ingiliz atları 
yetiştiriliyor.
Bbilgiye göre, 
Osmanh payitahtı 
Bursa’da yaklaşık 
700 yıl önce sarayın 
ve ordunun at 
ihtiyacını karşıla 
mak amacıyla kuru
lan Çiftlikat-ı Hü
mayun, 1926'dan 
sonra Karacabey 
Harası ve 1984'ten 
bu yana ise TİGEM 
Karacabey 

işletmesi olarak 
faaliyetini 
sürdürüyor. 
Karacabey ile 
Mustafakemalpaşa 
ilçeleri arasında şu 
anda yaklaşık 87 
bin 500 dekar 
alanda hizmet veren 
TİGEM Karacabey 
Tarım İşletmesi'nde, 
safkan Arap 
atlarının yanı sıra 
buğday, mısır, 
ayçiçeği, kanola, 
yonca, silaj mısır ve 
fiğ üretimi gibi 
bitkisel üretim, sığır 
ve koyun gibi 
hayvancılık faaliyet
leri ile Kangal ve 
Akbaş ırkı çoban 
köpekleri 
yetiştiricin ği de 
gerçekleştiriliyor. 
Yüzyıllardır atçılığın 
bulunduğu geniş

alanda bugün 
TİGEM tarafından 
Arap atları yetiştin 
lirken, önünden 
geçen Bursa-İzmir 
karayolunun hemen 
karşısında bulunan 
TİGEM'den kiralık 
bölümde ise TJK 

tarafından İngiliz atı 
yetiştiriciliği 
yapılıyor.
Aralarından kara 
yolu bulunan 
karşılıklı bu iki hara, 
yarış atı sektörüne 
her yıl milyonlarca 
liralık değer katıyor.

TİGEM işletme 
sinde, Arap atı 
yetiştiriciliği, 1932- 
1936 yıllarında Lüb
nan, Suriye ve 
Irak'tan 141 baş 
safkan Arap atının 
getirilmesiyle 
başladı. İşletmedeki 

safkan Arap atları, 9 
değişik baba kan 
hattı ve 41 ana kan 
hattından üretiliyor. 
380 baş safkan 
Arap atının bulun 
duğu işletmede her 
yıl ortalama 100 at 
satışı yapılıyor. 
Bu yıl işletmede 
gerçekleştirilen 
satışlarda, 79 koşu 
tay satışından 3 
milyon 607 bin, 
15 elit tay 
satışından ise 2 
milyon 980 bin lira 
gelir elde edildi. 
Bu yılkı satışların 
en pahalı tayı 445 
bin lira ile "Bey- 
hanefe" isimli 
tay olurken 
"Karamustafa" 
440 bin, "Behiçefe" 
ise 310 bin liraya 
alıcı buldu.

Buısa'daki otellerde zirve için yer kalmatlı
Yaklaşık 60 ülkeden 
bine yakın yabancı 
iş heyetinin Bur- 
sa'ya gelecek olma 
sı otel işletmecileri 
nin yüzünü güldür 
dü. Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO), 30 Kasım- 3 
Aralık tarihlerinde 
düzenlenecek 
Endüstri Zirvesi'nde 
yeni bir alım heyeti 
organizasyonu 
gerçekleştiriyor. 
Zirvede, makine, 
uzay havacılık 
savunma, kompozit 
ile raylı sistemler 
sektörü Ur-Ge pro
jeleri kapsamında 
60 ülkeden bin 
100'e yakın yabancı

iş adamı BursalI 
sektör temsilci
leriyle buluşacak. 
Bursah firmaların 
dış ticaret hacmine 
katkı sağlaması 
hedeflenen 
zirveyle otel 
işletmecilerin yüzü 
güldü. Bursa'nın 
merkezindeki 44

otelde 4 gün için 
yer kalmazken, 
ilçelerde bulunan 
21 otellerde de 
odaların doldu 
ğu açıklandı. 
Zirve öncesi 
Bursa'daki 3 bin 
731 odanın tama
men dolduğunu 
belirten otel

işletmecileri, "Yerli 
ve yabancı zi
yaretçileri otellerim
izde ağırlamaktan 
mutluluk duyuy
oruz. 7 bin 520 
yatak kapasitemiz 
dolmuş bulun
makta. İlçelerdeki 
883 odanın ve bin 
813 yatağın da dol

mak üzere 
olduğunu öğrendik. 
Böyle fuarlar ve 
toplantılar bizler 
kadar Bursah 
esnafın da işlerine 
yansımaktadır" 
dedi.
Sektörün önemli 
markalarının yeni 
teknolojilerini ve 
ürünlerini sergile 
yeceği Bursa 
Endüstri Zirvesi 
2017, şimdiye kadar 
yapılan en geniş 
katılımlı alım heyeti 
organizasyonu 
olması yönünden 
de önem taşıyor. 
Bursa'nın makine 
üretimi ihracatına 
büyük güç katacak 

olan yılın son 
fuarında 25 ülkeden 
410 firma stant aça
cak. BTSO Başkanı 
İbrahim Burkay, 
"Firmalarımızı 
yapacaktan 
görüşmelerde 
yine çok önemli 
işbirliklerine imza 
atacak. Bunun 
Bursa'nın ihra 
çatına önemli kat 
kılar sunacağına 
inanıyorum.
Ekonomi Bakanlı 
ğı'na da teşekkür 
ederiz. Endüstri 
Zirvesi'nin sektöre 
250 milyon dolarlık 
bir iş hacmi oluştur 
masını bekliyoruz" 
dedi.
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Ekonomik güven endeksi açıklandı
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
kasım ayına 
ilişkin ekonomik 
güven endeksini 
açıkladı. Buna 
göre ekonomik 
güven endeksi 
kasımda 97,9 
oldu.
Ekonomik güven 
endeksi Kasım

ayında bir önceki 
aya göre %3,4 
oranında azalarak 
101,4 değerinden 
97,9 değerine 
düştü. Ekonomik 
güven endeksin 
deki düşüş, 
tüketici, reel 
kesim, hizmet, 
perakende tica 
ret ve inşaat sektörü

güven endek
slerindeki 
düşüşlerden 
kaynaklandı. 
TÜlK'ten yapılan 
açıklamaya 
göre, Kasım 
ayında tüketici 
güven endeksi 
65,2 değerine, 
reel kesim güven 
endeksi 109,8

değerine, hizmet 
sektörü güven 
endeksi 99,7 
değerine, pera 
kende ticaret 
sektörü güven 
endeksi 99,9 
değerine ve 
inşaat sektörü 
güven endeksi 
82,4 değerine 
geriledi.

Mâliyeden 16 milyar liralık »ol haritası
Kayıt dışı ekono 
miyle mücadele, 
muhasebe hizmet
lerinin etkinliğinin 
artınlması ve mali 
suçlan azaltmak için 
yapılan strateji planı 
ile 5 yılda 15,9 mil
yar TL harcanacak. 
Maliye Bakanlığı, 
kayıt dışı ekono 
miyle mücadele, 
muhasebe hizmet
lerinin etkinliğinin 
artırılması ve malı 
suçlan azaltmak 
gibi amaçlann da 
yer aldığı strateji 
planı için 5 yılda 
15,9 milyar lira har
cayacak.
Maliye Bakanlığı'nın 
2018 - 2022 yılları 
için yaptığı stratejik 
planda amaç, he 
def, bunlara yönelik 
stratejiler ve perfor
mans göstergeleri 
belirlendi.
Söz konusu dönem

ler için 5 amaç ve 15 
hedefin oluşturul 
duğu planda, 
stratejileri hayata 
geçirmek için tah
mini maliyet toplam 
da 15 milyar 898 mi
lyon 270 bin 907 
lira oldu.
Bu maliyet kalemleri 
gelecek 5 yıl için 
ayrı ayrı 
incelendiğinde 2018 
için 2 milyar 731 
milyon 669 bin lira,

2019 için 2 milyar 
969 bin 760 bin lira, 
2020 için 3 milyar 
198 milyon 931 bin 
lira, 2021 için 3 mil
yar 401 milyon 136 
bin 587 lira, 2022 
için de 3 milyar 596 
milyon, 774 bin 320 
liraolarak tahmin 
edildi.
Böylelikle tahmini 
maliyette 5 yıllık 
süre için yüzde 
31,7'lik artış

öngörüldü. 
EN YÜKSEK 
MALİYET KAYIT 
DIŞI EKONOMİ İLE 
MÜCADELEDE 
Plan döneminde, 
söz konusu hede
flere ulaşmak ve 
amaçları 
gerçekleştirmek 
için en yüksek 
maliyetin 4 milyar 
702 milyon 386 
bin 462 lira ile 
kayıt dışı ekonomi 

ile mücadele 
ve mali suçları 
azaltmak.için 
oluşması bek
leniyor.
En yüksek 
maliyet kalemini 
oluşturan bir diğer 
amaç ise muha 
sebe hizmetle 
rinin daha etkin 
yürütülmesini, 
mali rapor ve 
istatistiklerin 
uluslararası stan
dartlara uygun 
hazırlanmasını ve 
sunulmasını 
sağlamak olarak 
belirlendi. Bu 
amacın hayata 
geçirilmesi için 
toplam 3 milyar 
947 milyon 993 bin 
978 liralık tahmini 
maliyet çıkarıldı. 
Tahmini maliyet 
lerin 5 yıllık süreçte 
"Maliye 
Politikalarının

Katılımcı ve 
Bütüncül Bir 
Yaklaşımla Belirlen
mesine Öncülük 
Etmek ve Kaynakları 
3E Temelli Yönet
mek" amacı için 
toplam 1 milyar 885 
milyon 829 bin 663 
lira, kurumsal kapa
siteyi artırmak için 
toplam 1 milyar 148 
milyon 171 bin 823 
lira, "Etkin, Etkili ve 
Çözüme 
Odaklanmış Hukuki 
Danışmanlık ve 
Muhakemat Hizmeti 
Sunmak" amacı için 
de toplam 1 milyar 
146 milyon 91 bin 
857 lira olarak belir
lendi.
Söz konusu strateji 
kapsamında genel 
yönetim gideri de 3 
milyar 67 milyon 
797 bin 124 lirao
larak öngörüldü.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ BAİRELER DENİZ OTOBİİsIT
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK

ULAŞIM

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 1° 28

HASTANELER

TAKSİLER

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 20
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Acıbadem 280 44 44

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 613 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

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

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 5134520

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

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 eo
Yenlkapı (212) sıe 12 12
Yalova (228)811 13 23
IDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 04

VAPUR - FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 10
Eeklhlsar (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 613 76 68
Ergaz 613 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 613 45 46
Yeni Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 sı
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz ________ 514 17 00
Akcan Petrol a
MAR-PET o,3 „
Tuncay Otogaz ai3 10 40

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5942 

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 
istiklal Câd7 Bora Sök. No:5/A GEMLİK

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

alısiHAi
VENÜS SİNEMASI

KARDEŞİM BENİM 2 
11.30-14.00-16.30- 

19.00-21.15 
AYLA 

11.30-14.00-16.30- 
19.00-21.15

YOL ARKADAŞIM 
11.30-14.00-16.20- 

18.40-21.00 

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikKErfez

YİĞİT (^İNŞAAT
1987 ——

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

www.yigitinsaatgemlik.com

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

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

Hayal etmek SİZDEN... Gerçekleştirmek BİZDE

f s

MANASTIR ]

. DÜĞÜN - NİŞAN 
SÜNNET - KINA 

\ YEMEKLİ 
YEMEKSİZ 

VE HER TÜRLÜ 
CEMİYETLERİNİZ

İÇİN 
HİZMETİNİZDEYİZ

‘W

HER BÜTÇEYE 
UYGUN 

KİŞİYE ÖZEL VE 
HAZIR GELİNLİK 

KINALIK - Nİ5ANLIK

ÖZEL DİKİM m 
S» VE HAZIR ABİYjMf 
iSr i ÇEŞİTLERİMİZİLE 
Eğ, X PROFESYONE® 
r"k- - \ kadromuOl 
1\W IHİZMETİNİZDE#

Siz, hayallerinizdeki düğünü anlatın, 
biz masala dönüştürelim...

D W* YILI 
REZERVASYONLARIMIZCumhuriyet Mh. 432. Sk. No: 7

Manastır Mevkii GEMLİK _________BAŞLAMIŞTIR

Q Terzioğlu Moda
İstiklal Cad. Bora Sok. No: 3/B GEMLİK

GSM: O 532 615 3105 GSM ■ 541 52012

http://www.yigitinsaatgemlik.com
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