
2017 MODEL KONTINU SİSTEM MAKİNELERDE YÜKSEK VERİMLİ SIKIM! T3 KONTİNÜ

İKAVLAKİ
DOĞANIN HÂZİNESİ 1*^* J

ZEYTİN 
KASALARINIZ 
ANINDA SİZE 
. TESLİM!

V./ / /' MARMARA'NIN EN BÜYÜK ZEYTİNYAĞI FABRİKASI

GÜNLÜK 300 TON BASKI SIRASI BEKLEMEK YOK 
vuujimı» İSLİK! UMSI1BI YENİ FABRİKAMIZ YALOVA YOLUNDA HİZMETİNİZDE!

^05306606880

2017 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

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

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

k GEMLİK _
irfanunluemlak.sahibinden.com

GEMLİK ESNAF SANATKARLAR KEFALET KOOPERATİFİ 2017 YILINDA ESNAFI SEVİNDİRDİ

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

ARALIK KONGRE AYI
Aralık ayı siyasi partilerin ilçe kongre 

(erini yapacağı bir ay.
3 Aralık Pazar günü CHP Gemlik ilçe 

kongresi yapılacak.
Bu kongrenin en önemli tarafı, ilçe 

Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın 
aday olmayacağıdır.

Peki, CHP kongresinde kim ilçe baş 
kanlığına aday olacak?

Mevcut yönetimin adayı eski şendi 
kaçı, Belediye Başkan Yardımcısı Cemil 
Acar. Devamı sayfa 4’de

Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Ke
falet Kooperatifi Başkanı Mevlüt Avcı, 
2017 yılında Gemlikli Esnaf ve Sanatkara 
46 milyon 500 bin lira kredi kullan diril 
dığını söyledi. Kasım ayı sonunda koope 
rat i fin ortaklarına Türkiye’nin en düşük 
faizli kredisini kullandırdıklarını belirten 
Mevlüt Avcı, Gemlik Kooperatifi’ne ayrı 
lan 2017 yılı plasmanı olan 47 milyon lira 
nın tamamının ortaklara dağıtıldığını be
lirterek ‘‘Sıkıntılı bir dönemden geçen 
esnaf ve sanatkarımıza yıllık yüzde $ raız 
le Halk Bankası’ndan kullandırdığınız 
verdiğimiz kefalet kredisi ile bir nebze de 
olsa esnaf ve sanatkarımız soluk aldı.” 
dedi. Haberi sayfa 2’de________________
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GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISINDA 17-18 KASIM GÜNLERİNDE DÜZENLENEN FUAR DEĞERLENDİRİLDİ^

wiiitissliiiWMMnMoisimi
GTSO Meclisi’nde konuşan İş-Kur Gemlik Şube Müdürü Ünver Ünver, fuara katı lanfardan bin kişinin işe yerleştirildiğini söyledi. 
Ünver, 2 bin 500 işsizin ilgili firmaların elemanlarıyla yüz yüze görüştüğünü belirtti. İşe alınacakların sayısının artacağını belirtti.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası'nın 
Kasım ayı 
olağan meclis 
toplantısında 
17-18 Kasım gün
leri ilçemizde ilk 
kez yapılan İşve 
ren iş arayanları 
buluşturan “İş 
Sizi Çağırıyor” 
sloğanlı fuar 
değerlendirildi. 
GTSO mn aylık 
olağan Meclis 
toplantısına katılan 
Gemlik İş Kur 
Müdürü Ünver 
Ünver, Meclis 
Başkanı Paşa 
Ağdemir ve meclis 
üyeleri ile yönetim 
kurulu üyelerine 
gerçekleşen fuar 
konusunda bilgi 
verdi.
Jnver, konuşmasın 
da "Fuar beklenti
lerimizin çok çok 
üzerinde bir katılım

oldu.
2 gün süren fuarı 
miza çoğunluğu 
bayanların oluştur 
duğu 8 bin civarın 
da katrirm o faştır.
8 bin 300 cv doldu
rulurken, birebir 
olarak 2 bin 300 iş 
görüşmesi gerçek 
leştirildi. Şu ana 
kadar bin civarında 
kişinin işe yerleşti 

rilmesinde son 
aşamaya gelirken, 
bu sayı önümüz 
deki zaman dili
minde 2 bin 500'ü 
bıriacak* dedi. 
Ünver Ünver, 
"Fuarda üniversi 
talerde ve yüksek 
lisans alanlarında 
eğitim gören 300'e 
yakın öğrencinin 
de staj planlama 

sının yapıldığım" 
söyledi.

AKIT, 
GEMLİK BİR İLKİ 
BAŞARDI

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkam Kemal 
Akıt'ta, "GTSO'nun 
da büyük destek 
verdiği fuarın iler 

leyen zamanlarda 
daha da kapsamlı 
olarak devam ede 
ceğinden şüphesi 
bulunmadığını" 
belirterek, 
"Gemlik bu konuda 
bir ilki daha başar 
mıştır. Bu sanayici 
miz ve işe ihtiyacı 
olanlar içinde iyi 
bir fırsat oldu.
Emeği geçenlere

teşekkür ediyo
rum" şeklinde 
konuştu.

AĞDEMİR FUARI 
DEĞERLENDİRDİ

Meclis Başkanı 
Paşa Ağdemir'de 
"Genel olarak 
katılım güzeldi. 
Biz de Gemlik'teki 
STK'lar olarak 
elimizden gelen 
desteği verdik. 
Türkiye'de ilk defa 
bir ilçede ve Gem
lik'te yapılıyor 
olması da ayrıca 
önemliydi.
Gerek 45 katılımcı 
firmaya ve gerekse 
hiç bir emeğini 
esirgemeyen tüm 
ilgililere Gemlik iş 
dünyası olarak 
farklılığımızı ortaya 
koydukları için 
teşekkür ediyo 
ruz” dedi.

S.S. GEMLİK ESNAF SANATKARLAR KEFALET KOOPERATİFİ 2017 YILINDA ESNAFI SEVİNDİRDİ

IrtlIlllljlIllllltMlBlMltf
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperatifi 
Başkanı Mevlüt 
Avcı, 2017 yılında 
Gemlikli Esnaf ve 
Sanatkara 46 mil 
yon 500 bin lira 
kredi kullan 
dirildiğim söyledi. 
Kasım ayı sonunda 
kooperatifin ortak 
larına Türkiye’nin 
en düşük faizli 
kredisini kullandır 
dıklarını belirten 
Mevlüt Avcı, 
Gemlik Koopera 
tifı’ne ayrılan 2017 
yılı plasmanı olan 
47 milyon Uranın 
tamamının ortaklara

dağıtıldığını belirte 
rek şunları söyledi: 
“Sıkıntılı bir dönem
den geçen esnaf ve 
sanatkarımıza yıllık 
yüzde 5 faizle 
Halk Bankası’ndan 
kullandırdığınız 
verdiğimiz kefalet 
kredisi ile bir nebze 
de olsa esnaf ve 
sanatkarımız soluk 
aldı.” dedi.

ESNAF BORCUNU 
ÖDÜYOR

2015-2016 yılları 
arasında devletin 
esnaf ve sanatkar
lara ayrılan plasma 
mn 11 milyar kre dinin yüzde 2 sinin lirten Avcı, “Bu 

ödenemediğini be- düşük bir orandır.

Sıkıntılı geçen bir 
dönemde esnafı 
mızın borcuna
ne kadar sadık

kooperatifimize 
yoğun ilgi oldu. 
100 bin lira olan
kredilerimizi 200

olduğununu da 
göstergesidir. 
Gemlik Kooperatifi 
olarak biz 2017 yılı 
plansmanın tama 
mm kulandırdık. x 
Aralık ayında gen" 4 
dönecek olan yakla 
şık 3 milyon liralık ; 
borç alacağının 
ödenmesiyle bu 
parayı sırada bekle 
yen esnafımıza 
dağıtacağız. 
Hükümetin esnaf 
kredilerinin tavanı 
mn 200 bin liraya 
çıkarmasıyla

bin liraya çıktı. 
Araç kredileri ise 
500 bin liraya 
yükseltildi.
Mart 2017 den bu 
yana 23 milyon 
lira kredi verdik. 
2017 yılında yeni 
plansman beklen 
timiz yok. Kredi 
talebinde bulunan
lar, tahsil ettiğimiz 
alacaklar kadar 
para verilecektir. 
Bunun içinde 
başvuru tarihi esas L 
alınarak işlem 
yapılacaktır. ” dedi.
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Sursa'da al et i rezaleti!
Bursa'da jandarma 
ekipleri, Osmangazi 
llçesi'ne bağlı 
Büyükdeliler Ma
hallesi Çalca mev 
kiinde terk edilmiş 
otomobil içerisinde 
at eti ele geçirdi. 
Osmangazi İlçe 
Jandarma 
Komutanlığı'na 
bağlı Doğancı Jan
darma Karakol 
Komutanlığı ekip
leri, Büyükdeliler 
Mahallesi'ndeki 
kırsal alanlarda at 
kesimi yapıldığı 
yönünde duyum 
alarak harekete 
geçti.
Bölgede arama 
yapan ekipler, 
Çalca mevkii olarak 
bilinen bölgede 
kapılan açık ve 
anahtarı üzerinde 
terk haldeki araç 
içerisinde ve 
çevresinde, 2 adet 
atın yüzülmüş 
şekilde kafa ve 
ayaklan, 15 adet 
poşet içerisinde 

i 360 kilogram et, 2 
| adet bıçak, 1 adet

balta, 1 adet 
madenci feneri ile 
çok miktarda poşet 
ele geçirdi. 
Jandarma ekipleri, 
yaptıkları inceleme 
sonrası aracın F.Ç. 
isimli şahsa ait 
olduğunu belirledi. 
Araç içerisinden ise 
S.Ç. ismine kayıtlı 
ehliyet, nüfus 
cüzdanı ve 2 adet 
cep telefonu bu
lundu. Araç, olayla 
ilgisi bulunmadığı 
anlaşılan sahibi 
F.Ç.ye feslim 
edilirken, etlerden 
alınan numuneler 
Osmangazi İlçe

Tarım 
Müdürlüğü'ne gön
derildi. Geri kalan 
etler ise imha 
edildi.

JANDARMA ADETA 
İĞNEYLE KUYU 
KAZDI

Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatan ekipler, 
bölgedeki kamera 
kayıtlarını tek tek 
incelemeye aldı. Bu 
kayıtlardan, M.B. 
isimli şahsa ait 
kamyonette 2 adet 
atın bulunduğu ve 
kamyonet 

içerisinde V.T. 
isimli şahlsın 
bulunduğu, diğer 
aracın ise ona 
gözcülük yaptığı 
tespit edildi. 
Bunun üzerine 
operasyon için 
düğmeye basan 
ekipler, M.B., S.Ç. 
ve V.T.'yi gözal 
tına aldı.
Sorgulamalarının 
ardından adliyeye 
sevk edilen üç 
kafadardan, S.Ç. ve 
M.B. tutuklanarak 
cezaevine gönde 
rildi. V.T. ise adli 
kontrol şartıyla 
serbest bırakıldı.

Bıırsa'daes 
zamanlı operasyon!

Bursa polisinin 
aranan şahıslara 
yönelik düzenle 
diği operasyonda, 
19'u hırsızlık 
suçlarından olmak 
üzere toplam 27 
şahıs gözaltına 
alındı.
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa'nın 
merkez ilçeleri Os
mangazi, Yıldırım 
ve Nilüfer'de mala 
karşı ve diğer suç 
lardan aranan 
şahıslara yönelik 
eş zamanlı ope 
rasyon düzenlendi 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü Aranan 
Şahıslar Büro 
Amirliği koordi

nesinde Güven 
timleri ve Yunus 
ekiplerinin de 
katıldığı operas 
yonda farklı 
adreslerde yapılan 
aramalarda 19'u 
hırsızlık suçundan 
olmak üzere 
toplam 27 şahıs 
gözaltına alındı. 
Gözaltına alınan 
şahısların 6'sı 
nın 5 yıl ve üzeri 
hapis cezasıyla 
aranma sının 
bulunduğu 
bildirildi. Emniyet
teki sorguları 
tamamlanan 4'ü 
kadın toplam 27 
şahıs adliyeye 
sevk edildi.

Aldaiıldığını düşünenler akın ediyor
Bursa'da açılan özel 
dedektiflik bürosu 
talebe yetişemiyor. 
Burçin Doğan, 4 yıl 
önce özel dedektif 
lik bürosu açtı. İlk 
başlarda ayda bir iki 
kişinin başvurduğu 
dedektiflik hizmetini 
şimdi o kadar çok 
kişi talep ediyor ki, 
10 kişilik kadro ku 
ran Doğan, iş yoğun 
luğunda dışarıdan 
da takviye eleman 
alarak gelen talep 
lere yetişmeye 
çalışıyor. Dedektife 
en çok eşinin ken
disini aldattığını 
düşünen eşler 
başvuruyor.
Bu işe 4 yıl önce 
başladıklarını ifade 
eden Burçin Doğan, 
"Bize genelde eş 
takibi, personel ve

ortak araştırması 
davaları geliyor. 
Bazen özel yakın 
koruma isteklerinde 
bulunanlar da olu 
yor. Mesela bir 
boşanma süreci var, 
mahkemeye gider 
ken şiddete maruz 

kalacağını düşünen 
kişi bize başvuru 
yor. Bizim özel 
aracımız özel şoför 
le birlikte vatandaşı 
evinden alıyor. 
Yakın korumalarla 
birlikte mahkeme 
salonuna gidiliyor.

Mahkemeden sonra 
tekrar evine kadar 
bırakıyoruz. Biz ilk 
bu işe başladığımız 
da kadınların bize 
geleceğini düşünü 
yorduk. Fakat bu 
konuda yanıldık. 
Bize eşinin ken

disini aldattığını 
düşünen erkekler 
başvuruyor. Müşteri 
portföyümüzün 
yüzde 80'lik kısmını 
erkekler oluşturu 
yor. Bizim aldığımız 
davaların yüzde 95'i 
çözüme kavuşuyor. 
Biz vatandaşlarla 
sözleşme imzala
yarak çalışıyoruz. 
Bizim verdiğimiz 
donelerin mahke 
mede delil olarak 
kullanılmadığını 
bizi tutan müşterile 
rimizde bilir. Biz 
sadece kanaat 
oluşturabilecek delil 
dosyaları hazırlama 
ya özen gösteriye 
ruz" dedi.
Doğan, "Bize Bur
sa'da şehir dışından 
gelip okuyan 
öğrencilerin aileleri 

başvuru yapıyor. 
Ailelerin çocukları 
hakkında endişeleri 
oluyor. Arkadaşları 
kim, gece dışarı 
çıkıyor mu, kötü bir 
alışkanlığı var mı? 
Bunları merak eden 
aileler bizlere ulaşıp 
çocukları hakkında 
bilgi istiyorlar. 
Bize firmalar da 
başvuruyor. Bu 
zamana kadar bize 
başvuran 150 
davayı çözüme 
kavuşturduk.
Bizim günlük ücre
timiz seçilen davaya 
göre değişir. Eş 
takibi ve adres 
tespiti 500 ila 1000 
lira arasında 
değişiyor. Tutulan 
süreye göre fiyat 
artar ya da azalır" 
şeklinde konuştu.

Faceböök sayfamız s Gemlik Körfez - GülerAjans
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
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ARALIK KONGRE AYI
CHP’liler her ay çarşamba günü bir 

yerde toplanarak yemek yerler.
Bu yemekte ilçe yöneticileri, eski ve 

yeni meclis üyeleri ve bazı partililer 
katılır.

Geçtiğimiz günlerde CHP’nin yemeği 
Syrus Otel de yapıldı.

Yemeğin kulağımıza gelen kulislerin 
de, İlçe Başkanı Mehmet Uğur Sertas 
lan’ın bir çeşit veda yemeği gibi 
olduğuydu.

Sertaslan, çalışma arkadaşlarına, 
meclis üyelerine kendisine verdikleri 
destek için teşekkür etti.

Bu yemekte Sertaslan’dan boşalacak 
ilçe başkanlığına Cemil Acar’ın adaylığı 
da konuşuldu.

Cemil Acar’ın adaylığına artık kesin 
gözüyle bakılıyor.

Peki Acar’dan başka aday var mı?
Benim kulağıma gelen başka bir 

adayın olmadığı şeklinde.
Ama siyaset bu, bakarsın son günde 

biri çıkar. Çıksa da sonuç değişmez. 
Çünkü ilçe başkanını seçecek kişiler 
bellidir. Bu da şimdiki yönetimin seçtiği 
kişilerdir.

Yemek öncesi Syrus Otel’e gazete 
bırakırken, Uğur Seretaslan ile karşılaş 
tim, çarşamba günü yapılacak yemek 
için konuşmaya gelmişti. Birlikte çay 
içerken, Cemil Acar da geldi.

Durum ortadaydı. Hayırlı olsun dedik
ten sonra, “Şimdi bu duruma birileri 
partide Gürcü Hemonyası diyecekler.” 
dedim.

Uğur, “Cemil Acar’a bir diyeceğin var 
mı” diye sordu bana.

Cemil, temiz bir arkadaş. Siyasete 
belediye seçimlerinde girdi. Girdi de 
gireceğine pişman oldu. Hayatında ne 
çektiyse, o dönem başkan yardımcısı 
olmasından çekti. Maddi ve manevi 
olarak büyük kayıplara uğradı.

Daha öncesi BP’deki Petrol İş Sen 
dikası işyeri temsilciliği konusu da var. 
Yani teşkilatçı bir kişi. Siyaseti geçtiği 
miz dönem acısıyla tatlısıyla öğrendi. 
Ne diyeyim hayırlı olsun. Gürcülere 
karşı olan CHP içinde grupların varlığı 
ise bir gerçek.

Peki Uğur Sertaslan ne yapacak?
Sertaslan, 2 yıl sonra yapılacak olan 

yerel seçimlerde, CHP belediye başkan 
adayı olacak.

Durum bunu gösteriyor.
AKP’ye gelince. Aralık ayında yapı 

lacak ilçe kongresinde Zafer Işık’ın aday 
olmayacağı yukarıdan verilen emirle 
belli oldu. Bunun üzerine önce AKP’liler 
sandığa giderek kimin aday olacağını 
yazarak sandığa attılar.

Gelen son habere göre Ankara’ya 
Şamil Yiğit, Levent Aydın ve Ferhat 
Doğan çağrılmış. Bunlardan birinin 
aday seçileceği artık belli.

Sonuç olarak önümüzde 3 partide de 
sıkıntısız ve gürültüsüz ilçe başkanları 
seçilecek. Hayırlı uğurlu olsun.

31 Aralık 2017 
gecesi yapılacak 
çekilişte dönemlerin 
en büyük 
ikramiyesini verecek 
olan Milli Piyango 
Idaresi’nin yılbaşı 
biletlerinin ilçe 
mizdeki bayiler de 
satışına başlandı. 
Yeni yıla milyoner 
olarak girmek 
isteyen vatandaşlar, 
yılbaşı biletlerini 
almak için bayilere 
hücüm etmeye 
başladılar. 
İlçemizdeki sabit ve 
gezici Milli Piyango 
bileti satıcıları ise en 
büyük ikramiyenin 6 
milyon lira olması 
nedeniyle bu yıl 
geçmiş yıllara göre 
daha çok bilet alarak 
satmaya başladılar. 
İstiklal Caddesin
deki Ateş Büfe 
sahibi Murat Ateş, 
gazetemize yaptığı

Mensimlit çiçet dikimi detain ediıror
Gemlik Belediyesi 
Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü tara 
fından başlatılan 
mevsimlik çiçek 
ekimi çalışmaları 
tüm devam ediyor. 
Ekipler, şehir mer 
kezinde başlattık 
lan ağaçlandırma, 
bitkilendirme, 
çiçeklendirme ve 
bakım onarım 
çalışmalarını şehrin 
geneline yayarak 
sürdürüyor.
Şehir giriş ve çıkış 
lan başta olmak 
üzere, Kent Meyda 
nı, Hamidiye Ma
hallesi, Dr. Ziya 
Kaya Mahallesi, 
Cumhuriyet Ma
hallesi Manastır 
mevkii’nde yürütü 
len çalışmalar 
kapsamında, kentin 
estetik görünümü 
tazeleniyor.
Öte yandan

açıklamada, iki gün 
önce yılbaşı bilet
lerinin gelmesiyle 
satışlara büyük ilgi 
gördüklerini, bu 
ilginin ileriki günler 
de daha da artaca 
ğını söyledi.

yıpranmış olan 
kauçuklar ye
nilenerek, çocuk 
oyun grupları 
temizleniyor. 
Ağaçlandırma, 
çiçeklendirme ve 
bitki dikimi çalışma 
larının ilçedeki tüm 
parklarda, yeşil 
alanlarda, kaldırım 
lar da, refüjler ve 
kavşaklarda devam 
edeceğini anlatan 
Belediye Park ve

Murat Ateş, en 
küçük çeyrek biletin 
15 lira olduğuna 
dikkat çekerek, 
“Vatandaşlar 
bütçesine göre 
bilet alıyor. Kimi bir 
tane, kimi 5 tane,

Bahçeler Müdürü 
Cemalettin Uysal, 
mevsimlik bitki ve 
ağaç dikimi 
çalışmalarının 
yanı sıra ekiplerin 
bir yanda da bakım 
ve onarım çalışma 
larını sürdürdüğü 
nü ifade etti. 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz ise, “Kışlık 
mevsimlik çiçek 
çalışmaları kapsa 

kimi ise seri bilet 
alarak, yeni yıla 
milyoner girmeyi 
düşlüyor. İnşallah, 
bu yıl ki büyük 
ikramiye Gemlik’e 
çıkar” dedi.

mında şehrimizin 
muhtelif böl gele 
rine çeşitli bitki ve 
çiçek dikimi 
gerçekleştiriyoruz. 
İlçenin ulaşımın da 
önemli yeri olan 
güzergahları renk 
lendiriyoruz.
Özellikle vatandaş 
lanmızın ortak 
kullanım alanları 
olan parklarımızda 
çeşitli bitki ve 
çiçekleri toprakla 
buluşuyor.
Parklarımızda da 
sürekli bir çalışma 
içerisindeyiz.
Gerek temizliği, 
gerek yenilenmesi, 
gerekse yeni 
oyun gruplarıyla 
vatandaşlarımızın 
daha ferah 
ortamlarda vakit 
geçirmeleri adına 
çalışmalarımızı 
devam ettiriyoruz” 
dedi.

E

KAŞ€D€ B€KL€M€K YOK 
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GÖÇERLİ LER 
İnşaat - Taahhüt San. ve Tie. LtcLŞti.

JETGROUT TEMELLİ - SU YALITIMLI 

ISI YALITIMLI ÇATI - ANKASTRE REZERVUAR 
MUTFAK VE SANYO DOLAPLARI 

TAŞIT TANIMA SİSTEMLİ OTOPARK 
BANKA KREDİSİNE UYGUN 

KAT İRTİFAKI KURULMUŞ - HEMEN TAPU TESLİML

www.gocerlilerinsaat.com

GÜVENLİ 
KONUTLARIN 
ADRESİ

BIRINCISINIF 
SATILIK DAİRELER

http://www.gocerlilerinsaat.com


1 Aralık 2017 Cuma GemlikKSrfez Sayfa 6

OEMLİK'İN İLK GÜNLÜK »IYA»I QAZETE»I

Gemlik Öğrenci Meclis 
Temsilcileri Toplanın

Bursa'da Aralık oyunları 
sanat severleri bekliyor

Gemlik ilçesi 
Öğrenci Meclisi 
Genel Kurulu Gem
lik Anadolu imam 
Hatip Lisesinde 
yapıldı.
Okullarında 
Öğrenci Meclis 
başkanı seçilen 
öğrenciler, 
Gemlik Anadolu 
mam Hatip 

Lisesi toplantı salo
nunda toplanarak 
ilçemizdeki 
eğitim-öğretim 
sorunlarını 
görüştüler 
Gemlikİlçesi 
Öğrenci Meclisi 
koordinatör 
öğretmeni Şuayb

Serdaroğlu 
rehberliğinde ilçe 
Öğrenci Meclis 
Başkanı 
Salman Dönmez 
başkanlığında 
yapılan toplantıda 
okul temsilcileri 
kendi okullarındaki 
eksikliklerin 
giderilmesi için 

kendi okul 
müdürlükle 
rinden, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü,Gemlik 
Belediyesi ve 
Gemlik 
Kaymakamlı 
ğından istek ve 
önerilerini dile 
getirdiler.

Yeni sanat sezo
nunda ’Troyalı 
Kadınlar* adlı oyu
nunu sahneleyen 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu, aralık 
ayında da 
sanatseverlerle 
buluşacak. 
Büyükşehir 
Belediyesi 
Şehir Tiyatro 
su'nun sevilen 
oyunlarından 
'Evlenme* ile 
'Aşkımız Aksaray'ın 
En Büyük Yangını', 
aralık ayında 
BursalI sanatsever
lerin beğenisine 
sunulacak. Nikolay

Gogol'un 'Evlenme' 
adlı oyunu, E. Ertan 
Akman yönetmen 
liğinde Tayyare 
Kültür Merkezi'nde; 
Güngör Dilmen'in 
'Aşkımız Aksaray'ın 
En Büyük Yangını' 
oyunu ise Özer

Tunca yönetmen 
liğinde Merinos 
AKKM'de perde 
açacak. Oyunlarla 
ilgili detaylı bilgiye 
'sehirtiyatrosu. 
bursa.bel.tr* 
adresinden 
ulaşılabilir.
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IMlMlilllMlWi
Komedi film ve 
dizilerinin vazgeçil 
mez oyuncusu 
Umut Oğuz, ken
disinin yazıp 
yönettiği ilk stand
up şovu “Mıknatıs” 
ile Gemliklileri 
kahkahaya boğdu. 
Manastır Yunus 
Emre Kültür 
Merkezi’ni 
dolduran Gem
likliler, Umut 
Oğuz’un tek 
kişilik muhteşem 
şovu ile keyifli bir 
akşam geçirdi. 
Gösterisi öncesi 
sponsor firmanın 
mağazasında 
Gemlikli hayranları 
ile buluşan Umut 
Oğuz, burada 
hayranları ile 
fotoğraf çekilmeyi 
ihmal etmedi.
Bir bebeği 
kucağına alarak 
onunla uzun süre 
oynayan Oğuz, 
bebeğin ağlamaya 
başlaması üzerine 
muzipliklerine 
devam ederek 
herkesi güldürdü. 
Stand-up gösteri 
minde, yaklaşık 2 
saat sahnede 
kalan Umut Oğuz, 
güncel hayatta 
yaşanan komik 
olayları kendine 
has üslubuyla 
anlattı.
Tek kişilik gös 
terimde, sanatçı 
Umut Oğuz sık

sık izleyicilerle 
diyalog kurarak 
oyuna renk kattı. 
Oyunun başında 
seyircilerle birlikte 
yaptığı öz çekimi 
hemen sosyal 
medya hesabında

yayınlayan 
Oğuz, paylaşımına 
gelen ilginç 
yorumları da 
okuyarak uzun 
süre bu yorumlarla 
izleyenleri 
eğlendirdi.

KONGRE İlMII 
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 

GEMLİK İLCE BAŞKANLIĞINDAN
Cumhuriyet Halk Partisi Gemlik olağan ilçe kongresi 

3 Aralık 2017 Pazar günü saat 14:00’da Ömer Kahraman 
Hizmet binasında yapılacaktır.

İlk 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

FABRİKAMIZDA 
ÇALIŞACAK GÜVENLİK 
GÖREVLİSİ ARANIYOR 

(Sertifika şartı aranmamaktadır) 

02245140060

ŞANTİYEMİZDE 
ÇALIŞACAK 

AŞÇI ARANIYOR 
0224514 00 60

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

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

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK • REKLAMCILIK

ABONE OLDUNUZ MU?Gemlik Körfez
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Facebook sayfamız s Gemlik Körfez ■ Güler Ajans
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Kırıksınız
" münferJt.rüzagr.sesivçll 
mermi misali yüzüme çarpan "

ey
nihayeti çizen alın çizgilerim 
kırıksınız

hüzünlü bir akşama boyun
eğen tüm güfteler
seni söyler arşenin ardına
takılınca parmakların takati

bir şarkısın sen
esrik bir çınar ağacının dibinde
kumrularla sevişen

gel
gel de beni al
öykülerimden

uzun bir hikaye seç ve çiz 
karakalem
bildiğin tüm mabetlere beni göm

dua ol
bulgur tanesi kadar çok

yorgun avuçlarından dökülsün
kırkikindiler
karanlık gözlerine kaderin

bir güfte dola akşamın şahadet
parmağına
edepsiz tüm harfleri kovala

kaçak bir hikayeyi damıtsın kalemin
sivrilen ucu
beni yaz şiire bulayıp

ey
nihayeti çizen alın çizgilerim 
kırıksınız...

Bursa'daJOOtinrenci 
Mriftciolmaticinierttökln 
Uludağ Rotary Kulübü'nün 11 'incisini 
düzenlediği okullar arası yarış, Botanik 
Park'ta yapıldı. 40 okuldan 700 
öğrencinin yarıştığı koşu, renkli görün
tülere sahne oldu. Kimi son anlarda atak 
yaparak sıralamada üst sıralara gelmeye 
çalışırken, kimi ise yan taraftan 
arkadaşlarının desteği ile yarışı bitirdi. 
Kız ve erkek olmak üzere, küçükler, 
yıldızlar ve gençler kategorisinde ter 
döken öğrencilere çeşitli hediyeler de 
takdim edildi.
Organizasyonun sponsorluğunu üstle
nen HasTavuk A.Ş. firması adına konu 
şan Halkla İlişkiler Müdürü Bircan 
Özkan, "Geleneksel olarak düzenlenen 
bu kros yarışmasına 700'ün üzerinde 
öğrenci katılıyor. Biz HasTavuk olarak 
beyinsel ve zihinsel gelişim için pro
teinin, doğru beslenmenin yanı sıra 
sporun önemli olduğunu göstermek 
adına buradayız.” dedi

Gemlik Anadolu 
Lisesi İmam Hatip 
Lisesinde hafız 
öğrenciler tarafın 
dan okulun konfe 
rans salonunda 
Mevlid-i Nebi prog 
ramı düzenlendi. 
Diyanet İşleri Baş 
kanlığı "Kutlu Do 
ğum Haftası Yönet 
meliğinde" değişik 
lik yaptı. Yapılan 
değişiklikle “Kutlu 
Doğum” ifadesinin 
yerini “Mevlid-i 
Nebi” alırken Hz. 
Muhammed’in 
doğduğu günü 
içine alan hafta Mi
ladi Takvime göre 
değil, Hicri Takvime 
göre Mevlid Kandili 
haftasında kutlan 
ması kararı gereği 
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lise 
sinden de dün Mev 
lid-i Nebi programı

düzenlendi.
Gemlik İlçe Müftüsü 
Dr. Mehmet Reşat 
Şavlı'nın da katıldı 
ğı program Asım 
Kocabıyık Camii 
İmam Hatib'i Cavit 
Şencan'ın okuduğu 
Kur'an-ı Kerimle 
başladı.
Sunuculuğunu 
Abdullah Bayram 
Büyükoruç'un 
yaptığı Programda 
Mehmet Ali Bostan 
cı, Arif Aytekin,

Özgür Kizu, Sefa 
Değirmenci, 
M.Emin Dağ, Samet 
Afacan, Çelil Çağlı, 
Orhan Fidan, 
İbrahim Aşçı, Ali 
Çavuş, Furkan 
Uysal, İbrahim E. 
Ay, Erdem Yorul
maz ve Yakup 
Altay adlı 
öğrenciler oku 
dukları ilahi-Nat-ı 
Şerif ve ezanlarla 
programa renk 
kattılar.

Program İmam 
Hatip İsmail 
Kuşta şı'nın 
okuduğu 
kur'an-ı Kerimle 
tamamlanırken 
Okul Müdürü Ali 
Bahadır programda 
emeği geçen 
öğrenci ve öğret 
menler Nahit 
Tufan, Cevat 
Sevimli, Yavuz 
Çakmaçı'ya 
teşekkür ederek 
tebrik etti.

Bursa'da Educaturk haşladı
Bursa'da yüksek 
öğretimin bütün 
fırsatlarının anlatıl 
dığı Educaturk, 
Merinos AKKM 
Fuar Alam'nda 
başladı.
30 Kasım -1 Aralık 
2017 tarihleri ara 
sında düzenlenen 
programda öğren 
çiler üniversite ve 
yüksekokulların 
temsilcileri ile 
görüşüyor, hem de 
alanında uzman 
isimlerin seminer
lerine katılıyor. 
Educaturk 
kapsamında sosyal

medya fenomeni 
Gökhan Müftüoğlu 
da öğrencilerle 
buluştu. Semi
nerde, öğrenci 
lerin içinde 
bulunduğu durum, 
erteleme psikolo
jisinin zararları

anlatıldı. Değişen 
sınav sistemi ve 
üniversiteye giriş 
şartlarındaki 
belirsizliklerin de 
anlatıldığı 
buluşmada, doğru 
tercih, sınav stresi 
ile baş etmek için

altın kurallar, 
meslek seçimi ve 
kariyer planlaması 
konularında uzman 
konuşmacılar 
bilgi verdi. 
Educaturk 
kapsamında 
ayrıca 'Bir kitap 
getir yeter!' 
kampanyası da 
düzenleniyor. 
Ziyaretçilerin 
getirdiği hikâye 
ve roman kitapları 
Milli Eğitim Müdür
lükleri aracılığı ile 
okumaya hiç fırsat 
bulamamış öğren 
çilere gönderilecek.

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZGÜZELYALI SİTESİNDE 

HAVUZLU EŞYALI ve EŞYASIZ 
2+1 DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK

0 535 37818 00
Facebook sayfamız s Gemlik lCarfez - Güler Ajans
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Avrupa'dan döner hamlesi! Yasaklanabilir
Avrupa Parlamen
tosu Çevre Komis 
yonu dondurulmuş 
dönerde de 
kullanılan fosfatı 
yasaklamak istiyor. 
Kararı Avrupa Parla
mentosu da onay
larsa, dondurulmuş 
döner üretimi 
Avrupa’da tehli 
keye girecek.
ALMAN Bild 
Gazetesinin haber
ine göre, Avrupa 
Parlamentosu Çevre 
Komisyonu, don
durul muş dönerde 
kullanılan önemli 
gıda katkı maddesi 
fosfat iznini

kaldırmak istiyor. 
Yeşiller ve Sosyal
istler bu konuda 
girişim başlattı. 
Gerekçe, sağlığa 
olumsuz etkisi 
konusunda ciddi 
endişeler var. Özel
likle kalp ve kan 
dolaşımı üzerinde 
olumsuz etki yaptığı 
üzerinde duruluyor. 
Fosfat gıda katkı 
maddesi etlerin 
birbirini tutması için 
kullanılıyor.
Fosfat 
kullanılmadığı 
takdirde döner eti 
birbirini tutmuyor. 
Fosfat gıda katkı

maddesine taze 
döner etlerinde 
izin veriliyor.

YASALARDA 
YER ALMIYOR 
Dondurulmuş

dönerde de 
kullanılacağı Avrupa 
yasalarında yer

almıyor.
Avrupa Parlamen
tosu Çevre 
Komisyonu bu 
açığı, katkı 
maddesinin 
dondurulmuş 
dönerde 
kullanılmasını 
yasaklamak yo 
luyla kapatmak 
istiyor. Avrupa 
Parlamentosu, 
Çevre Komis 
yonu’nun hazırladığı 
taslağı onaylarsa, 
bu durumda 
dondurulmuş 
dönerin geleceği 
Avrupa’da tehli 
keye girecek.

Doğam horclanmasının sarfları açıklandı
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Jülide Sarıeroğlu, 
doğum borçlanma 
sına ilişkin önemli 
bir açıklama yaptı. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Jülide Sarıeroğlu, 
doğum borçlan 
ması yapılabil 
mesi için sigortalı 
tescilinin olma 
sı, prim ödenmesi, 
daha sonra 
doğum yapılması ile 
doğumdan son 
ra 2 yıllık süreyi 
geçmemek üzere 
prim ödenmemiş 
sürelerin bulun

ması gerektiğini 
belirtti.
CHP Edirne Mil
letvekili Erdin 
Bircan'ın, sigortalı 
bir işte çalışmadan 

önce doğum yapan 
kadınların da 
doğum borçlanması 
yapabilmesine 
yönelik bir çalışma 
olup olmadığına 

ilişkin soru önerge
sine Sarıeroğlu, 
yazılı yanıt verdi. 
Bakan Sarıeroğlu, 
Sosyal Sigorta 
lar ve Genel Sağlık

Sigortası Kanu 
nu'na göre, sigortalı 
kadının, üç kereye 
mahsus olmak 
üzere doğum 
tarihinden sonra 
2 yıllık süreyi 
geçmemek kay 
dıyla hizmet akdine 
istinaden işyerinde 
çalışmaması ve 
çocuğunun yaşa 
ması şartıyla talepte 
bulunulan süreleri 
borçlanabileceğini 
anımsattı.
Sarıeroğlu, "Doğum 
borçlanması 
yapılabilmesi için 
öncelikle Sosyal 
Sigortalar ve

Genel Sağlık 
Sigortası 
Kanunu'nun 
ilgili bentle 
rine göre sigor 
tali tescilinin 
olması, kısa ya da 
uzun vade sigor 
ta kolları yönünden 
prim ödenmiş 
olması ve daha 
sonra doğum 
yapılmış olması ile 
doğum tarihinden 
sonra 2 yıllık 
süreyi geçmemek 
üzere prim öden 
memiş sürelerin 
bulunması gerek
mektedir." ifadesini 
kullandı.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

Telefon Anza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Uman Baş. 513 11 33
Mal MOd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Slot. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

Bursa 256 77 84
Mudanya S44 30 «0
Yenlkapı (212) 616 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 04

VAPUB - FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 383 43 19
Eaklhlsar (262) 855 60 31

OTOBÜS

ULAŞIM
Pamukkıle »12 OO 26
DENİZ UÇAöl . 613 88 13
Pegasus Alımla Seyahat S14 S3 02
METRO «13 12 12
AYdın Turtam S13 20 77
SQzar Turtam S12 1O 72
KanbaroOlu-Eaadat 614 46 4»
Anrtur 014 47 71
Kamil Koç 612 0163

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 S3 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

Devlet Hastaneal 517 34 00
Sahil Dev. Host 513 23 29
M«r.8sğ.Ocsğı 513 10 68
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

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 5134520

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 51345 21-182
Yazı İşi. Md. 5134521-111
Su Anza Yalnız 185

Akcan Petrol B
MAR-PET o13 ,o 3,
Tuncay Otogaz .131.43
Beyza Patrol »13 01 os

Gemlik KErfez
GEMLİK’İN İLK gOHLOK İIİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5943 

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
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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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

Gerçekleştirmek BİZDf N...

DÜĞÜN - NİŞAN 
SÜNNET - KINA

YEMEKLİ I
YEMEKSİZ j

VE HER TÜRLÜ I
CEMİYETLERİNİZ I 

İÇİN I
HİZMETİNİZDEYİZ

fT HER BÜTÇEYE
Kj UYGUN
to’ KİŞİYE ÖZEL VE
ir- HAZIR GELİNLİK

Kİ NALI K - NİŞANLIIG
1 KAFTAN- / 

ÖZEL DİKİM
VE HAZIR ABİYES&L 1 ÇEŞİTLERİMİZ İLE i

WX PROFESYONELİ j 
kadromuzu®! 

\HIZMeTİNİZDe^<
Siz. hayallerinizdeki düğünü anlatın.

“Z^SVÖNJLAAIMIZ L
Manastır Mevkii GEMLİK

YILI
facebook!;ıj Terzioglu Moda

BAŞLAMIŞTIR İstiklal Cad. Bora Sok. No: 3/B GEMLİK

GSM: O 532 615 31 05 GSM: O 541 52012 02

http://www.yigitinsaatgemlik.com


2017 MODEL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE YÜKSEK VERİMLİ SIKIM! rZ KONTİNÜ

ZEYTİN 
KASALARINIZ 
ANINDA SİZE

(KAVLAK
İL _ DOĞANIN HÂZİNESİ

GÜNLÜK 300 TON
YAĞLIK ZEYTİN İŞLEME KAPASİTESİ

BASKI SIRASI BEKLEMEK YOK
YENİ FABRİKAMIZYALOVA YOLUNDA HİZMETİNİZDE!

^MARMARA'NIN EN BÜYÜK ZEYTİNYAĞI FABRİKASI ^05306606880

GemlikKTrfez
G E M L İ K ’ İ N İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ________

|Kuruluş:1973|

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 4
irfanunluemlak.sahibinden.com

Cemil Acar’ın ilçe başkanlığına aday olacağı ilçe kongresinde seçimlere tek liste ile gidiliyor...

CHP'de ilet kongresi yarın yanılacak
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

2017‘nin de sonuna geldik
2017 yılının son ayına da girdik. 
Bir yıl nasıl da çabuk geçti.
Bugün ayın 2. si ay sonu göz açıp 

kapanıncaya kadar geçecek ve 2018‘e 
gireceğiz.

2017 den geriye ne kaldı derseniz, akıl 
da kalıcı bir şey bulmak zor.

Her kalktığımız gün, yeni olaylara 
gebe.

Gemlik’te değişen ne oldu koca bir 
yılda?

Hiç, aynı tas aynı hamam. Dev. 4’de

CHP olağan ilçe 
Kongresi yarın 
yapılacak. 
Gemlik Belediye 
si Ömer Kahra
man Ek Hizmet 
Binası Düğün 
Salonu’nda yapı 
lacak olan CHP 
ilçe kongresinde, 
ilçe başkanlığına 
Cemil Acar 
tek aday 
olarak katılıyor. 
Çekişmesiz 
geçmesi beklenen 
kongrede aday 
olan Cemil Acar, 
Mehmet Sertas 
lan’ın adaylığını 
koymayarak 
belediye başkan 
adayı olmayı

Cemil ACAR

düşündüğü için 
partili arkadaşla 
nnın ısrarı 
sonucu aday 
olduğunu söyledi. 
CHP’ye bugüne 

kadar hizmet 
vermiş olan ilçe 
yönetimi gençlik 
ve kadın kolla 
rina teşekkür 
eden Acar, “Parti 
yönetiminde güç 
lü bir ekiple yerel 
seçimlerde bele 
diyeyi yeniden 
kazanmak, genel 
seçimlerde de 
birinci parti 
olmak için 
çalışacağız” 
şeklinde konuştu 
Öte yandan, 
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertas 
lan ise gazete 
mize yaptığı 
açıklamada, 
görev yaptığı 

sırada CHP’yi 
daha ileriye 
taşımak için 
var güçleriyle 
çalıştıklarını, 
bu sırada 
kendisine des 
tek olan yönetim 
kurulu, kadın ve 
gençlik kolların 
daki arkadaşları 
ile kendisini 
yalnız bırakma 
yan partililere 
teşekkür etti. 
Saat 14.oo de 
başlayacak olan 
CHP ilçe kongre 
sinde ilçe baş 
kanı yönetim, 
denetim kurul 
lan ile il dele 
gelen seçilecek.

GEMLİK ŞUBEMİZ

ZAMANINDA VE DEĞERİNDE ALIM SATIM

İKıvutL (hemk)
SATILIK-KİRALIK EV-ARSA 

ARAZİ-DÜKKAN-İŞYERİ
www.dayiemlak.sahibinden.com

I EMLAK PffYÎj__ ||OT|.., 

Fisno
KUMLA 2. ŞUBEMİZ

(Ç) zingat 

Zsahlblnden.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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.dayiemlak.sahibinden.com
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500 kilo mavi kapak toplayan Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, kampanyaya katkı koyan Zeynep Emine Aydın’a plaket verdi

Mavi kapak unlayarak. 2 tekerlekli sanılalııe aldılar
Gemlik Belediyesi 
Temizlik İşleri 
Müdürlüğü 
tarafından yürütü 
len mavi kapak 
kampanyasında 
Belediyeye ikinci 
defa tek başına 500 
kg mavi kapak 
toplayarak, kam 
panyaya katkı 
sağlayan Zeynep 
Emine Aydın’a, 
Temizlik İşleri 
Müdürü Ahmet 
Dedetürk plaket 
takdim etti. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz ve Efe

Eren geri dönü 
şüm yetkilisi Ser 
can Bıyıklı adına 
teşekkür eden

Temizlik İşleri 
Müdürü Ahmet 
Dedetürk, örnek 
davranışından

dolayı Zeynep 
Emine Aydın’ı 
plaketle onurlandı 
rarak, ihtiyaç

sahibi olan engelli 
vatandaşlara ulaş 
tırılmak üzere 2 
adet tekerlekli 
sandalyeyi de 
teslim etti.
Bitkisel atık yağ ve 
atık pil kampan 
yaları ile birlikte 
mavi kampanyası 
kampanyası 
çalışmalarını da 
ivedilikle yürüttük
lerini ifade eden 
Ahmet Dedetürk, 
"Geri dönüşüm ve 
engelli vatandaş 
larımıza yönelik 
araç ve malzeme

desteği bakımın 
dan büyük önem 
taşı yan projeye 
destek veren, tüm 
kişi ve kuruluşlara 
teşekkür ediyo
rum” dedi 
70 yaşındaki 
emekli Öğretmen 
Zeynep Emine 
Aydın’da duyarlı 
vatandaşların yanı 
sıra kendisine 
anlamlı bir jest 
yapan Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’a ve 
ekibine teşekkürle 
rini iletti.

Hatan Partisi fltatiirk’süz müfredata karsı birlik çarğrısı yaptı
Müfredattan Ata 
türk'ün çıkarılması 
ve eğitimdeki uygu
lamalara karşı Vatan 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanlığı, Vatan 
Partisi Genel Mer 
kezi'nin başlattığı 
kampanyaya 
destek verdi. 
Dün, Cius AVM 
önünde yapılan 
basın açıklamasına 
Vatan Partisi Bursa İl 
Başkanı Mehmet 
Alanbel, Vatan Par
tisi Orhangazi İlçe 
Başkanı Hüseyin 
Ertaş'ta katıldı. 
Basın açıklamasını 
okuyan Gemlik İlçe 
Sekreteri Hülya 
Kara, şunları söyle 
di: "Türkiye, bugün 
Vatan Savaşı veriyor. 
Millî eğitimin güncel 
görevi, genç kuşak

ları ve bütün vatan 
daş kitlesini, önce
likle Millî Devlet, Millî 
Egemenlik, Millî 
Güvenlik, ABD gü 
dümlü teröre karşı 
millî birlik ve vatan 
bütünlüğü için eğit 
mektir. Bunun koşu 
lu Atatürk’ü, Kurtu 
luş Savaşımızı, Ata 
türkçü düşünceyi, 
Cumhuriyet Devrim- 
lerini kavratacak bi 
limsel ve laik bir 

eğitim programını 
uygulamaktır.
Oysa AKP iktidarı 
Atatürk, Atatürkçü 
düşünce ve Cumhuri 
yet Devrimleri ile 
sorunludur, dolayı 
sıyla bilime dayalı 
eğitim anlayışından 
uzaktır. AKP’nin milli 
eğitim de yaptığı 
düzenlemelerle 
zayıflatmaya ve or
tadan kaldırmaya 
uğraştığı Atatürk 

devrimleri sayesinde 
Anadolu halkı ce
haletin karanlığın 
dan ve sefaletten kur 
tulup, mazlum ülke 
lere örnek bir millet 
haline gelmiştir. 
Dolayısıyla, Atatürk 
ve Devrimlerimizle 
kavgalı olan AKP, 
aslında bizi millet 
yapan değerlere ve 
milletimizin birliği ne 
karşı bir tutum için 
dedir. ABD emperya 

lizmine karşı savaştı 
ğımız bu günde milli 
olmaya, millet ol
maya, bir ve beraber 
olmaya her zaman 
kinden fazla ihtiyacı 
mız vardır. İktidarın 
genel eğitim uygula 
malan ve yeni öğre 
tim programları, bili 
me aykırı, laikliğe 
aykırı ve Anayasa’ya 
aykırı birçok düzen
leme içermektedir. 
Eğitimdeki uygula
malar sonucunda 
bugün daha çok 
sayıda kız çocuğu 
muz eğitimden 
koparılmakta, çocuk 
işçiler eğitim içinde 
gibi gösterilerek 
çocuk işçiliği teşvik 
edilmekte, çocukları 
mız din eğitimine ve 
imam hatip liselerine 
mecbur bırakılmakta, 

din - mezhep ayrım 
cılığı bütün eğitim 
kurumlanna hâkim 
kılınmakta, eğitimde 
özelleştirme büyük 
destek görmektedir.. 
Devlet okullannda, 
yabancı dil öğretili 
yor diye paralı 
sınıflar açılmıştır. 
Böylesi bir aynmcıh 
ğı halkımız ilk 
defa görmektedir. 
AKP iktidarında 
milli eğitim, 
çocuklanmızın hakkı 
olan kamusal ve 
çağdaş eğitim 
anlayışıyla değil, 
paralı - para sız 
aynmına dayalı ve 
diyanet işleri ve 
çeşitli dinci yapılarla 
ortaklık içinde, dinci 
ideolojiye hizmet 
eder anlayışla 
yürütülmektedir. ”

llı$ Ticaret Programı öğrencileri Borusan Umanı nı gezdi
1 Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Asım 
Kocabıyık MYO Dış 
Ticaret Programı 
öğrencileri, Öğr. 
Gör. Ebru Kapdan 
ile birlikte Borusan 
Limanına teknik 
gezi düzenledi. 
Düzenlenen teknik 
geziye dış ticaret 
programı birinci 
sınıf öğrencilerine,

Borusan Limanı 
kuruluş amacından, 
yıllar içindeki 
gelişmesinden ve 
kapasitelerinden 
bahsedilerek 
öğrencilerimize 
bilgi aktarımı yapıldı. 
Limanda kullanılan 
iş makinaları, 
konteynerler,genel 
kargo, dökme yük, 
kapalı sundur

malarda depolanan 
yükler anlatılarak, 
gemi tipleri 
hakkında 
bilgi verildi.
Dış ticaret programı 
öğrencilerinin 
kariyer gelişimi 
açısından önemli « 
olan teknik 
gezilerin daha sık 
gerçekleştirileceği | 
ifade edildi.
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2 laımk için hırsnlıK namı
Bursa'da kümese 
girerek tavuk çalan 
hırsız kameralara 
yakalandı.
Edinilin bilgiye 
göre, merkez Os- 
mangazi ilçesinde 
A.E.T.'ye ait olduğu 
iddia edilen kümesi 
gözüne kestiren 
hırsız, gece yarısı 
evin önüne geldi.

Cifte cinayete 53 yıl
Bursa'da iki kişiyi 
öldürdüğü iddia 
edilen sanık, 53 yıl 
hapis cezasına 
mahkum edildi. 
2016 yılı Mart 
ayında meydana 
gelen olayda, 
Gökçeören 
köyünde iki ceset 
olduğu ihbarı üzer
ine olay yerine 
giden jandarma 
ekipleri, Erhan 
Özalp'i 8, Sinan 
Yalçınkaya'yı da 
4 kurşunla 
öldürülmüş halde 
buldu. Ormandaki 
çifte infazın 
ardından katil 
zanlısı olduğu 
iddia edilen ve 
Kahramanmaraş'da 
yakalanan İsa 
Durak tutuklandı. 
Bursa 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
'kasten adam 
öldürmek' suçun
dan hakkında çifte 
müebbet talebiyle 
dava açılan İsa 
Durak, son kez 
hakim karşısına 
çıktı. İlk

Etrafı kolaçan eden zanlı, araçları

duruşmadaki 
ifadelerini tekrar
layan Durak, "Sinan 
bana 20 bin iira 
ödeme yapacağını 
söylemişti. Çay 
içtikten sonra otur
duk ve ne zaman 
parayı vereceğini 
söyledim. O da 
paranın 01.00 sıra 
larında geleceğini 
söyledi. Gece 01.00 
sıralarında Sinan'ı 
aradım. 'Orhaneli 
yolunda buluşalım' 
dedi. Gökçeören 
köyüne doğru ben 
önden, Sinan 
arkadan geliyordu. 
Köyün girişine 
yakın aracı sağa 
çektim. Bana selek
tör yapınca araçtan 
indim. Sinan, köye 

girmeden bir şeyler 
içme teklifinde bu
lundu. Erhan 
Özalp'in elinde 
silah vardı. Bana 
doğrultunca, 'Ne 
yapıyorsun' dedim. 
Ben araca doğru 
koşunca bir el ateş 
etti. 'Biz ağabey, 
kardeşiz neden 
ateş ediyorsun' 
dedim. Erhan ise, 
'Bedeller ödendi. 
Alacağız, ama 
vermeyeceğiz* dedi. 
Kendi aracımdaki 
koltuğun altındaki 
pompalı tüfeği 
aldım. Mermiyi 
ağzına sürdüm. 
Arka sol tarafa ateş 
ettim. Sinan'a, 
'Erhan'ın elinden 
silahı al ateş

kendine siper 
ederek kümesin 
kilidini kırdı.
Eliyle tavukları 
yakalamaya çalışan 
zanlı, bir tavuğun 
kaçarak gitmesini 
önleyemedi. 
Kümeste bulunan 
diğer 2 tavuğu 
çalan hırsız 
kayıplara karıştı.

etmeyeceğim' 
dedim. O sıra 
Erhan, tekrar bir el 
ateş daha etti. 
Kurşun sağ 
tarafımdan 
geçince ben de 
1-2 el ateş ettim. 
Sinan'a ateş etme 
kastım yoktu. Ateş 
sonrası aracın 
camları kırıldı ve 
ikisi birden yere 
düştü" dedi. 
ÇİFTE CİNAYETE 
TOPLAM 53 YIL 
HAPİS 
Kısa bir aranın 
ardından mahkeme 
heyeti, İsa Durak'a 
Erhan Özalp ve 
Sinan Yalçınka 
ya'nın silahını 
çaldığı için toplam 
15 yıl, bir kişinin 
kimliğini çaldığı 
için 5 yıl, silahları 
üzerinde taşıdığı 
için 1 yıl, Özalp ve 
Yalçınkaya'nın 
ölümüne sebebiyet 
verdiği için 16'şar 
yıldan 32 yıl hapis 
cezası verdi. Durak, 
toplam 53 yıl hapis 
cezasına çarptırıldı.

Orhangazi'den 
İznik'e gelen 16 DY 
666 plakalı kam 
yonun sürücüsü 
Sadık Kızılkaya 
(38), aynı şeritte 
park halinde olan 
10 YN 637 plakalı 
kamyona arkadan 
çarptı.
Çarpmanın 
etkisiyle savrulan 
kamyon, köyün 
girişinde okula 
yakın olan demir 
korkuluklara 
çarparak durdu. 
Faciadan dönülen 
kazada sürücü

KflŞCDC B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA .

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No:5/A 
Tel : (0.224) S13 96 83 GEMLİK

Kızılkaya kam 
yonun kupa 
kısmında sıkıştı. 
İtfaiye ekiplerince 
sıkıştığı yerden 20 
dakikada çıkartılan 
Sadık Kızılkaya, 
112 ekiplerince 
İznik Devlet Has- 
tanesi'ne kaldırıldı. 
Gözünü güneşin 
aldığını söyleyen 
Kızılkaya'nın sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğrenildi. 
Jandarma kazayla 
alakalı tahkikat 
başlattı

Killi 
hinim!

Bursa'da moloz ve 
kayaları ormanlık 
alana dökerek on
larca ağaca zarar 
veren firmaya 355 
bin TL'lik para 
cezası kesildi.
Bursa'da hafriyat 
kamyonlarının 
Demirtaşpaşa 
Barajı yakınlarında 
bir taş ocağından 
aldığı moloz ve 
kayaları ormanlık 
alana dökmesi

tepki çekti. 
Kamyonların 
yükünü ağaçlık 
alana boşaltması 
sonucu onlarca 
ağaç zarar görür 
ken, çevre halkı da 
yaşanan bu du
ruma isyan etti. 
Vatandaşların 
büyük tepkisini 
çeken olayın ardın 
dan Bursa Orman 
Bölge Müdürlüğü 
ekipleri harekete

geçti. Yapılan kont 
rollerde firmanın 
izinli sahanın sınır 
larını 78 bin metre 
kare aşarak hafri 
yat döktüğü tespit 
edilerek, Örman

Kanunu'na muha 
lefet sebebiyle 
Bursa Cumhuriyet 
Başsavcılığına suç 
duyurusunda 
bulunuldu. 
İlgili firma hakkın 

da 6831 sayılı 
Kanun'a istinaden 
183 bin 817 TL 
idari para cezası, 
ağaçlan dırma 
giderine istinaden 
ise 172 bin 100 TL 
tazminat zabtı 
tutulduğu bildirildi. 
Öte yandan, fir
maya ait kamyon 
ların moloz ve 
kayaları döktüğü 
alanın girişi 
kapatıldı.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

2017’nin de sonuna yeldik
2017 Gemlik’in imajı açısından pek de 

parlak bir yıl olmadı.
Madde bağımlıların sayısı azalmadı, 

cinayetler bitmedi, güzel insanları aldı 
bizden.

Olumsuzluklar, olumlu ve güzel olanı 
göstermedi.

Sorunları bitmeyen, içte ve dışta itibarı 
kalmayan, sözü dinlenmeyen, oradan bu
raya savrulan, güvenilmeyen, ekonomisi 
dibe hızla vuran, insanları mutsuz, 
yarınından kaygılı bir ülke haline geldik.

Önümüzde bir ay var.
Ülkeyi yönetenler, her şeyi 2019’a 

bağlamış durumda.
Siyaset kurumlan birbirleriyle kavgalı.
Televizyonlara çıkıp konuşan ülkenin 

en üst düzeyde siyasetçileri, muhalifleri 
ne ağıza alınmayacak sözler söylüyor.

Bunları dinleyen çocukların ruh 
sağlıkları bozuluyor.

Kokuşmuşluk öylesine tavan yapmış 
ki, tuz bile kokmuş.

Laik devlet tarikat ve cemaatler tarafın 
dan yönetilir hale geldi.

Meydanlara, yeşil alanlara, parklar 
içine camiler, mescitler yapmayı bir mari 
fet sanarak din tacirleri prim yapmaya 
çalışıyor.

Neresinden tutacaksın ki.
Tutulacak yanı kalmamış.
İşte Amerika da yürütülen Türkiye yi 

yakından ilgilendiren Zarrab davasını 
tüm dünya yakından izliyor.

AKP iktidarının en üst düzey bakanları 
nın nasıl bir rüşvet batağına 
boğulmuşlar.

Türkiye de üzerini örttükleri pislik
lerini, ABD örtmüyor.

Zarrab ötüyor.
Ama bizimkiler ne diyor, “Türkiye yi 

köşeye sıkıştırmak için bunlar yapılıyor.”
Siz hırsızı korudunuz, pisliği temizle 

mediniz, tüm bunları yok saydınız.
Oysa sizden de olsa hırsızı adilce yar 

gılamış olsaydınız, bugün bu duruma 
düşmezdiniz.

Ülkenin itibarını dünyada rezil ettiler. 
Sonra tüm bunları Fetö’ye bağlamaya 
çalışıyorlar. Gidin oradan kimseyi 
kandıramazsınız.

CHP’nin ortaya koyduğu skandal.
Man adasında 1 paunda kurulan şirket 

üzerinden Türkiye’ye Cumhur başkanı 
nın yakınlarının gönderdikleri milyon 
avrolar.

Belgeler dün basına verııaı.
Ben de dün Cumhuriyet Savcısının 

çağrısı üzerine dün savcılıkta ifade ver 
dim. Şikayetçiler Belediye Başkanı Refik 
Yılmaz ve uzaktan korumalığını yapan 
kardeşi Salih Yılmaz’ın Mahmut 
Solaksubaşı’nın dövülmesinden sonra 
yaptığı bir paylaşımda kişilik haklarına 
saldırmı şım.. Gerekli şeyleri söyledim.

2017 biterken durum vahim.

Saadet Partisi Gem
lik İlçe Teşkilatı 
Gençlik Kolları 
Başkanı Can Tatar 
ve yönetim kurulu 
üyeleri, Gemlik İlçe 
Müftüsü Mehmet 
Reşat Şavlı’yı maka 
mında ziyaret etti. 
Toplumsal ahlak, 
faiz, kumar ve yıkı 
lan ailelerin konu 
olduğu sohbette söz 
olan Tatar, şunları 
söyledi;
‘MKemızoe yaşa 
nan ahlaki çökün
tüler, yıkılan yuvalar, 
zina, faiz ve kumar 
belasının göz ardı 
edilemeyecek dere
cede artması, maale
sef “ahlak ve manevi 
yaf’tan uzak bir 
yaşam sürdüğümüz 
anlamına geliyor. 
%99’u müslüman 
olan bir ülkede, 
değişik isimlerle 
adlandırılmış çeşit

çeşit kumarın dev 
letin gözetiminde ve 
müsaadesinde oyna 
tılıyor olması, zina 
gibi bir günahın suç 
olmaktan çıkartılma 
sı, yüce Allah’ın 
haram kıldığı faiz 
belasının ülkemize 
büyük zararlar ver
mesi Saadet Partisi 
teşkilatı olarak biz- 
leri çok üzüyor.” 
dedi.
İlçe müftüsü Şavlı

ise; konuşmasında 
“Sevgili genç kardeş 
lerim, tespitleriniz ve 
söylemleriniz göz 
ardı edilemeyecek 
kadar önemlidir. Din 
görevlileri olarak, 
ahlak ve maneviyat 
sahibi nesillerin 
yetişmesi için çalış 
maktayız. Bu sebe
pledir ki; 4-6 yaş 
çocuklarımızın eği 
timlerine önem veri 
yor ve okullar açıyor,

gündüzlü ve yatılı 
kurslarımızı çok şü 
kür ki her yaştan 
talebelerimiz ile taç 
/andırıyoruz. Saadet 
Partisi olarak yapma 
yı düşündüğünüz 
herhangi bir kon- 
feran sı da severek 
destekleriz. Kurian 
ve Sünnet ışığında 
yaşayan bir toplum 
olmak adına elimiz
den gelen tüm gayre 
ti gösteririz” dedi

n v
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100. Yıl İlköğretim 
okulu 1-A sınıfı 
öğretmeni Hüsniye 
Sıralı’ya öğrenci 
verileri Tema Vakfı 
teşekkür belgesi 
verdi.
1-A sınıfın
öğretmeni Hüsniye 
Sıralı’nın öğrencile 
rine gösterdiği 
üstün çaba ve 
gayretten memnun 
olan öğrenci velileri, 
çocuklarının 
öğretmenine 
Tema Vakfı ’na 
yaptıkları bağış ile 
Hüsniye Sıralı 
adına teşekkür 
belgesi aldılar.
100. yıl İlkokulu 
1-A sınıfında 
öğrenci velileri ve 
öğrencilerin katıldığı

bir törende Tema 
Vakfı Teşekkür Bel
gesi sınıf öğretmeni 
Hüsniye Sıralı’ya 
verildi.

Öğretmen Sıralı, 
velilere gösterdikleri 
nazik davranış ne
deniyle teşekkür 
ederken, veliler de

öğretmen 
çocuklarına göster
dikleri üstün çaba 
ve ilgi nedeniyle 
teşekkür ettiler.

KIÇ€D€ fî€KL€M€K YOK 
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0 SAATTE TESLİM EDİLİR
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Olasımda yerli re milli sistemler 
Uludağ Unirersitesi'nde tartışılın

WhaisamswonucMlili
Uludağ Üniversitesi 
Mühendislik Fakül
tesi tarafından or
ganize edilen 'Ula 
şım Sistemlerinde 
Yerli ve Milli Çözüm 
ler Paneli'nde raylı 
sistem çalışmaları 
ele alındı.
UÜ Mühendislik 
Fakültesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Fatih 
Karpat'ın 
moderatörlüğünü 
yürüttüğü panele 
Durmazlar A.Ş. İcra 
Kurulu Üyesi Ah 
met Civan ve Dur- 
maray Genel 
Müdürü Abdullah 
Bocan konuşmacı 
olarak katıldı. Mete 
Cengiz Kültür 
Merkezi'nde gerçek 
leştirilen etkinliğe 
akademisyenler ve

mühendislik fakül
tesi öğrencileri ilgi 
gösterdi. Panelde 
konuşan Durmazlar 
İcra Kurulu Üyesi 
Ahmet Civan, yerli 
tramvay işine giren 
ilk sektör olduk 
larının altını çizdi. 
Henüz sektörde 
raylı sistem eğitim 
alan bir tane 
mühendisin 
bulunmadığına 
işaret eden Ahmet 
Civan, "İddia ediyo

rum ki Türk 
mühendisleri, 
Türkiye üniver
sitelerinden 
mezun olan genç 
mühendislerimiz, 
tramvayların her 
türlüsünü yapabile
cek kabiliyettedir. 
Geçtiğimiz gün
lerde bakanlarımız 
bizi ziyarete 
geldiler. Bu 
cümlenin aynısını 
kendilerine 
söyledim. Bizim

kadromuzda 
çalışan mühen 
dişlerimizin yaş 
ortalaması 30,5'tir. 
Otonom araçları 
yapabilecek yete 
nekte bir şirketiz. 
Sadece raylı sistem 
bölümümüzde 
çalışan 90 mühen
disimiz var. Bunu 
kendisini 
geliştirmiş ortalama 
her Türk mühendisi 
başarabilir. Ben 
gençlerimize ve 
genç mühendisler
imize güveniyorum. 
Buradaki öğrenci 
arkadaşlarımız 
da ciddi bir eğitim 
alır ve kendilerini 
geliştirirlerse 
bu alanda he 
men iş bulabilirler" 
dedi.

Popüler mesajlaşma uygulaması olan 
WhatsApp'a dünya genelinde bir süredir 
erişim sağlanamadığı bildirildi. Sorunun 
şu sıralarda çözüldüğü ifade edildi 
Dünyanın en çok kullanılan uygulaması 
olan Whatsapp şu an çöktü. Sosyal me
dyada şu an en çok konuşulan konu 
Whatsapp çöktü mü, Whatsapp 
açılmıyor oldu. Kullanıcılar ise What
sapp çöktü mü, Whatsapp açılmıyor ya 
da Whatsapp neden açılmıyor 
aramalarını yapmaya başladı. 
WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?
Popüler mesajlaşma uygulaması What- 
sapp'ta 21:50 itibari ile kullanıcılar mesaj 
gönderememeye başladı. Sorunun kay 
nağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama 
yapılmadı. Özellikle sosyal medyada 
"Whatsapp çöktü mü?" mesajları gön
derilmeye devam ediyor. Whatsapp'taki 
sorunun çözüldüğü bildirildi.

Gemlik Körfez
—imiımassaM

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

C3 

BYEGM

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

21

3
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SEVK İRSALİYESİ • 

TAŞIMA İRSALİYESİ • 
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TAHSİLAT MAKBUZU •
DAVETİYE • 

TAKVİM & KİTAP • 
DERGİ & İLAN • 

KARTVİZİT & KAŞE • 
EL İLANI & BROŞÜR • 

CİLT YAPIMI • 
İLAN & REKLAM • 
PLAKET & KUPA#

MADALYA •
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Serbest Kürsü
Gürcan KENAR

GEMLİKTE İNTERNET ALTYAPISI

Son yıllarda hızla 
artan teknoloji ve 
internet kullanımı 
ile birlikte altyapı 
yetersizlikleri de 
boy göstermeye 
başladı.

Özellikle ilçe 

mizde son dönem
lerde sıkça görülen 
internet arızalarının 
yanı sıra yeni 
başvurularda da 
yetersizlik ve kuru
lum sorunları git
tikçe arttı.

Türk Telekom 
yıllardır Gemlik’ten 
hatrı sayılır bir mik
tarda tahsilat 
yapmasına rağmen 
altyapıya sadece 
ayakta tutacak 
kadar yatırımlar

yaptı.
Özellikle son 

dönemde gerek 
Türk Telekoma 
gerekse onun 
altyapısını kullanan 
diğer operatörlere 
yapılan yeni başvu 
ruların % 70 i 
altyapı yetersizli 
ğinden dolayı geri 
çevrilmekte ve 
vatandaşlar internet 
kullanamamaktadır. 
Bununla birlikte 
yeni yapılan binala 
ra 8-12 ay sonra 
sına altyapı sözü 
verilebilmekte,

bunda da zaman 
sıklıkla aşılmak 
tadır. Gemlik gibi 
yazları 200 bin nü
fusa dayanan bir 
şehirde 2-3 saha 
ekibi ile altyapı 
çalışması yapan 
kurum yetersiz per
sonel ve altyapı ile 
vatandaşı çıldırtma 
noktasına 
getirmiştir.

Ovada çoğu 
bölgede internet 
hala 20-30 yıllık 
bakır kablolar 
kullanılmasından 
dolayı hatlar gerekli 

hızları destek
lemiyor ve bazı böl- 
gelerde16 Mbps 
olması gereken in
ternet hızı 4Mbps ye 
kadar düşüyor ve 
buna teknisyenler 
çözüm bulamıyor.

Ülkenin pek çok 
yerinde artık yük
sek hızlı ve kesinti
siz internet kullanı 
mı 50-100 Mbps 
hızlardan bahse 
dilirken, ilçemizde 
hala eski altyapı ve 
yetersiz teknolojiler 
ile vatandaş çileden 
çıkar oldu.

6 kıtadan is adamı ordusu Bursa’tla
Bursa'da 4 ayrı fuarı 
tek çatı altında 
toplayan Endüstri 
Zirvesi kapılarını 
açtıEndüstri Zirvesi 
birbirinden farklı 
ülkelerden gelen 
yabancı iş insan 
larını ağırlıyor. 3 
Aralık tarihine ka 
dar Bursa Uluslara 
rası Fuar ve Kongre 
Merkezi'nde süre
cek olan zirvede, 
Ekonomi Bakanlı 
ğı'nın Uluslararası 
Rekabetçiliği 
Geliştirme (Ur-Ge) 
Projesi kapsamında 
BTSO öncüğülünde 
önemli bir alım 
heyeti organizas 
yonu düzenlendi. 
Zirvenin açılış 
töreninde konuşan 
Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakan 
Yardımcısı Doç. Dr. 
Hasan Ali Çelik,

Türkiye'nin yatırım 
ve üretimiyle dün 
yada gıpta ile izle
nen bir ülke 
olduğunu söyledi. 
Bursah sanayici
lerin şevk ve 
heyecanı ile üretim 
ve istihdamın her 
geçen yıl arttığını 
kaydeden Çelik, 
"Bakanlık olarak 
yüksek katma 
değerli üretimimin 
artmasını ve yeni 
girişimcilerin ortaya 
çıkmasını hedefli 
yoruz. Bursa'da bu 
anlamda ciddi bir 
kümelenme faaliyeti 
var. Fuarlar kenti 
olma yolunda da il
erleyen Bursa, gös 
terdiği performans 
la ülkemizin hede
flerine ulaşmasına 
büyük katkı sağlı 
yor. Bu fuarın 
düzenlenmesinde

emeği'geçen öaşût 
BTSO olmak üzere 
tüm paydaşlara 
teşekkür ediyorum” 
dedi.
BTSO Yönetim Ku
rulu Başkanı İbra 
him Burkay, 'Bursa 
Büyürse Türkiye 
Büyür' inancıyla 
çalışmalarını sürdür 
düklerini söyledi. 
2016 yılında zor bir 
dönem geçiren 
Türkiye'nin 2017 yılı 
sonu itibariyle 
yüzde 6'nın üzerin 
de bir büyüme ile 

uuiıyaııııı eır ı'nziV 
büyüyen ekonomi 
lerden birisi olaca 
ğına inandığını 
söyleyen Burkay, 
"Şehrimiz ülkemizin 
hedeflerine ulaşma 
sında öncü rol 
üstleniyor. Bursa, 
Türkiye ekonomi 
sinde rekabet gücü 
en yüksek olan 
şehirlerden birisidir. 
Üretim merkezi olan 
Bursa'mız aynı za
manda Türkiye'nin 
dünyaya açılan bir 
yüzüdür. Ülkemizin 

başarılarının arka 
sında Bursa gibi 
sanayi kentlerinin 
performansı yat 
maktadır. Şehrimiz 
bugün 14 milyar 
dolarlık ihracatıyla 
ülkesinin dış ticare
tinin yüzde 10'unu 
tek başına gerçek 
leştiren bir vilayet. 
Katma değerli ve in- 
ovatif ürünlerin üre
timinde büyük bir 
güce sahip 
Bursa'mız endüstri 
4.0'a geçiş ile bir
likte 8 dolarlık KG 
başı ihracat hede
fine ulaşacaktır" 
şeklinde konuştu. 
BTSO Başkanı 
Burkay, sektörlere 
ivme kazandırmak 
amacıyla küme
lenme ve Ur-Ge pro
jelerine devam 
ettiklerini söyledi. 
Bursah firmaların 

rekabetçiliğini 
geliştiren hamleler 
attıklarını söyleyen 
Burkay, "Şu anda 
10 Ur-Ge Projesini 
yürüterek, 
şirketlerimizin 
büyümesine liderlik 
ediyoruz. Makine ve 
metal sektörlerimizi 
doğrudan il
gilendiren 5 farklı 
Ür-Ge projesini de 
aynı anda yürütü 
yoruz. Makine, raylı 
sistemler, uzay 
havacılık ve 
savunma, kompozit 
ve yenilenebilir 
enerji alanında 
oluşturduğumuz 
Ur-Ge projelerinde 
150'den fazla 
firmamız bulunuyor. 
Bu projelerle 
sektörlerimize 
yaklaşık 100 milyon 
TL'lik bir kaynak 
sunduk" dedi.

ŞANTİYEMİZDE 
ÇALIŞACAK 

AŞÇI ARANIYOR 
02245140060

FABRİKAMIZDA 
ÇALIŞACAK GÜVENLİK 
GÖREVLİSİ ARANIYOR 

[Sertifika şartı aranmamaktadır] 

02245140060
Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - GülerAjans
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Dış ticaret açığı açıklandı!
Türkiye İstatistik 
Kurumu, Ekim ayı 
dış ticaret dengesi 
verileri açıklandı 
Türkiye İstatistik 
Kurumu ile Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı 
işbirliğiyle 
oluşturulan geçici 
dış ticaret verilerine 
göre; ihracat 2017 
yılı Ekim ayında, 
2016 yılının aynı 
ayına göre yüzde 9 
artarak 13 milyar 
942 milyon dolar, 
ithalat yüzde 25 ar
tarak 21 milyar 267 
milyon dolar olarak 
gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI 
YÜZDE 73,9 ARTTI 
Ekim ayında dış 
ticaret açığı yüzde 
73,9 artarak 7 mil
yar 324 milyon 
dolara yükseldi.

hracatın ithalatı 
karşılama oranı 
2016 Ekim ayında 
yüzde 75,2 iken, 
2017 Ekim ayında 
yüzde 65,6'ya düştü 
Mevsim ve takvim 
etkilerinden 
arındırılmış seriye 
göre; 2017 Ekim 
ayında bir önceki 
aya göre ihracat 
yüzde 1,7 arttı, itha
lat yüzde 6,1 azaldı. 
Takvim etkilerinden 
arındırılmış seriye 

göre ise; 2017 yılı 
Ekim ayında önceki 
yılın aynı ayına göre 
ihracat yüzde 7,9, 
ithalat yüzde 19,2 
arttı.
AVRUPA 
BİRLİĞİ'NE
İHRACAT YÜZDE 
11,4 ARTTI 
Avrupa Birliği'nin 
(AB-28) ihracattaki 
payı 2016 Ekim 
ayında yüzde 48,4 
iken, 2017 Ekim 
ayında yüzde 49,5 

oldu. AB'ye yapılan 
ihracat, 2016 yılının 
aynı ayına göre 
yüzde 11,4 arta 
rak 6 milyar 900 
milyon dolar olarak 
gerçekleşti.
EN FAZLA 
İHRACAT YAPILAN 
ÜLKE Almanya 
OLDU 
Almanya'ya yapılan 
ihracat 2017 Ekim 
ayında 1 milyar 455 
milyon dolar 
olurken, bu ülkeyi 

sırasıyla 890 milyon 
dolar ile Ingiltere, 
771 milyon dolar ile 
ABD ve 746 milyon 
dolar ile Italyatakip 
etti.
İTHALATTA İLK 
SIRAYI Çin ALDI 
Çin'den yapılan 
ithalat, 2017 yılı 
Ekim ayında 2 mil
yar 113 milyon 
dolar oldu. Bu 
ülkeyi sırasıyla 2 
milyar 33 milyon 
dolar ile Aimanya, 
1 milyar 793 milyon 
dolar ile Rusya ve 
1 milyar 79 milyon 
dolar ile İtalya 
izledi.
Teknoloji yoğunlu 
ğuna göre dış 
ticaret verileri, ISIC 
Rev.3 sınıflaması 
içinde yer alan 
imalat sanayi ürün
lerini kapsamak 

tadır. Ekim ayında 
ISIC Rev.3'e göre 
imalat sanayi ürün
lerinin toplam ihra
cattaki payı yüzde 
93,1 'dir. Yüksek 
teknoloji ürün
lerinin imalat 
sanayi ürünleri 
ihracatı içindeki 
payı yüzde 3,9, orta 
yüksek teknolojili 
ürünlerin payı ise 
yüzde 36'dır.
İmalat sanayi ürün
lerinin toplam itha
lattaki payı yüzde 
82,3'tür. 2017 Ekim 
ayında yüksek 
teknoloji ürün
lerinin imalat 
sanayi ürünleri 
ithalatı içindeki payı 
yüzde 16,6, orta 
yüksek teknolojili 
ürünlerin payı ise 
yüzde 42,3'tür.

KasKo yaptıracaklar dikkat!
Uzmanlar, kasko 
yaptırmadan önce 
dikkat edilmesi 
gereken bir dizi 
önemli hususun 
olduğuna işaret etti. 
Bilindiği gibi, trafik 
sigortaları, karşı 
tarafa verilen maddi 
ve bedeni zararı 
karşılıyor. Trafik 
poliçesinde karşı 
tarafa verilen maddi 
zararın limiti araç 
başına 33 bin TL, 
kaza başına 66 bin 
TL seviyesinde. 
Konu ile ilgili 
açıklamada bulu
nan Doğan Sigorta 
ve Brokerlik 
CEO'su Selcen Gür,

kasko poliçesinde 
mali sorumluluk 
limitinin en az 100 
bin TL olması 
gerektiğine işaret 
etti.

TAMİR SÜRESİNİN 
SONUNA KADAR

Selcen Gür 
açıklamasının 
devamında "Kasko 
poliçesinde manevi 
tazminat limiti de 
çok önemli. Karşı 
tarafa ve 3'üncü 
şahıslara 
vereceğiniz zarar 

neticesinde, 
mağdur kişinin 
ailesi size dava 
açtığında çok yük
sek rakamlarla 
karşılaşmanız 
olası... Kasko 
poliçelerinde 
dikkat etmeniz 
gereken bir diğer 
konu da ikame 
araç konusudur. 
Standart bir 
poliçe, sizin 
aracınız kaza 
sonrası tamird
eyken 7 veya 15 
gün boyunca size 
başka bir araç 
sağlar. Ancak çoğu 
aracın tamiri 15 
günde bitmeyebilir.

O yüzden siz ek bir 
prim ödeyerek 
kasko poliçenize 
tamir süresi bitene 
kadar yazdırmanız 
gerekir" dedi.

ÖN CAMLARI 
İSTEDİĞİNİZ 
SERVİSTE...

Ön cam 
hasarlarının da 
önemli bir sorun 
olabildiğine işaret 
eden Gür "Kasko 
poliçeleri zarar 
gören ön camları 
herhangi bir stan
dart camla sadece 
anlaşmalı servis
lerinde değiştirmeyi 

öngörür. Oysa siz 
çok az bir ek prim 
ödeyerek ön 
camınızın orijinal 
parçasıyla ve 
istediğiniz serviste 
değiştirileceğini 
poliçenize 
yazdırabilirsiniz. 
Kasko poliçele 
rinde ayrıca 'sıfır 
araç klozu* diye 
bir madde var. 
Bazı sigorta 
şirketleri bu kloz 
ile; sıfır araçların ilk 
sene pert olması 
durumunda; pert 
olduğu andaki 
anahtar teslim 
fiyatını öder" 
şeklinde konuştu.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KfiŞ€D€ B€KL€M€K VOK 
kaliteli 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 
ÜZGÜZELYALI SİTESİNDE 

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

Facebook sayfamız s Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Emeklinin gözü ocak ayında!
Ocak zammı 
netleşiyor. Beklenti 
anketlerine göre, 
Ocak’ta SSK ve 
Bağ-Kur emeklile 
rine yüzde 4.52 zam, 
memur emeklilerine 
ise yüzde 4 artışa 
ilavetene nflasyon 
farkı göründü. 
Ocak, emekliler için 
zam ayı. Zam 
oranında temel be
lirleyici enflasyon 
olacak. SSK ve 
Bağ-Kur emeklileri, 
2017'nin ikinci 6 
aylık döneminde 
gerçekleşen en
flasyon kadar zam 
alacak, memur 

emeklileri de 
2017'nin ikinci 
yarısında enflasyon 
yüzde 4'ü aşarsa 
fark alacak. Yüzde 
4'ü aşan kısım, 
yüzde 4'lük toplu 
sözleşme zammına 
eklenecek. Böylece 
memur emeklileri 
çifte zam almış 
olacak.
EN AZ BİN 945 TL 
Beklenti anketleri, 
memur emeklilerinin 
enflasyon farkı 
alabileceğini ortaya 
koyuyor. Merkez 
Bankası'nın 
ekonomistlerle 
gerçekleştirdiği

Kasım ayı beklenti 
anketinde, cari yıl 
sonu Tüketici Fiyat 
Endeksi beklentisi 
yüzde 10.68 çıktı. 
Bu tahmine göre, 
2017'nin ikinci 
yarısında enflasyon 

yüzde 4.52 olarak 
gerçekleşecek. Bu 
tahmin gerçekle 
şirse, memur emek 
lileri yüzde 4'lük 
zamma ilaveten 
yüzde 0.52'lik en
flasyon farkı alabile

cek. Halen en düşük 
memur emeklisi 
aylığı bin 871 lira 
seviyesinde bu
lunuyor.
Yüzde 4'lük Ocak 
zammıyla bu maaş 
bin 945 lira 84 
kuruşa çıkacak. En
flasyon farkı çıkarsa 
bu maaş daha da 
yükselecek. Fark 
konusunda kesin 
sonuç 3 Ocak'ta 
belli olacak.
Memur emeklileri 
maaşlarını her ayın 
Ti ile 5'i arasında 
alıyor. Zam oranının 
kesinleşmesi için 3 
Ocak 

bekleneceğinden, 
memur emeklileri 
Ocak'ta maaşlarını 
zamsız olarak ala
cak. Zam farkı ise 
sonradan hesaplara 
yatırılacak. Beklenti 
anketindeki tahmin 
gerçekleşirse, SSK 
ve Bağ-Kur emek 
lileri de Ocak'ta 
yüzde 4.52 zam ala
cak. 3 Ocak'ta kesin 
zam oranını 
öğrenecek olan SSK 
ve Bağ-Kur emekli 
leri aynı ay içeris 
inde maaş ödeme 
günlerinde artışın 
yansıtıldığı parala 
rını alabilecek.

Doğum borçlanmasının şartları açıklandı
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Jülide Sarıeroğlu, 
doğum borçlan 
masına ffîşfcı’n 
önemli bir açık 
lama yaptı 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Jülide Sarıeroğlu, 
doğum borçlanması 
yapılabilmesi için 
sigortalı tescilinin 
olması, prim öden
mesi, daha sonra 
doğum yapılması ile 
doğumdan sonra 2 
yıllık süreyi 
geçmemek üzere 
prim ödenmemiş 
sürelerin bulunması

gerektiğini belirtti. 
CHP Edime Mil
letvekili Erdin 
Bircan'ın, sigortalı 
bir işte çalışmadan 
önce doğum yapan 

kadınların da 
doğum borçlanması 
yapabilmesine 
yönelik bir çalışma 
olup olmadığına 
ilişkin soru önerge

sine Sarıeroğlu, 
yazılı yanıt verdi.

Bakan Sarıeroğlu, 
Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık

Sigortası Kanunu'na 
göre, sigortalı 
kadının, üç kereye 
mahsus olmak 
üzere doğum tari
hinden sonra 2 yıllık 
süreyi geçmemek 
kaydıyla hizmet ak
dine istinaden 
işyerinde 
çalışmaması ve 
çocuğunun 
yaşaması şartıyla 
talepte bulu 
nulan süreleri 
borçlanabile 
ceğini anımsattı. 
Sarıeroğlu, "Doğum 
borçlanması 
yapılabilmesi için 
öncelikle Sosyal

Sigortalar ve 
Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu'- 
nun ilgili bent 
lerine göre si 
gortaiı tescilinin 
olması, kısa ya da 
uzun vade sigorta 
kollan yönünden 
prim ödenmiş 
olması ve daha 
sonra doğum 
yapılmış olması 
ile doğum tarihin
den sonra 2 
yıllık süreyi 
geçmemek üzere 
prim ödenmemiş 
sürelerin bulunması 
gerekmektedir." 
ifadesini kullandı.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler AJaıis |
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

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

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20

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

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

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

______ otobUs_______
__________ ULAŞIM__________
Pamukkal* »12 OO 2®
OBNİZUÇAÖI S*13 66 13
Paçaaus A km la Seyahat S14 S3 «2
METRO «la 12 12
Aydın Turtam Si 3 20 77
SOker Turtam S12 1O 72
Ksnbsrogiu-Ssadaş 014 40 40
Anıtur 014 47 71
Kamil Koç 412 O1 03

HASTANELER 
Devlet Hastanesi 617 34 00
Sahil Dev. Heat. S13 23 29
Mer.SaO.Oeafiı 5,3 10 6B
Tomokay Tomografi 513 35 29
Acıbadem 280 44 44

_________ TAKSİLER  

Körfez Taksi 51315 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24

I Manastır Taksi 517 33 94

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
Totalgez______________514 17 00
Akcan Petrol sta -to 70
MAR-PET sis so S3
Tuncay Otogaz S13 1» 45
Beyza Petrol 013 01 03

Gemlik Körfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK tİYAtl GAZETE»I________

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 5944 
FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi: Serap GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 

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

korfezofset@hotmail.com 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 

Matbaacıhk-Yayıncılık-Reklamcıhk Tesisi 
istikrar Cad; Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

lEIIIIIIIEIllOlİ
VENÜS SİNEMASI 

AİLE ARASINDA 
11.30-14.00-16.30- 

19.00-21.15
KARDEŞİM BENİM2 
11.30-14.00-16.30- 

19.00-21.15 
AYLA 

14.00-19.00-21.15 
YOL ARKADAŞIM 

11.30-16.30 
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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YIGIT
1 987

İNŞAAT
YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 
VİTRİFİYE & BANYO DOLAPLARI & LAM İNAT PARKE 

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

TBB tiayal etmek SİZDEN... Gerçekleştirmek BİZDEN...

DÜĞÜN - NİŞAN 
SÜNNET - KINA 

YEMEKLİ 
YEMEKSİZ

VE HER TÜRLÜ 
CEMİYETLERİNİZ

İÇİN
HİZMETİNİZDEYİZ

HER BÜTÇEYE 
UYGUN 

KİŞİYE ÖZEL VE 
HAZIR GELİNLİK 

KINALIK - NİŞANLIl</
KAFTAN - /

ÖZEL DİKİM jH

VE HAZIR AB İYE 
ı ÇEŞİTLERİMİZ,İLE 
I PROFESYONEL/ 
\ KADROMUZLA^ 4

jünü anlatın. YILI
biz masala dönüştürelim... .l...___ . ıCumhuriyet Mh. 432. Sk. No: 7 REZERVASYONLARIMIZ 11

facebook Terzioglu Mode
Manastır Mevkii GEMLİK BAŞLAMIŞTIR İstiklal Cad. Bora Sok. No: 3/B GEMLİK

GSM: O 53a.61^KM?SM: O 54152012 02

http://www.yigitinsaatgemlik.com


2017 MODEL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE YÜKSEK VERİMLİ SIKIM! 3 KONTİNÜ

KAVLADI
DOĞANIN HÂZİNESİ J

BASKI SIRASI BEKLEMEK YOKZEYTİN 
KASALARINIZ 
ANINDA SİZE 
. TESLİM!* 
^99^MARMARA'NIN EN BÜYÜK ZEYTİNYAĞI FABRİKASI

.GÜNLÜK 300 TON
vMUKzml.lsLîMsımsma rEN|FABRİKAMIZYALOVA YOLUNDA HİZMETİNİZDE!

05306606880
Kuruluş:1973|

GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

»: 11 i :W41IM i*i IWIM (İTİ

TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

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

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

k GEMLİK Â
irfanunluemlak.sahibinden.comwww.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Cumhuriyet Halk Partisi ilçe Kongresinde Mehmet Sertaslan aday olmadı. Sertaslan, Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıkladı.

CHP’de Cemil Acar dönemi
Güne Bakış

Belediye Ömer Kahraman Ek Hizmet binasında yapılan CHP ilçe Kongresinde 
seçimlerde Cemil Acar İlçe Başkanı seçildi. Acar’ın yönetiminde, İsmail Adatepe, 
Ayşe Akıt, Seçkin Aklan, Şükrü Aksu, Hulusi Ateş, Atalay Coşkun, Bertan Delior
man, Yalçın Erdoğan, Gülru Gencer, Saim Küçükakdere, Dursun Özbey, Bekir 
Pehlivan, Nilsu Sertaslan, Alev Subaşı, Dilek Taşpınar ve Arzu Yurt yer aldı

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

CHP Konqresinden 
Cumhuriyet Halk Partisinin dün Ömer 

Kahraman Belediye Ek Hizmet binasın 
daki Düğün Salonu’nda genel kurulu 
yapıldı.

Tek adaylı bir kongre olması nedeniy 
le kongrede heyecan olmamasına 
karşın ilgi iyiydi.

Kongre saatinde Bursa Niflüfer ilçe 
kongresinin de yapılması nedeniyle 
Bursa il örgütü ile milletvekilleri kong 
reye seçimler sırasında katılabildiler.

Devamı sayfa 4’de

Cumhuriyet Halk 
Partisinin yapılan 
ilçe kongresinde 
eski Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Cemil Acar ilçe

Başkanlığına 
seçildi. CHP İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan, yaptığı 
konuşmasında, 
yerel seçimlerde

belediye başkan 
aday adayı olmayı 
düşündüğünü be
lirterek, ilçe 
başkanlığından 
ayrıldığını söyledi.

Cemil Acar ise 
konuşmasında, 
“Bir ekip ruhu için 
de belediyeyi tek 
rarlamaya var mı 
yız?" dedi. 2’de

irfanunluemlak.sahibinden.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Cumhuriyet Halk Partisi ilçe Kongresinde Mehmet Sertaslan aday olmadı. Sertaslan, Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıkladı.

CHP’de Cemil Acar dönemi
Belediye Ömer Kahraman Ek Hizmet binasında yapılan CHP ilçe Kongresinde seçimlerde Cemil Acar İlçe Başkanı seçildi. Acar'ın 
yönetiminde, İsmail Adatepe, Ayşe Akıt, Seçkin Aklan, Şükrü Aksu, Hulusi Ateş, Atalay Coşkun, Bertan Deliorman, Yalçın Erdoğan, 
Gülru Gencer, Saim Küçükakdere, Dursun Özbey, Bekir Pehlivan, Nilsu Sertaslan, Alev Subaşı, Dilek Taşpınar ve Arzu Yurt yer aldı
Cumhuriyet Halk 
Partisinin yapılan 
ilçe kongresinde 
eski Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Cemil Acar ilçe 
Başkanlığına 
seçildi.
Dün saat 14.oo de 
Ömer Kahraman 
Belediye Ek Hizmet 
Binası Düğün Salo
nunda toplanan 
CHP İlçe Kongre
sine CHP Bursa Mil- 
letveKilleı i CHP 
Genel başkan 
Yardımcısı Prof. Dr. 
Lale Karabııyık, 
Bursa milletvekilleri 
Nurhayat Altaca 
Kayışoğlu, Orhan 
Şarıbal, CHP Bursa 
I Başkanı Şadi 

Özdemir, yönetim 
kurulu üyeleri, eski 
CHP Bursa milletve 
kili İlhan Demiröz, 
MHP İlçe Başkanı 
Mehmet Emin Öz- 
canbaz, Saadet Par
tisi ve Vatan Partisi, 
İçe yöneticileri,. 
Demokrat Parti İlçe 
Başkanı Gülsen 
Canlı, Cumhuriyet 
Kadınları Derneği, 
Muhtarlar, Türkiye 
şçi Emeklileri 
Derneği, ADD, Sivil 
Toplum kuruluşları 
temsilcileri kongre 
delegeleri ve par
tililer katıldı.
Kongre, saygı duru 
şu ve İstiklal Marşı 
mızın okunmasıyla 
başladı.
Sunuculuğu yapan 
Nil Avcı yaptığı 
konuşmada, acılı bir 
dönem yaşadıklarını 
çok üzülüp çok ağla 
dıklarım belirterek, 
yol arkadaşları olan 
Mehmet Taşpınar, 
Zafer Ülgen, inan 
Tamer, Av. Özgür 
Aksoy ile Hilmi 
Torun, Hacı Önal’ı 
kaybettiklerini, 2016 
yılında ise Dilay 
Gül’ün hain bir saldı 
rıyla kaybettiklerini 
belirterek, “Onları 
unutmayacağız, 
unutturmayacağız. ” 
dedi.

GENCER DİVAN 
BAŞKANI 
Gündem gereği 
kongreyi yönetmek 
üzere Mahir 
Gencer’in aday gös
terilerek seçilmesin
den sonra, divan 
üyeliklerine Şadi 
Sıvka başkan yar 
dımcısı, Dilek Taşpı 
nar ise yazman 
m'araÂ' seçntriiVr: 
Divan Başkanı 
Mahir Gencer, 
yaptığı konuşmada, 
bu günün Dünya 
Engelliler günü 
olduğunu anımsata 
rak, dünyadaki tüm 
engellerin kalkması 
m diledi. Gencer, bu 
kongrenin yerel 
seçimlerde Gemlik 
Belediyesi’ni yeni 
den kazanmak için 
güzel bir başlangıç 
olmasını dilerken, 
birlik ve beraberliğe 
güç katan bir kong 
re olmasını dileye 
rek, salonda bulu
nan engelli Murat 
Sezer’i divana davet 
etti. Sezer, kongre 
sonuna kadar divan 
üyeleriyle birlikte 
oturdu.

SERTASLAN 
BELEDİYE 
BAŞKANLIĞINA 
ADAY ADAYIYIM..

Daha sonra kürsüye 
kongrede aday ol
mayan Başkan Meh 
met Sertaslan geldi. 
Sertaslan konuş 
masında, 2017 
yılının Gemlik ve 
memleketimiz için 
iyi bir yıl olmadığını 

belirterek, “2017 
yılında gözyaşının 
mutluluktan daha 
fazla akıtıldığı, 
insanların saadet 
yerine acıları daha 
çok yaşadığı bir yıl 
olarak hatırlanacak 
ama CHP Gemlik 
ilçe örgütünün bu 
anlamda biraz daha 
fazla sıkıntılı ve zor 
bir yıl olarak geçti 
2017. İnan Amcamı 
zı kaybettik. CHP ye 
dinsiz parti iddiaları 
nı söylemlerini 
elinin tersiyle yıkıp 
atan adamı kaybet- 
tik.Yakasında 6 ok, 
yüreğinde Allah ve 
vatan sevgisiyle bir 
ömrü bitirdi, göçtü 
gitti. Üzerine sevgili 
Zafer Ağabeyimizi 
kaybettik, daha ne 
olduğunu anlama 
dan, acısını yaşaya 
madan Mehmet 
öğretmenimiz gitti. 
Hiçbir derdi yoktu. 
Emekli olmuştu 
Aldığı maaş aslan 
gibi yeterdi ama 
uğraşıyordu. Bu 
memlekete hayırlı 
evlatlar yetişsin 
sanatkar istifade 
eden çocuklar 
bugün bu ülkenin 
geleceğinde söz 

sahibi olsun diye 
emek veriyordu. 
Onu da yitirdik. 
Özgürümüzü aldı 
elimizden barbarın, 
vahşinin biri hep
sinin ayrı ayrı çok 
seveni vardı, bu 
kent için hiç birini 
yapma fırsatı 
bulmadılar. Bir dev 
let memuru 657 
sayılı yasa memur 
ların siyaset yap 
masını yasaklamış 
ken o her türlü riski 
göze alıp gerekirse 
30 yıl emek verdiği 
mesleğimden ayrılı 
rım diyen Hilmi 
Torun’u kaybettik.” 
dedi.
Sertaslan, daha- 
sonra “Referan
dumda Gemlik’te 
hayırların önce 
çıkmasına sevindik. 
Ancak, Türkiye de 
evetlerin çok çıkma 
sini ülkenin istikbali 
ve geleceğinin 
sadece bugünün 
yaşayanları içinde 
ciddi bir risk barın 
dıran bir refendum 
süreci yaşadık.
Yöntemleri şaibeli 
de bulunca kaybet
tik bu yönüylede 
yüzümüz gülmedi” 
dedi.

Sertaslan konuşma 
sının sonunda 
Gemlik Belediyesini 
yeniden kazanmak 
için bir aday adayı 
olarak çalışmak 
istediğini, sosyal 
demokrasiyi Gem
liklilerle kucaklaştı 
racak bu çalışma 
dönemi içinde za
mana ihtiyacı oldu 
ğunu, bunun için 
ilçe başkanlığından 
ayrıldığını söyledi. 
Daha sonra CHP İl 
Yönetim Kurulu 
üyesi Kemal Atan 
yaptığı konuşmada, 
nasıl CHP‘li olunur 
uzun uzun anlattı. 
Seçimlere geçilme
den önce tek aday 
olarak ilçe başkan 
lığına adaylığını 
koyan Cemil Acar, 
CHP’li olmanın zor 
bir iş olduğunu be
lirterek, başladığı 
konuşmasında, 
“CHP’li olmak so
rumluluk ister, 
doğruluk, dürüstlük 
ister, herkese eşit 
davranmak ister, 
emeğe saygı ister, 
yani bunların içinde 
barındıran laik, 
demokratik Atatürk 
ilke ve devrimlerini 
bağlı hukukun üs 

tün lüğüne inanan, 
adaleti savunan 
kişiliğe sahip olmak 
gerekir” dedi.

BELEDİYEYİ 
TEKRAK 
KAZANACAĞIZ 
2009 seçimlerinde 
kazandıkları beledi 
ye fetöcülerin kirli 
oyunlarıyla karşılaş 
tıklarını söyledi. 
Ankara’dan gelen 
müfettişler ile döne
min valisi, kaymaka 
mı ve savcılarınca 
işbirliği yapılarak 
belediyede görev
lerinden aldıklarını 
ve bir daha geri 
döndürülmedik- 
lerini, belediyeyi 
entrikalarla AKPye 
teslim ettiklerini 
söyledi.
Haklarında açılan 
davalardan büyük 
çoğunluğundan be
raat ettiklerini 
söyleyen Acar, 
yeniden belediyeyi 
kazanmak için aday 
olduğunu açıkladı. 
Acar, “Şimdi gör 
mek istediğim ve 
herkesin de en az 
benim kadar iste 
diğini bildiğim bir 
şey var. Gemlik 
belediyesinine 
tekrar CHP bayra 
ğını dalgalandır 
maktır. Bir ekip 
ruhu içinde beledi 
yeyi tekrarlamaya 
var mıyız?” dedi. 
268 delegenin 175 
inin katıldığı kong 
rede Cemil Acar 
ilçe başkanı 
olurken, yönetim 
kuruluna da şu 
kişiler seçildi. 
İsmail Adatepe, 
Ayşe Akıt, Seçkin 
Aklan, Şükrü Aksu, 
Hulusi Ateş, Atalay 
Coşkun, Bertan De
liorman, Yalçın 
Erdoğan, Gülru 
Gencer, Saim 
Küçükakdere, Dur
sun Özbey, Bekir 
Pehlivan, Nilsu 
Sertaslan, Alev 
Subaşı, Dilek 
Taşpınar, Arzu Yurt.
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TUtıa ese sft ıWa tetna i M
Bursa'da otomobil 
taşıyan nakliye 
TIR'ı, ani fren yapın 
ca taşıdığı iki araç 
düşerek, hasar 
gördü.
Kaza, İstanbul-İzmir 
Otobanı Selçukgazi 
Tüneli girişinde 
meydana geldi.
Edinilen bilgiye 
göre, İstanbul'dan 
yüklediği otomobil

MmıMîımıltlııaliliilliiiilı
Bursa'da 4 kişinin 
öldüğü 11 kişinin 
yaralandığı trafik 
kazasıyla ilgili 2 
sürücü çıkarıldıkları 
mahkemede 
tutuklandı.
Bursa'da Mudanya 
yolu üzerinde 
yaşanan kazada 
16 S 2106 plakalı 
midibüs, İhsaniye 
Metro istasyonu 
yanında C. G. Ç. 
yönetimindeki 16 
SJT 66 plakalı 
aracın çarpması 
sonucu metronun 
bariyerlerine çarpıp 
16 UAU 77 plakalı 
aracın üzerine 
devrilerek yan yattı. 
İşçi servisine 
çarpan 16 SJT 66 
plakalı araç kon
trolden çıkarak 
yaya yolunda bulu
nan ağaca

leri Bursa'ya ge- Zübeyir Ç. idaresin- 
tirmek isteyen deki 34 FZ 0419 tır,

saplandı. İşçi 
servisi ve altına 
aldığı araç yolda bir 
süre sürüklendik
ten sonra metro is
tasyonun duvarına 
çarparak durdu. 
Kaza sonucu işçi 
servisinin altında 
kalan H. Ş, (43), M, 
G, (41), G. K. (47) ve 
ağaca saplanan 
araçta bulunan N.
N. (31) hayatını kay
betti. İşçi 

servisinde ve diğer 
araçlarda bulunan 
toplam 11 yaralı ise 
olay yerine gelen 
ambulanslarla 
çevre hastanelere 
kaldırıldı. Görgü 
tanıklarının da 
ifadelerinde yolda 
"makas atarak iler
liyordu" dedikleri 
16 SJT 66 plakalı 
otomobilin sürücü 
sü C. G. Ç.'nin 
yaralı olarak kaldırıl 

başka bir aracın 
sıkıştırması sonucu 
ani fren yaptı.
TIR'ın üzerinde bu
lunan 2 adet oto
mobil, yere düşerek 
hurdaya döndü. 
Otobanda trafik bir 
süre dururken, 
kazaya karışan oto
mobiller çekiciler 
yardımıyla yoldan 
kaldırıldı.

diğı hastanede 
alınan kan örnek
lerinden 122 promil 
alkollü olduğu or
taya çıktı. Kazadan 
sonra gözaltına 
alınanlar dan servis 
midibüsü sürücüsü 
T.B. ve 16 SJT 66 
plakalı otomobilin 
sürücü sü C. G. Ç. 
çıkarıl dığı mahke
mece tutuklanarak 
cezaevine gön 
derildi.

Yarısvaparfcen 
iMUtınmnMM

Bursa'da yarış 
yapan iki spor 
araç, belediye oto
büsüne ve başka 
bir otobüse çarptı. 
Edinilen bilgiye 
göre kaza, 
Bursa'nın Nilüfer 
ilçesi İzmir Yolu 
üzerinde meydana 
geldi. Akşam saat
lerinde aşırı hızlı 
bir şekilde kendi 
aralarında yarış 
yapan iki spor araç 
tehlikeli bir şekilde 
İzmir istikametine 
gittiği sırada durak 
tan hareket eden 
otobüsü göre
meyen araç, halk 
otobüse arkadan 
çarptı.
Onu takip eden 
diğer araç ise 
arkadaşının karıştı 
ğı kazadan kaçmak 
isterken önünde 
giden araca çarptı. 
Kaza sonrası halk 
otobüsünde bulu
nan yolcular yara 
almadan kurtu

lurken iki spor 
aracın sürücüsü de 
yaralandı.
Çevredeki 
vatandaşlar 
tarafından aranan 
112 Acil Sağlık 
ekipleri olay yerine 
gelerek yaralı 
sürücüleri ambu
lanslarla Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastane
sine götürdü.. 
Kaza sonucu İzmir 
Yolu bir süre 
trafiğe tek şerit üz
erinden devam ed
erken polis 
ekiplerinin 
çalışmalarının 
sonucu yol tekrar 
trafiğe açıldı. 
HER GECE 
BULUŞUP 
YARIŞIYORLAR 
Çevredeki vatan 
daşlar her gece 
İzmir Yolu üzerinde 
yarış yapıl dığını 
ifade etti. Polis 
kazayla ilgili soruş 
turma başlattı.

Bursa'da patlama sesi paniğe »ol attı
Bursa’da şehrin 
bir çok noktasından 
duyulan ses 
paniğe sebep oldu. 
Bursa'da şehrin 
bir çok nokta 
sından duyulan ses 
paniğe sebep 
oldu.
İstanbul, Ankara, 
İzmir yolu ile kent 
merkezinde bir çok 
noktada saat 14.25 
sıralarında duyulan 
ses sebebiyle polis 
alarma geçti.

Gürültüye Bursa 
üzerinden geçen bir 
jetin sebep olduğu 
ihtimali 
değerlendiriliyor. 
Polis, itfaiye ve 
AFAD ekiplerine 
muhtemel bir 
olayla ilgili net 
bir ihbar gelmediği 
öğrenildi.
Emniyet Müdür 
lüğü Haber 
Merkezi, 
İstanbul yolu 
Buttim ticaret

merkezi sebebiyle Ancak
yakınlarından ekiplerini buraya herhangi
ihbarlar gelmesi yönlendirdi. bir somut bulgu

elde edilemedi 
Sesin tatbikat 
amacıyla uçan 
savaş uçakla 
rından 
kaynaklandığı 
sanılıyor. 
Korkutan sesin, 
şehrin üzerin 
den geçen savaş 
uçaklarının ses 
sınırını aşma 
sından 
kaynaklanmış 
olabileceği 
belirtildi

Facebook sayfamız s Gemlik Körfez -GülerAjans 1
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Güne Bakış HimariarOılası’nılaiinetimdtğisU
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

CHP kongresinden...
CHP Genel başkan yardımcısı Prof 

Dr. Lale Karabııyık, Bursa milletvekil
leri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Orhan 
Sarıbal, CHP Bursa İl Başkanı Şadi 
Özdemir katılanlar arasındaydı.

Gemlik CHP ilçe kongresini hiç 
kaçırmayan bir eski milletvekili Ilhan 
Demiröz ü de anmadan geçemeyece 
ğim. Divan başkanlığına eski Belediye 
Meclis üyesi Mahir Gencer’in seçilme 
sinden sonra, dün Dünya Engelliler 
Günü olması nedeniyle Divan Başkanı 
Gencer, salonda bulunan engelli 
Murat Sezer’i çağırarak divanın yanına 
oturtması güzel bir jest oldu ve alkış 
topladı.

Kongrede ilk konuşmayı yapan ise 
görevi bırakan ilçe Başkanı Mehmet 
Uğur Sertaslan oldu.

Sertaslan, konuşmasında 2017 yılı 
nın CHP açısından ve ülkemiz açısın 
dan güzel bir yıl olmadığını, CHP’nin 
sevilen üyelerinden gazetemiz yazarı 
İnan Tamer’i, Zafer Ülgen’i, Av. Özgür 
Aksoy’u, Mehmet Taşpınar ve Hilmi 
Torun ile 2016 da da Dilay Gül’ü kay
bettiklerini söyledi.

Sevindirecek olay olarak referan
dum da Gemlik’e HAYIR oylarının 
çıkmasına karşın, Türkiye genelinde 
EVET terin kılpayı fazla çıktığını, buna 
ise üzüldüklerini söyledi.

Sertaslan, Gemlik Belediyesi’ni yeni 
den kazanmak için, birlik ve beraberlik 
ile hareket edeceklerini söyledi.

İlçe başkanlığına aday olmadığını 
söyleyen Sertaslan, belediye seçimle 
rinde Başkanlık için aday adayı olaca 
ğını açıkladı.

Anlaşılan Uğur Sertaslan, 2019 
öncesi yapılacak olan Belediye Baş 
kanlığı seçimleri için kendine zaman 
ayırarak karşısına başka bir aday 
çıkmazsa hazırlık yapacak.

Bugünden yarına hazırlık yapmak 
güzel bir davranış.

Her şeyden önce önüne çıkacak 
başka adaylar varsa, şimdiden hazırlık 
lı olması gerekecek, ama yeni ilçe 
tablosunda başka bir adayın çıkma 
sini beklemek zor.

Daha sonra söz alan İlçe Başkan 
adayı eski belediye başkan yardımcısı 
Cemil Acar, 2009 seçimlerinden sonra 
Gemlik Belediyesi’ni kazanmalarına 
karşın, fetö kumpasıyla görevlerinden 
uzaklaştırıldıklarını, bu kumpası kuru 
/anların kamu alanında çalışanlarının 
şu anda cezaevlerinde tutuklu olduğu 
nu belirtirken, siyasi ayağına hiç 
değinmemesi dikkat çekiciydi.

Ayrıca Cemil Acar da Uğur Sertas 
lan da Gemlik Belediyesinde bu gün
lerde ortaya çıkan yolsuzluk olayları 
na hiç vurgu yapmamaları da dikka
timi çekti. Bu durum AKPnin elinde 
olsaydı yapmayacakları kalmazdı.

Kongrede gördüğümüz, CHP’nin 
yerel seçimlere kenetlenmesiydi.

Başka "pirşey konuşulmadı.
Siyasi olaylara ise hiç değinilmedi.
CHP’de Cemil Acar dönemi başladı. 

| Hayırlı olsun.

TMMO Birliği 
Gemlik 
Temsilciliği’nde 
yapılan genel kurul 
toplantısında 
Mimarlar Odası 
Temsilciliği yöneti 
mi değişti. 
İstiklal Caddesi 
Gürle iş Merkezin
deki Mimarlar Odası 
Temsilcilik büro
sunda yapılan genel 
kurula 78 üyenin 
15’i katıldı. 
Genel kurulda 
çalışma raporunu ve 
denetim raporunun 
okunup kabulünden 
sonra yapılan seçim
lerde yönetim kuru-

bölümü yaparak 
başkan ve başkan 
yardımcısı ile 
sayman üyeyi 
seçecekler.

Yönetim kurul 
önümüzdeki 
günlerde yapa 
cakları toplantıda 
aralarında görev

luna Hacer Elif Yiğit, 
Pınar Taş Ateşli, 
Betül Arı, Kemal 
Karataş Yücel 
seçildiler.

TaMİMııftıMıılııllıılif

Retrospektif’’sergisi İzmir’de açılıyor

anılacağını söyleyen 
kızı heykeltraş Pınar 
Öktem Doğan, 
6 Aralık günü İzmir 
Adnan Saygun 
Sanat Merkezinde

10 yıl önce üzücü 
bir kazada yaşamını 
yitiren devlet 
sanatçısı heykeltraş 
Tankut Öktem, ölüm 
yıldönümünde İzmir 
de 6 Aralık günü 
eserlerinden düzen
lenen retrospektif 
sergi ve sem
pozyum ile anılacak. 
Efelerden, ozanlar
dan, maden işçileri 
ne kadar pek çok 
değeri heykelleriyle 
yaşatan, taşın, 
bronzun usta 
sanatçısı Prof. Dr. 
Tankut öktem 
ölümünün 10 yılında

anacaklarını söyledi. 
Tankut Öktem, 
Küçük Kumla daki 
atölyesinde yurt içi 
ve yurt dışına başta 
Atatürk heykelleri 
olmak üzere birçok 
eser kazandırdı. 
Heykel sanatçısı 
Tankut öktem’in 
en bilinen eserleri 
arasında İzmir 
Belkahve Atatürk 
heykeli, Türk Deniz-

çileri Anıtı ve Nazım 
Hikmet anıtı yer 
alıyor.
Çanakkale Anıtları, 
Manisa Kuvayı 
Milliye Anıtı, Kara 
Harp Okulu Har- 
biyeli Anıtı, Kasta
monu Şerife Bacı 
Anıtı, Zonguldak 
Maden işçileri Anıtı 
gibi pek çok anıt 
heykelde kendisinin 
imzası bulunuyor. 
Işıktan aldığı il

hamla, gerçekliği, 
acıyı, mücadeleyi, 
heykellerine yansıt 
mış usta sanatçı için 
“Tankut öktem’in 
Ardında 1O.yıl 
Retrospektif ’ ser
gisi İzmir Ahmed 
Adnan Saygun 
Sanat Merkezi ’nde 
6 Aralık 2017 
Çarşamba günü 
açılıyor. Sergi, 27 
Aralık’a kadar zi
yaret edilebilecek.
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"KADIN ÖLÜLERİ” beğenildi
Uludağ Üniversitesi 
Asım Kocabıyık 
Yerleşkesi Tiyatro 
Topluluğu, "Kadın 
Ölüleri" adlı oyunla 
rıyla izleyiciden 
büyük alkış aldı. 
Asım Kocabıyık 
Kültür Merkezi'nde 
sahnelenen "Kadın 
Ölüleri" adlı oyuna 
ilgi yoğundu. Cem 
Düzova'nın yazdığı, 
Belgin Bilginin 
yönetmenliğini 
üstlendiği 'Kadın 
Ölüleri' adlı tiyatro 
oyunu izleyenleri 
adeta büyüledi. 
Türkiye'deki kadın 
cinayetlerini, kadı 
na yönelik istisma 
rı, çocuklara yöne
lik istismarları konu 
edinen oyunu, 
Gemlik Cumhuriyet 
Başsavcısı Ali 
Ülger, Belediye 
Başkan Yardımcıları 
Vedat Büyükgöl-

cigezli, Kadir Erol, 
ilçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran, Bursa Baro 
şu Yönetim Kurulu 
Üyesi Sefer Bülent 
Yaylalı, Kent Kon
seyi Başkanı 
Mukaddes Serim, 
Borusan Holding 
Kampüs Koordi
natörü Serdar 
Özkaleli, üniversite 
öğrencileri ve çok 
sayıda Gemlikli 
izledi.
Kadınların töre, aile 
içi şiddet, ensest

ilişkiler sonucunda 
öldürülmeleri veya 
intihara sürükle 
nişleri anlatılan 
'Kadın Ölüleri' adlı 
oyunun tamamı 
gerçek öykülerden 
alınıp kurgulanmış. 
Oyun çeşitli neden
lerle öldürülen veya 
intihara sürüklenen 
altı kadının ölüm 
anlarının şiirsel bir 
dille izleyiciye 
aktarıldı.
"YASALARIN 
GÜÇLENMESİ 
LAZIM"

Başsavcı Ali Ülger 
oyun sonunda 
düşüncelerini şu 
sözlerle aktardı.; 
"Oyun gerçekten 
çok güzel ve 
çok anlamlıydı. 
Oyun cuların her 
biri ayrı bir karak
ter. Hepsi gerçek, 
yaşanmış hika 
yeler. Yalnız 
kadına karşı 
şiddetin önlenmesi 
için yasaların 
daha da güçlen
mesi gerek 
mektedir."

SıhbaUansaıaiaılöDiisiivor

Bursa'da YIL-MEK bünyesinde verilen 
eğitimlerde su kabağı süsleme sanatını 
öğrenen Yıldırımlı kadınlar, birbirinden 
güzel dekoratif eşyalar üretiyor.
Yıldırım Belediyesi, YIL-MEK ile 
kadınlara hem yeni gelir kapısı açıyor, 
hem de meslek öğretiyor. Su kabağı 
süsleme kursu ilçe sakinlerinin ilgisini 
çekiyor. Barış Manço Kültür Merkezin
deki Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlü 
ğünde faaliyet gösteren YIL-MEK atölye 
sinde verilen eğitimlere katılan kursiyer
ler, başta aydınlatma olmak üzere bir
birinden güzel dekoratif ürünler ortaya 
çıkarıyor. OsmanlI döneminde su taşıma 
ve saklama kabı olarak kullanılan su 
kabakları, Yıldırımlı kadınların ellerinde 
süs eşyası olarak yeniden hayat bu
luyor.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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FATURA • 
SEVK İRSALİYESİ • 

TAŞIMA İRSALİYESİ • 
GİDER MAKBUZU • 

TAHSİLAT MAKBUZU • 
DAVETİYE • 

TAKVİM & KİTAP 4 
DERGİ & İLAN • 

KARTVİZİT & KAŞE • 
EL İLANI & BROŞÜR • 

CİLT YAPIMI# 
İLAN & REKLAM • 
PLAKET & KUPA# 

MADALYA • 
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AB'nin kalp ve 
böbreğe zararlı 
gerekçesiyle 
dondurulmuş döner 
ile kebap, sosis ve 
benzer ürünlerde 
fosfatı yasaklama 
adımı, tartışma 
yarattı. AB'nin 
yasaklaması 
halinde, Türkiye'de 
de mevzuatın 
değiştirileceğini be
lirten yetkililer, 
"Gelişmelere göre 
gerekli adımlar 
atılacak" diye 
konuştu.
Brüksel'de toplanan 
Avrupa Parlamen
tosu (AP) Gıda 
Komitesi, hazır 
döner ve başka 
dondurulmuş ürün
lerde gıda katkı 
maddesi olarak 
kullanılan fosfatın 
yasaklanmasına 
ilişkin teklifi 
görüştü. Bazı AP

üyeleri, fosfatın 
kalp sağlığına 
zararlı olduğu 
gerekçesiyle döner 
ve kebaplarda 
kullanımının 
yasaklanmasını 
istedi. Yapılan oyla
mada düzenleme 
22'ye karşı 32 oyla 
kabul edildi, ancak 
teklifin yasalaşa 
bilmesi için AP 
Genel Kurulu'nda 
da oylanması 
gerekiyor. Oylama, 
Strazburg'da 11-14 
Aralık tarihlerinde 
yapılacak.
Gazete Haber 

türk'ten Esra Ne- 
hir'in haberine göre 
Avrupa'da 
dondurulmuş hazır 
dönerde kullanılan 
katkı maddesi 
fosfatın yasaklan 
ması girişiminin 
ardından, Gıda, 
Tarım ve Hayvan 
cılık Bakanlığı yetk
ilileri, 'fosfatın belli 
oranda kullanılma 
sının risk oluştur 
madiğim' ifade etti. 
"Katkı maddelerine 
yönelik bilimsel 
çalışmalarda insan 
sağlığına risk tespit 
edilmesi durumun 

da, gerekli mevzuat 
değişikliği yapılmak 
ta ve önlem 
alınmaktadır" de
nildi. AB'nin yasak 
laması halinde, 
Türkiye'de de 
mevzuatın değiştin 
leceğini belirten 
yetkililer, "Avrupa 
Parlamentosu ve 
Avrupa Birliği 
Komisyonu'nun il
gili çalışmaları 
bakanlığımızca 
takip edilmekte. 
Gelişmelere göre 
gerekli adımlar 
atılacak" diye 
konuştu.
'İHTİYATLI 
YAKLAŞMALI' 
Ankara Üniversitesi 
Halk Sağlığı Ana 
Bilim Dalı'ndan 
Prof. Dr. Ahmet 
Saltık'a göreyse 
fosfatın iddia 
edildiği gibi kalp- 
damar hastalıkla 

rina bağlı ölümleri 
artırdığını net bir 
şekilde söylemek 
zor. AB ve ABD'deki 
araştırmalarda iki 
yönde bulgular 
olduğuna dikkat 
çeken Saltık, "Ticari 
kaygılarla endüst 
rinin de yaptırdığı 
araştırmalar var. 
Bekleyen et ku
ruyor, suyu çek
iliyor, rengi, 
görünümü bozu
luyor, satışı olanak 
sız hale geliyor" 
dedi. "Fosfat 
düzeyini artırdığı 
mzda dokularda tu
tulan su oranı artı 
yor, et fiyatına su 
satıyorsunuz. 
Ahlaki açıdan bu 
boyutu sorunlu. 
Olumsuz bulguların 
olduğu yerde ihti 
yatta fayda var. 50 
bin kadar gıda üre
tim birimine sahip

Türkiye'ye yakışan, 
katkı maddelerine 
ilişkin tebliğini 
ihtiyati 111 k ilkesini 
elden bırakmadan, 
sanayinin kaygıları 
göz önünde bulun
durularak yeniden 
değerlendirmek."

'KOLADA DAHA 
ÇOK' 
Gıda mühendisleri, 
fosfatın katkı mad
desi olarak kon
serveden pastaya, 
dondurulmuş et 
ürününden kolaya 
kadar pek çok 
gıdada kullanıldı 
ğını belirtiyor. 
Örneğin kolada çok 
daha yüksek oran 
da fosfat bulundu 
ğunu kaydeden 
gıda mühen dişleri, 
AB'de başlayan 
tartışmanın önyargı 
içerdiğini 
savunuyor.

Facebook sahte profil sayısını açıkladı
Milyarlarca kullanı 
cıya sahip sosyal 
medya devi 
Facebook, 
hesapların yüzde 
kaçının sahte 
veya kopya hesap 
olduğunu açıkladı 
2 milyara yakın 
kullanıcısı ile 
sosyal medyanın 
en popüler plat
formu olan Face book, sahte profiller ile ilgili

resmi bir açıklama 
yaptı. Sosyal 
medya devinden 
yapılan açıklamada 
platformda yer 
alan hesapların 
yüzde 13'ünün 
sahte veya kopya 
hesap olduğu 
bilgisinin altı 
çizildi. Facebook 
sayı vermekten 
kaçınsa da bu

açıklama platfor
mda 250 milyon 
dan fazla sahte 
veya kopya hesap 
olduğu anlamına 
geliyor.
YENİ ALGORİTMA 
İLE MÜCADELE 
EDİLECEK 
Facebook, aynı 
açıklamada yeni bir 
algoritma ile 
kopyalanmış profil

lerin tespit 
edileceğinin altını 
çizdi. Facebook'un 
finans müdürü 
David Wehner, 
şirketin sahte 
profillere karşı 
taviz vermeye 
eğini ve Face
book'un bu 
tarz profillerden 
kurtarılacağını 
belirtti.

ŞANTİYEMİZDE 
ÇALIŞACAK 

AŞÇI ARANIYOR 
0224 514 0060

FABRİKAMIZDA 
ÇALIŞACAK GÜVENLİK 
GÖREVLİSİ ARANIYOR

(Sertifika şanı aranmamaktadır]

02245140060
Facebook sayfamız : Gemlik Körfez ■ Güler Ajans
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Gayrimenltulun liflerleri Bursa’da lıulusuyor
Türkiye'nin bir
birinden önemli 
isimlerini bir araya 
getirecek olan 
Emlak ve Gayri 
menkul Zirvesi 
ikinci kez Bursa’da 
gerçekleşiyor. 
Emlak ve Gayri
menkul sektörünü 
yakından ilgilendi 
ren bîr çok önemli 
konunun ele 
alınacağı ”2.Emlak 
ve Gayrimenkul 
Zirvesi" 9 Aralık 
2017 Cumartesi 
günü saat 12.30'da 
Sheraton Bursa’da 
düzenlenecek olan 
zirve ile gerçekle 
şecek.
EmlakSayfasi.com.t 
r ve Bursa Emlak 
Müşavirleri Odası 
işbirliği ile düzenle
nen 2.Emlak ve 
Gayrimenkul 
Zirvesi-Bursa, sek
törün yakından 
takip ettiği konuları 
ve gündemleri de

katılımcılarına ak
taracak. Bu yıl İkin
cisi düzenlenecek 
olanEmlak ve Gayri
menkul Zirvesi- 
Bursa,inşaat ve 
gayrimenkul sek
törünün liderlerini 
bir araya getirerek 
sektörünün gelece 
ği başta olmak 
üzere bölgesel 
piyasa değerlendir 
melerine de ışık 
tutacak.
"Gayrimenkulde 
Kadın Liderler, 
Türkiye Pazarında

Franchise Markala 
rın Rolü, Gayri
menkulde Bölgesel 
Beklentiler, Yeni 
Emlak Yasası ve 
2023 Yolunda Para 
nın Yönü ve Yeni 
Dünya Düze ni" 
olmak üzere toplam 
5 oturum olarak 
gerçekleşecek 
zirvenin ana 
konuşmacısı ise 
Türkiye'nin önde 
gelen ekonomist ve 
yazarlarından İstan
bul Aydın Üniver
sitesi Öğretim

Üyesi Doç.Dr. Ra
mazan Kağan 
Kurtoğlu olacak. 
ZİRVENİN ANA 
TEMASI 'GAYRİ
MENKULDE KADIN 
LİDERLE' 
Gayrimenkul sek
töründeki kadın iş 
gücü ve katma 
değerinin mercek 
altına alınması ve 
sektördeki kadın 
lider sayısının teş 
vik edilmesi ama 
cıyla bu yıl ki ana 
temasını "Gayri
menkulde Kadın

Liderler" olarak be
lirlediklerini dile ge
tiren Organizasyon 
Komitesi Başkanı 
Utku Çalışkan, sek
tördeki yenilikçi 
fikirlerin artması ve 
kadınların 
oluşturacağı siner
jinin gayrimenkul 
sektörü için büyük 
önem taşıdığını be
lirtti.
UTKU ÇALIŞKAN: 
'EMLAK VE 
GAYRİMENKUL 
ZİRVESİ İNŞAAT 
SEKTÖRÜNÜN 
SEKTÖREL 
YANSIMASIDIR' 
Emlak ve Gayri
menkul Zirvesi 
2017 hakkında 
açıklamada bulunan 
EmlakSayfasi.com.t 
r Kurucusu ve 
Organizasyon 
Komitesi Başkanı 
Utku Çalışkan, 
inşaat sektörünün 
kritik bir dönemden 
geçtiğini ve bu

dönemde sektörel 
işbirliğinin büyük 
önem taşıdığını 
söyledi.
Çalışkan, "Emlak ve 
Gayrimenkul Zirvesi 
bu yıl İkincisi 
kez Bursa’da 
gerçekleşiyor. 
Geçen yıl büyük 
bir ilgi ve katılım 
olmuştu. Sektörel 
deneyimlerin 
paylaşılmasının 
yanı sıra alanında 
uzman kişilerin 
geleceği dair 
yaptığı öngörüler 
herkes için değerli 
ve katma değeri 
yüksek bilgiler. Bu 
yıl ki etkinliğimizin 
içeriğini daha da 
derinleştirerek 
katılımcılarımızın 
maksimum düzeyde 
bilgiye ulaşmasını 
amaçladık. Umu 
yoruz ki bu yıl da 
aynı şekilde başarılı 
bir zirve yaşarız" 
dedi.

EM şanslarına »eni gramaj düzenlemesi
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakan 
Ilgınca yapılan 
düzenlemeyle, 
ekmek çeşitleri, en 
az 200 gram ağırlık 
tan başlamak üzere 
10'ar gram artınla 
rak satışa sunula
cak 
Bakanlığın "Türk 
Gıda Kodeksi 
Ekmek ve Ekmek 
Çeşitleri Tebliği'nde 
Değişiklik Yapılma 
sına Dair Tebliği",

T6R7 T

Resmi Gazete'de 
yayımlanarak 
yürürlüğe girdi.

Buna göre, dondu 
rulmuş hamur 
teknolojisiyle

üretilen ekmekler 
de tebliğ kapsa 
mına alındı.
Dondurulmuş ha 
mur teknolojisiyle 
veya farklı metot
larla üretilen pişme 
miş, yarı pişmiş 
veya soğutulmuş, 
son pişirme işlemi 
henüz yapılmamış 
ürünlerin özellik
lerinin, son pişirme 
işlemi tamamlan 
diktan sonra tebliğ 
hükümlerine

uyması gerekecek. 
Halen 250 gram 
ağırlıktan başlamak 
üzere 50'şer gram 
artırılarak piyasaya 
sunulan ekmek, 
kepekli ekmek, tam 
buğday unlu 
ekmek, tam buğday 
ekmeği ve ekşi 
hamur ekmekleri, 1 
Ocak 2018'den 
itibaren en az 200 
gram ağırlıktan 
başlayarak 10'ar 
gram artırılmak

suretiyle piyasaya 
arz edilecek. Toplu 
tüketim yerleri için 
çeşitli sözleşme ve 
taahhütler 
çerçevesinde 
üretilen, doğrudan 
tüketiciye arz 
edilmeyen ekmek, 
kepekli ekmek, tam 
buğday unlu 
ekmek, tam buğday 
ekmeği ve ekşi 
hamur ekmekleri 
muhtelif ağırlıklarda 
üretilebilecek.

ABONE OLDUNUZ MU?
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KfiŞ€D€ B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ kaşeler uygun fiyatlarla 

@ SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK

■MM

05353781800

SOflöKIIIMU 
MZELYHI SİTESİNDE 

HWIZ1DESTIUI ve ESENSİZ 
2+1 DAİRE SAHİBİNEIEN SATIUK

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

Gemlik IjCörfez Gü Ier.Ajans



4 Aralık 2017 Pazartesi Gemlik Körfez Sayfa 9

M ihracat m milyar 232 milyon dolat oldu
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığının resmi 
olmayan geçici dış 
ticaret verilerine 
göre, kasımda ihra
cat 14 milyar 232 
milyon dolar, ithalat 
ise 20 milyar 519 
milyon dolar oldu. 
Bakanlığın, kasım 
ayına ilişkin dış 
ticaret, ticaret, esnaf 
ve kooperatiflere 
ilişkin geçici idari 
verilerine ilişkin bül
teni yayımlandı. 
Buna göre, kasımda 
geçen yılın aynı 
ayına göre ihracat 
yüzde 11,02 artarak 
14 milyar 232 
milyon dolara yük
seldi. İthalat ise 
yüzde 21,10 artışla

20 milyar 519 mi
lyon dolara ulaştı. 
Dış ticaret hacmi bu 
dönemde yüzde 
16,76 artış gösterdi 
ve 34 milyar 751 
milyon dolar olarak 
kayıtlara geçti. 
Söz konusu 
dönemde dış ticaret 
açığı yüzde 52,43 
artarak 6 milyar 287 
milyon dolar oldu. 
İhracatın ithalatı 
karşılama oranı 
kasımda yüzde 
69,4 olarak 
gerçekleşti.
Bu oran, geçen yılın 
aynı aymda yüzde 
75,7 düzeyindeydi. 
Buna göre, kasımda 
en çok ihracat 
yapılan fasıllar, 2

milyar 259 milyon 
dolarla "motorlu 
kara taşıtları, trak
törler, bisikletler, 
motosikletler ve 
diğer kara taşıtları", 
1 milyar 316 milyon 
dolarla "kazanlar, 
makineler, mekanik 

cihazlar ve aletler, 
nükleer reaktörler" 
ve 843 milyon do 
larla "demir ve çelik 
"olarak belirlendi. 
Kasımda en çok 
ithalat yapılan fasıl 
ise 3 milyar 519 mil 
yon dolarla "mine 

rai yakıtlar, mineral 
yağlar ve bunların 
damıtılmasından 
elde edilen ürünler" 
oldu. Geçen ay en 
fazla ihracat 1 mil
yar 378 milyon 
dolarla Almanya'ya 
yapıldı. Bu ülkeyi 

sırasıyla 909 milyon 
dolarla İngiltere ve 
839 mil yon dolarla 
İtalya izledi. 
En fazla ithalat ise 
1 milyar 982 milyon 
dolarla Almanya'dan 
gerçekleştirildi. Bu 
ülkeyi sırasıyla 1 
milyar 981 milyon 
dolarla Çin ve 1 
milyar 918 milyon 
dolar la Rusya 
takip etti.
Gümrük idareleri 
tarafından kasımda 
tahsil edilen vergiler 
11 milyar 656 milyon 
lira oldu. Ocak- 
ekimde döneminde 
vergi gelirleri topla 
mı 430 milyar 909 
milyon lira olarak 
kayıtlara geçti.

Kasımda en yükselt zam domatese yapıldı
Kasım ayında, do
mates fiyatı yüzde 
36,63 ile en yüksek 
artışı gösterirken 
fiyatı en fazla azalan 
ürün ise yüzde 
12,97 ile ayva oldu. 
İstanbul Ticaret 
Odası (İTO), 
Kasım ayı İstanbul 
Ücretliler Geçinme 
İndeksi'nde yer 
alan 242 üründen 
188'inin fiyatı 
artarken 27 ürünün 
fiyatı düştü, 97 
ürünün ise fiyatı 
değişmedi. İndekse

göre, Kasım ayında 
gıda harcamaları

yaş kuru sebze ve yer alan domates, 
meyve grubunda yüzde 36.63 ile

fiyatı en fazla artış 
gösteren ürün oldu.

DOMATESTEN 
SONRA EN FAZLA 
ARTIŞ SİVRİ 
BİBERDE OLDU

Fiyatlarında artış 
yaşanan diğer 
ürünler; aynı grup
tan yüzde 17.88 ile 
sivri biber, yüzde 
17.25 ile kabak, 
kültür eğitim ve 
eğlence harcamaları 
grubundan yüzde 
16.98 ile tiyatro bilet

ücreti ve giyim 
harcamaları kadın 
giyimi grubundan 
yüzde 16.68 ile 
elbise oldu.
Fiyatı en fazla aza
lan ürün ise yüzde 
12.97 gerileme 
göstererek ayva 
oldu. Fiyatında 
azalış izlenen diğer 
ürünler; yüzde 12.74 
ile pırasa, yüzde 
8.80 ile ıspanak, 
yüzde 8.15 ile muz 
ve yüzde 4.20 ile 
havuç oldu.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
GEREKLİ TELEFONLA!? RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye
Polis imdat 
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
Pamukkafe
DENİZ UÇAĞI
Pegasus A km la Seyahat
METRO
Aydın Turizm
Süzer Turizm
Kanberofllu-Esadoç
Anıtur
Kamil Koç

B12 OO 2S
614 S3 «2
813 20 77

812 O1 S3
HASTANELER

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast. 
Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

517 34 00
513 23 29
513 10 68
513 65 29
280 44 44

TAKSİLER

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Nld. 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 Nld. 513 37 42
Özel İd. Nld. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Nld. 524 85 86
Ver. Dairesi Nld. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
ilçe Seç. Nld. 513 77 73
rıaiK Eğnim muu. ou iö ao
İŞ-KUR______ 513 71 66

RELEOİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 51457 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Nld. 513 45 21-182
Yazı İşi. Nld. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Bursa 2S6 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tos. 513 23 94

VAPUR-FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Eskihlsar

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

__________ OTOBÜS__________

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

nnG itici ınn

GEMDAŞ
Aygaz
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Milangaz 
Habaşgaz
Yeni Likitgaz 
BP Gaz 
Bütünler Likitgaz 
Akçagaz 
Totalgaz
Akcan Patrol

I MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Bovza 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 KErfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5945 

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)

MMMİ
VENÜS SİNEMASI 

AİLE ARASINDA 
11.30-14.00-16.30-

19.00-21.15
KARDEŞİM BENİM2
11.30-14.00-16.30-

19.00-21.15 
AYLA 

14.00-19.00-21.15 
YOL ARKADAŞIM

11.30-16.30
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikKSrfez

YİĞİT İNŞAAT
1 987

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

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

t
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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

ligSIM

2 Terzioglu Moda

Kğun solonu

HİZMETİNİZDEYİZ

facebook, j

MANASTIR 
AİLE GAZİNOSU

Siz. hayallerinizdeki düğünü anlatın, 
biz masala dönüştürelim...

Cumhuriyet Mh. 432. Sk. No: 7 
Manastır Mevkii GEMLİK

SÜNNET - KINA
YEMEKLİ

YEMEKSİZ

CEMİYETLERİNİZ

UYGUN

HAZIR GELİNLİK

Hayal etmek SİZDEN... Gerçekleştirmek BİZDfN

DUGUN - NİSAN

VE HER TURLU

YILI 
REZERVASYONLARIMIZ 

BAŞLAMIŞTIR

HER BÜTÇEYE

KİŞİYE ÖZEL VE

KINALIK - NIŞANLIK
KAFTAN - j

ÖZEL DİKİM / 
VE HAZIR ABİYg/| 
ÇEŞİTLERİMİZ İLE

PROFESYONEL» 
m KADROM UZ LA 

HİZMETİNİZDE^

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 3/B GEMLİK

GSM:O 532 B15 31 05 GSM—IBtl 52012 02

http://www.yigitinsaatgemlik.com


2017 MODEL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE YÜKSEK VERİMLİ SIKIM! 3 KONTİNÜ

ZEYTİN 
KASALARINIZ 
ANINDA SİZE 

TFCI İAAI

ft^VLAKİ
11 ^»DOĞANIN HÂZİNESİ ]

► GÜNLÜK 300 TON
£ YAĞLIK ZEYTİN İŞLEME KAPASİTESİ

BASKI SIRASI BEKLEMEK YOK
YENİ FABRİKAMIZYALOVA YOLUNDA HİZMETİNİZDE!

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

GemlikKErfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

I Kuruluş:! 9731

5 Aralık 2017 Salı 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 Â
irfanunluemlak.sahibinden.com

MHP Belediye Meclis üyesi Mahmut Solaksubaşı’na inşaat alanında yapılan saldırıda darp edilmesinin duruşması 13 Şubat günü başlayacak.

SolalısılasL Ira tnekınm inli >nkallanm tıtmı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Biiyiiltşehir Betediyesi’nde tasfiye sürüyor 
Bursa’nın seçimle göreve gelmiş Bele 

diye Başkanı Recep Altepe’nin Cumhur 
başkanının baskılan sonucu görevin
den istifa etmesiyle bu göreve İnegöl 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş 
atanmıştı.

Aktaş’ın göreve gelmesinden nere 
deyse bir ay geçti. Bursa da Büyükşe 
hir Belediyesi’nin neler yapıldığını 
öğrenmeye çalışıyor.

Bir yandan da personel içinde büyük 
değişikliklere gidiyor. Devamı 4’de

MHP Belediye Mec 
lis üyesi Mahmut 
Solaksubaşı, yaptır 
makta olduğu inşa 
at alanında saldıran 
M. Çiftçi ve kardeş 
leri ve çocuklan ile 
ilgili yürütülen sav 
cılık soruşturmasın 
dan sonra açılan 
davanın tarihi belli 
oldu. Davanın 13 
Şubat günü başla 
yacağı ve Mahmut 
Solaksubaşı’nın 
Av.Murat Ergün ile 
İlkay Sezer’i tuttu 
ğu öğrenildi. 2’de

Eski Genel kurmay Başkanı 
Orgeneral İlker Başbuğ’un 

Avukatı İlkay Sezer

Ergenekon duruşmasında kuvvet 
komutanlarının ve üst düzey 

subayların avukatı Murat Ergun

ımiMiiiııııı 
MEV1MM

Bursa Su ve Kanalizasyon İşletmesi Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinaycı 
görevinden alındı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına atanan Ali 
nur Aktaş’ın göreve gelmesinden sonra daire Müdürlerinden BURFAŞ’ın 
Genel Müdürü Muhammet Gümüşsoy ile ulaşımı işleten BURULAŞ 
şirketinin Genel Müdürü Levent Fidansoy da görevlerinden ayrılmıştı.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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MHP Belediye Meclis üyesi Mahmut Solaksubaşı’na inşaat alanında yapılan saldırıda darp edilmesinin duruşması 13 Şubat günü başlayacak.

Mı, Mıı i anıtaflana tutu
Milliyetçi Hareket 
Partisi Belediye 
Belediye Meclis 
üyesi Mahmut 
Solaksubaşı, 
yaptırmakta olduğu 
inşaat alanında 
saldıran M. Çiftçi ve 
kardeşleri ve 
çocukları ile ilgili 
yürütülen savcılık 
soruşturmasından 
sonra açılan dava 
nın tarihi belli oldu. 
Saldırı olayı, 1 Ekim 
2017 günü saat 
14.oo sıralarında 
Mahmut Solaksuba 
şı’na ait ilçe girişin 
deki Birlik Apartma 
nı yanında yaptır 
makta olduğu kafe 
nşaatının müteah

hidi AKP Belediye 
Meclis üyesi ve 
Encümen üyesi 
Ömer Uslu ile bir- 
frkte çafrşffraı'arr 
kontrol ettikleri 
sırada, Diabaş A.Ş. 
firması ile “Marmara 
Hafriyat, Taahhüt ve 
nşaat, Nakliye, İtha-

Eşki Genel kurmay Başkanı Orgeneral 
İlker Başbuğ’un Avukatı İlkay Sezer

Balyoz davası avukatlarından 
Murat Ergün

lat, İhracaat Sanayi 
ve Ticaret Limited 
Şirketi” sahiplerinin 
aralarındaki alacak 
verecek sorununu 
çözmek .ipi o _ar_ahu- 
lucu olan Mahmut 
Solaksubaşı’na 
şirket sahiplerinin 
eşleri ve çocukları, 
yaklaşık 5 kişi 
saldırdı.

Çalışanların yanın 
da meydana gelen 
saldırıda, Mahmut 
Solaksubaşı darp 
edildi.
Snlaksı.ıhaşı 
saldırganların el
lerinden kaçarak 
kurtulmuştu.
Olaydan sonra 
yakalanan saldırgan 
lar savcılıkta ifade 

verdikten sonra, 24 
saat gözaltında tu
tulduktan sonra 
serbest bırakılmıştı.

BELEDİYE 
BAŞKANINI 
SUÇLADI

Saldırı konusunda 
Belediye Meclisi’n 
de ve basın toplantı 

sında açıklamalarda 
bulunan 
Solaksubaşı, 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz ve 
kardeşinin bu 
şirketle ilişkisi 
bulunduğunu ve 
saldırganları kendi
sine yönlendirenin 
Belediye Başkanı 
olduğunu iddia

etmişti.
Saldırı olayıyla ilgili 
Cumhuriyet Savalı 
ğı, Gemlik Asliye 
Ceza Mahke 
meşinde dava 
açtı. Davanın 13 
Şubat 2018 günü 
başlayacağı 
öğrenilirken, 
Mahmut 
Solaksubaşı, 
saldırganların 
cezalandırılması 
için Türkiye’nin 
iki ünlü ceza 
avkatlarını 
tuttuğu öğrenildi. 
Edinilen bilgiye 
göre Solaksu 
başı, eski Genel 
kurmay Başkanı 
Orgeneral İlker 
Başbuğ’u Er- 
genekon duruş 
malarında savunan 
Avukatlardan 
Avukat İlkay 
Sezer ile yine 
Balyoz davası 
avukatlarından 
Avukat Murat 
Ergün’ü tuttu.

ilmi Sina Sanlık iMıdı inceleme ııapıim
Gemlik Belediyesi 
tarafından yaptırılan 
ve temeli Temmuz 
ayında atılan 15 bin 
nüfuslu Cumhuriyet 
Mahallesindeki, 
İbn-i Sina Aile 
Sağlığı Merkezi 
yapımında sona 
gelindi.
AKP Bursa Millet 
vekili İsmail Aydın 
ile birlikte inşaat 
alanında inceleme 
lerde bulunan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Ibn-i 
Sina Aile Sağlık 
Merkezi’nde 
çalışmaların büyük 
ölçüde tamamlan 
dığı ve yılba 
şından sonra 
hizmete gireceğini 
müjdeledi.

Şehir merkezinden 
en uzak yerleşim 
alanlarına kadar 
hizmetleri aksat
madan vatandaş 
ların kullanımına 
sunduklarını dile 
getiren Başkan 
Yılmaz, “Cumhuri 
yet Mahallesi

Ibn-i Sina Aile 
Sağlık Merkezi’nin 
yanı sıra Hisartepe 
Mahallesi, Eşref 
Dinçer Mahallesi, 
Bahkpazarı Mahalle 
si ve Cihath Ma
hallesinde yapacağı 
mız Aile Sağlık 
Merkezlerini de

2018 yılında 
hizmete sunuyoruz. 
Amacımız, daha 
yaşanabilir, daha 
sağlıklı bir kent 
oluşturmak" diye 
konuştu.
İncelemeler sırasın 
da konuşan AKP 
Bursa Milletvekili İs

mail Aydın ise, 
“Olası bir depremde 
Gemlik’in zarar 
görmemesi için, 
bütün yapı stokları 
mızın hızlı bir 
şekilde yenilememiz 
gerekiyor. Bu kap
samda Gemlik son 
dönemde hızlı bir 

şekilde kabuk 
değiştiriyor.
Gemlik’in en büyük 
Mahallelerinden 
olan Cumhuriyet 
Mahallemizde de 
vatandaşların 
sağlık alanındaki 
ihtiyaçlarını 
önemli ölçüde 
karşılayacak 
Ibn-i Sina Aile 
Sağlık Merkezimiz 
de yılbaşından 
sonra hizmete 
giriyor.
Vatandaşların 
layık olduğu en 
iyi hizmeti alması 
için aralıksız çalı 
şan, Belediye 
Başkanımız Refik 
Yılmaz ve ekibine 
teşekkür ediyorum" 
diye konuştu.

? Facebook sayfamız:Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Anne ile kızı birlikte can verdi Bursa'da uyuşiurucu
Yalova'da karşıdan 
karşıya geçmek 
isteyen anne ve 
kıza minibüs çarptı. 
Kazada anne ile kızı 
hayatını kaybetti 
Edinilen bilgiye 
göre, Yalova Ko
caeli Yolu Atatürk 
Bulvarı üzerinde 
karşıdan karşıya 
geçmeye çalışan 
anne Gülsüm 
Öztürk (83) ile kızı

Sabriye Öztürk'e 
(51) Kocaeli is
tikametinden 
Yalova'ya gelen

E.S.D.'nin (26) 
kullandığı minibüs 
feci şekilde çarptı. 
Çarpanın etkisi ile

yola savrulan 
anne ile kızı olay 
yerinde yaşamını 
yitirdi. Kazaya 
karışan minibüs 
şoförü E.S.D. 
polis tarafından 
gözaltına alındı. 
Kaza sebebiyle 
Yalova Kocaeli 
yolu Atatürk 
Bulvarı'nda 
uzun kuyruklar 
oluştu.

operasyonu!

Bursa'da erkek 
arkadaşı ile tartışıp 
kendini odaya kilit 
leyen 27 yaşındaki 
Gulnarhan Raiym- 
bekova günlük kira 
ladıklan evin balko
nundan düşünce 
öldü.
Olay, merkez 
Nilüfer ilçesi 
Görükle Sakarya 
mahallesinde 
meydana geldi. 
Kırgızistan asıllı, 1 
çocuk annesi Gul
narhan Raiym- 
bekova, dün akşam 
erkek arkadaşı M.l. 
ile bir bara giderek 
konseri izledi. Aşırı 
alkol aldıkları iddia 
edilen çift arasında 
kıskançlık yüzün
den tartışma çıktı. 
Bardan çıkan çift 
arasındaki tartışma 
eve dönerken yol 
boyunca sürdü.

OnnanrcMinılOJöniinıiikiileııl
İnegöl ilçesinde 

çıkan yangında 10 
dönümlük ormanlık 
alan yandı.
Çayyaka Mahalle- 
si'ndeki ormanlık 
alanda henüz belir
lenemeyen bir se
beple yangın 
çıktı .Ormandan 
yükselen dumanı 
gören mahalle

Eve girişlerinde 
şiddetlenen tartış 
madan rahatsız 
olanlar durumu 
polise bildirdi. Sevk 
edilen polisler, yük
sek sesle tartışmayı 
sürdüren çiftin gün
lük kiraladıkları eve 
çıktı. M.l. polise 
kapıyı açtığı sırada 
Gulnarhan Raiym- 
bekova odaya gire 
rek kapıyı içerden 
kilitledi. Raiym- 
bekova, polisler ve 

sakinleri durumu İşletme Müdürlüğü
İnegöl Orman ve itfaiye ekiplerine

erkek arkadaşının 
tüm çabalarına rağ 
men kapıyı açmadı. 
Bunun üzerine 
polisler kapıyı 
kırarak odaya girdi. 
Polisler odayı boş 
halde bulurken, 
Raiymbekova'nın 
3'üncü kat balko
nundan zemine 
düşerek öldüğü be
lirlendi. Kaza sonu 
cu mu düştüğü, 
intihar mı ettiği 
araştırılan Raiymbe 

kova'nın erkek 
arkadaşı M.l. sinir 
krizleri geçirdi. 
Raiymbekova'nın 
düşme anı çevre
deki güvenlik karne 
rası ile kaydedildi. 
Cumhuriyet Savcısı 
olay yerinde yaptığı 
incelemenin 
ardından cenazeyi 
Adli Tıp Kurumu 
morguna kaldırttı. 
Savcılık olayla ilgili 
geniş çaplı soruş 
turma başlattı.

bildirdi.
Alevlere ekipler 
dört bir yandan 
müdahale etti. 
Yaklaşık iki saat 
süren çalışmalar 
sonucu yangın 
kontrol altına 
alınarak söndürül 
dü. Yaklaşık 10 
dönümlük orman 
sahası küle döndü.

Bursa'da narkotik 
polisinin yaptığı 
uyuşturucu operas 
yonunda gözaltına 
alınan 12 kişiden 
5'i tutuklandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa Em
niyet Müdürlüğü 
Narkotik Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekip
leri, yaptıkları istih
barat çalışmaları 
neticesinde, İstan
bul polisi ile irtiba 
ta geçerek yük lü 
miktarda uyuştu 
rucu getirile ceği 
bilgisine ulaştı. 
Bursa otobanının 
kuzey gişelerinde 
aracı durduran 
ekipler arama 
yaptı. N.T., S.S., 
E.T. ve E.G.K.'nın 
üzerinde ve araçta 
yapılan aramada 
500 gram metamfe-

Bursa'da jandarma 
ekipleri, bazı der 
neklere kumar bas 
kını yaptı.
Yıldırım İlçe Jan
darma Komutan 
lığı, 'Avrasya Kül 
tür ve Dayanışma 
Derneği' ile 'Çam 
ve Meşe Ağaçlarını 
Koruma Derneği' 
adı altında faaliyet 
gösteren dernek
lere kumar oynattı 
ğı gerekçesiyle 
baskın yaptı. 
Lokallere yapılan 
baskında, derneğe 
üye olmayan 
kişilerin derneğe 
girdiği ve tombala 
çekilerek kumar 

tamin ve 1 adet ta
banca ele geçirildi. 
4 şüpheli gözaltına 
alındı.
Başka bir operas 
yonda ise, uyuştu 
rucu bulundurmak 
suçundan 5 kişiyi 
gözaltına alan 
ekipler, bonzai, 
esrar ve metamfet- 
amin ele geçirdi. 
Bu kişilere uyuş 
turucu satan B.Ç., 
F.Y. ve R.Ç. de 
gözaltına alındı. 
Şüphelilerin ev
lerinde ve üzer
lerinde bir miktar 
uyuşturucu ele 
geçirildi.
Adliyeye sevk 
edilen 7 kişiden 5'i 
tutuklandı. 5 kişi 
hakkında ise 
uyuşturucu 
kullanmak 
suçundan işlem 
yapıldı.

oynatıldığı tespit 
edildi. Yapılan ara
malarda, kumar 
makinesi, çok 
sayıda kart, pul ve 
oyun markaları ele 
geçirildi. 'Kumar 
Oynanması İçin 
Yer ve İmkan 
Sağlama' suçun
dan N.D. ve M.Ö. 
adlı şüpheliler, 
ifadeleri alın 
diktan sonra 
serbest bırakıldı. 
Ayrıca yapılan 
kimlik kontro 
lünde, bir asker 
kaçağı ve kimlik 
bildiriminde bulun
mayan 4 kişi hak 
kında işlem yapıldı.

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Güne Bakış
r Kadri gûlerI v kadri_guler@hotmail.com

Büyükşehir Belediyeşi’nde tasfiye sürüyor
Bursa Büyükşehir Belediye eski

Başkanı Recep Altepe’nin birlikte uzun 
yıllar çalıştığı BUSKİ Genel Müdürü İs
mail Hakkı Çetinavcı, Gemlik Hamidiye 
Köyü doğumludur.

Günlerdir Büyükşehir Belediye 
Daire müdürlerinden veya Büyükşehi 
re bağlı şirketlerin müdürlerinden kim
lerin görevlerinden alınacağı Bursa da 
konuşuluyordu.

Sonunda tasfiye işlemi başladı. 
Önce BURULAS Genel Müdürü Levent 
Fidansoy, BURFAŞ Genel Müdürü 
Muhammed Gümüşsoy görevlerinden 
ayrıldı.

Şimdi sırada kim var belli değil.
Alınanların yerlerine yenileri gele

cek mutlaka.
Ancak, bu konuda Alinur Aktaş 

nasıl bir seçim yapacak.
Bu bilinmiyor.
Mutlaka AKP, İl yönetiminin yönlen 

dirmesi ve istekleriyle boşalan yerler 
doldurulacaktır. Bu konuda milletvekil
lerinin de etkisi olacağı kaçınılmazdır.

Alinur Aktaş, İnegöl Belediye 
Başkanlığı yaptı.

Bursa’yı İnegöl kadar tanımaz, zor
luk burada. Her ne kadar belediyecilik 
tecrübesi olsa da, milyonluk bir kenti 
yönetmek öyle kolay değil.

Sanırım bu biraz zaman alacak.
Önemli olan, yanlış yapılan işlem 

lere dur deyip, başlayan ve uzun 
zamandır yapılması beklenen hizmet 
lerin öne çıkarılmasıdır.

Hizmet ağı yalnız Bursa merkezi 
değil, bütün Bursa dır.

Yani ilçeleriyle Bursa dır.
Onun için çok hızlı ve iyi bir kadro 

ile kalan yerden yola devam etmek 
zorundadır.

BİRKAÇ İSTEK
Son günlerde, ilçemiz Cihatlı Ma

hallesinin yolu konusunda bize çok 
yakınmalar geliyor.

Burada Gemlik Belediyesi’nin yap 
tığı inşaat, taş ocaklarından çıkan 
kamyonların ağır yükü, ana yolu ve 
köy içi yo'ıunu bozmuş.

Lütfedip buraya bir göz atılmalı.
Bir istek de Sah günleri Belediye 

otobüslerinin Kapalı Pazar Yeri önün 
den geçmeleri. Buraya bir durak 
yapılması istemidir.

Yaşlı kişiler ellindeki yükleriyle Çar 
şı Deresi’ndeki durağa kadar yürüyüp, 
Manastır’a çıktıklarını, bu yolu yürü 
mekte zorlandıklarını, buna bir çözüm 
getirilmesini istiyorlar.

Bizden duyurmalarını istediler.
Bir görevli bugün bu konuyu yerin 

de gözleyip üstlerini rapor etmeli, 
sorun çözülmeli.

Gemlik Eski Ticaret 
ve Sanayi Odası, 
TOBB ve TİKV 
yönetim kurulu 
üyesi Tevfik 
Solaksubaşı 
ölümünün birinci 
yılında çocukları

ve sevenleri 
tarafından anıldı.
22 Kasım 2016 tari
hinde vefat eden 
Tevfik Solaksubaşı 
Küçük Kumla da 
aile mezarlığında 
toprağa verilmişti.

sevenlerince anıldı. 
Balıkpazarı Camii 
avlusunda seven
lerinin katıldığı anma 
toplantısında 
tavuklu pilav, 
ayran ve helva 
ikram edildi.

Tevfik Solaksubaşı’ 
mn ABD’de bulunan 
küçük oğlu Ali 
Solaksubaşı’mn 
Türkiye’ye 
gelmesinden sonra 
cumartesi günü 
babaları aile ve

şrtİlBilüıîllt
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz ve 
kardeşi Salih Yıl 
maz, MHP Belediye 
meclis üyesi Mah
mut Solaksubaşı’mn 
dövülmesiyle ilgili 
olarak Gazetemiz 
Sorumlu Müdürü 
Kadri Güler’in 
facebook kişisel 
hesabından olay 
günü yaptığı 
paylaşım nedeniyle, 
Cumhuriyet Savcılı 
gına başvurarak 
kişilik haklarına 
saldırıda bulundu 
ğunu iddia etti. 
Geçtiğimiz hafta 
Cuma günü Cumhu 
riyet Savcılığına 
çağrılan Gazetemiz 
Sorumlu Müdürü 
Kadri Güler, basın 
savcısı Fatih 
Göndüz tarafından 
sorgulandı. Refik 
Yılmaz ve kardeşi 
Salih Yılmaz, 
paylaşımda Mahmut 
Solaksubaşı’na 
saldıranlarla ilgili 
olarak yaptır) n,ı 
mada, saldı» 
Belediye B.ı

Aft*' fefe »MH diww 8
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Refik Yılmaz’ın 
kayınçoları olduğu 
nu, kardeşi Salih 
Yılmaz’ın da iş 
ortakları olduğunu

MS®
belirtmişti.
Bu paylaşım üzerine 
suç duyurusunda 
bulunan Yılmaz 
kardeşler saldırı ile

ilgilerinin bulunma 
dığını, paylaşımının 
gerçek olmadığını 
bu nedenle kişilik 
haklarına saldırıda 
bulunulduğunu 
iddia etmişti. 
Savcılıkta iddiaları 
yanıtlayan Kadri 
Güler, Yılmaz 
kardeşlerinin kişilik 
haklarına saldırıda 
bulunmadığını, ilgili 
firma ile ortaklıkla 
rının bulunduğunu, 
bu açıklamadan 
sonra Salih Yılmaz 
ın ortaklıktan 
ayrıldığını belirten 
belgelerin bir inter
net medyasında 
yayınlandığını, 
ortaklığın devam 
ettirildiği konusun 
da Mahmut Solaksu 
başı’nın Belediye 
Meclisindeki 
konuşmasında ve 
basın toplantısında 
yer aldığı, ayrıca 
Solaksubaşı’mn 
saldırıda bulunanları 
kendisine azmet
tiren kişi olduğunu 
iddia ettiğini 
söyledi.

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez ■ Güler Ajans

mailto:kadri_guler@hotmail.com


GemlikKSrfez

Hükümet Cad. Özdoyuran İşhanı 
No: 224/6 TEKİRDAĞ

Tel : 0 282 261 07 07 Faks: 0 282 264 32 54
GEMLİK ŞANTİYE: 

Hamidiye Mah. 289. Sok. No: 3 GEMLİK 
0 532 361 310S ■ 0 043 30? 06 32

GOÇERLILER 
İnşaat - Taahhüt San. ve Tie. LtcLŞti.

JETGROUT TEMELLİ - SU YALITIMLI 

ISI YALITIMLI ÇATI - ANKASTRE REZERVUAR 
MUTFAK VE BANYO DOLARLARI 

TAŞIT TANIMA SİSTEMLİ OTOPARK 
BANKA KREDİSİNE UYGUN 

KAT İRTİFAKI KURULMUŞ - KEMEN TAPU TESLİMİ

■nı

www.gocerlilerinsaat.com

GÜVENLİ 
KONUTLARIN 
ADRESİ

BİRİNCİ SINIF
SATILIK DAİRELER

http://www.gocerlilerinsaat.com


Sayfa 65 Aralık 2017 Salı
GEMLİK’İN İLK G0NL0K SİYASİ GAZETESİ

SflĞUK HİZMETLERİNE YftBDIM DERNEĞİ 
BaŞKANUĞINDAN

KONGRE İLANI
Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 21 Aralık 

2017 Perşembe günü saat lö.oo’da Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası Toplantı Salonu’nda yapılacaktır.

Yukarıda yazılı tarih, gün ve saatte çoğunluk 
sağlanmazsa, 28 Aralık 2017 Perşembe günü saat 10.oo da 
mevcudun katılımı ile aynı adres ve saatte aşağıda yazılı gün
demle yapılacaktır.

Tüm üyelere duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM
1- Yoklama açılış ve saygı duruşu
2- Divan heyeti seçimi.. Bir başkan 2 katip üye seçimi
3- Faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve kabulu
4- Gelir - gider kesin hesap raporunun okunması, müza

keresi ve kabulü.
5- 2018 yılı tahmini bütçesinin okunması, müzakeresi ve 

kabulu
6- Denetleme kurulu raporunun okunması, müzakeresi 

ve kabulu
7- Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin faaliyetlerinin 

ibrası
8- Denetim kurulu üyelerinin ibrası
9- Yönetim kurulu ve Denetim Kurulu üyelerin asil ve 

yedek üyelerinin seçimi
10- Dilek ve temenniler Kapanış.

GÜVENLİK HİZMETLERİNİ DESTEKLEME DERNEĞİ 
BAŞKANLIĞINDAN

KONKBEİIANI
Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 21 Aralık 

2017 Perşembe günü Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
Toplantı Salonu’nda saat 11.oo de yapılacaktır.

Yukarıda yazılı tarih, gün ve saatte çoğunluk 
sağlanmazsa, 28 Aralık 2017 Perşembe günü saat 11.oo de 
mevcudun katılımı ile aynı adreste aşağıda yazılı gündemle 
yapılacaktır.

Tüm üyelere duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM
1- Yoklama açılış ve saygı duruşu
2- Divan heyeti seçimi.. Bir başkan 2 katip üye seçimi
3- Faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve kabulu
4- Gelir - gider kesin hesabının okunması, müzakeresi 

ve kabulü.
5- 2018 yılı tahmini bütçesinin okunması, müzakeresi ve 

kabulu
6- Denetleme kurulu raporunun okunması, müzakeresi 

ve kabulu
7- Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin faaliyetlerinin 

ibrası
8- Denetim kurulu üyelerinin ibrası
9- Yönetim kurulu ve Denetim Kurulu üyelerin asil ve 

yedek üyelerinin seçimi
10- Dilek ve temenniler Kapanış.
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Türkiye Beyazay 
Derneği Bursa 
Şubesi tarafından 
Bursa Merinos 
Atatürk Kültür 
Merkezi’nde düzen
lenen ‘İletişim 
Zirvesi’nde ünlü 
ana haber spikeri 
Cem Öğretir, kişisel 
gelişim ve iletişim 
semineri verdi.
Uludağ Üniversitesi 
öğrencilerinin 
ağırlıkta olduğu ve 
Gemlik ve Orhan 
gazi’den de yoğun 
katılımın gözlendiği 
İletişim Zirvesi’nde 
‘yılın en iyi spikeri’ 
unvanına sahip 
Cem Öğretir, katılım 
cılara beden dili, 
diksiyon ve etkili 
iletişim konuların 
da bilgi aktardı. 
Yaklaşık 6 saat 
süren kişisel 
gelişim ve iletişim 

seminerinde ünlü 
ana haber spikeri 
Cem Öğretir, etkili 
iletişimin temelini 
oluşturan kendine 
güvenme konusun 
da bilgiler verdi. 
Eğitim süresince 
etkili bir perfor
mans sergileyen 
Cem Öğretir, yaptığı 
espriler ve mizacıy 
la da büyük beğeni 
topladı. Etkili konuş 
ma ve diksiyon 
konusunda çarpıcı 
örnekler ı Te 
sunumunu yapan 
ünlü spiker, insan
larla iletişimde 
konuşmanın ve 
beden dilinin önem
ine vurgu yaptı. 
Katılımcılarla etkili 
bir iletişim kurarak 
seminerin öğretici 
ve eğlenceli 
olmasını sağlayan 
Öğretir, ilk karşılaş 

malarda, ilk iş 
görüşmelerinde ilk 
görünüşün ve ilk 
davranışın önemli 
olduğunu söyledi. 
İş görüşmelerinde 
ve iş yaşamında 
nelere dikkat et
meleri gerektiğini 
de anlatan Öğretir, 
etkili iletişim, dik
siyon ve beden dili 
eğitiminin gelecekte 
iş görüşmelerinde 
ve iş yaşamında 
kendilerine çok şey 
kazandıracağını kay 
detti. Etkili 
iletişimin öncellik- 
lerini anlatan Cem 
Öğretir, iyi bir 
iletişim için göz 
teması, ses tonunu 
ve dış görünüşün 
çok önemli 
olduğunu belirtti 
Topluluk önünde 
konuşmanın püf 
noktalarını

açıklayan Öğretir, 
“Herkesin kapla
maya hakkı olduğu 
bir alanı vardır. Bu 
alana sahip çıkmak, 
etki oluşturabil 
menin olmazsa 
olmazıdır. Bir konuş 
ma veya sunum ya
parken kendimiz
den dinleyiciye 
enerji akışını sağla 
ma gerekir. Bunun 
için en uygun 
duruş, nötr pozis 
yon dediğimiz ayak 
ta a'ık, 1 ayak arası 
nın 30-40 cm açık 
olduğu, vücudun 
denge duruşudur. 
Eller kendi haline 
bırakıldığında 
iletişime görsellik 
katarak destek olur. 
Ellerden kurtuluş 
olmadığına göre, bir 
hareket olmadığı 
sürece onları sakla
mak yerine serbest 

bırakmak gerekir. 
Ses en etkili 
göstergelerinden 
biridir. Konuşurken 
sesimizin çeşitlilik 
göstermesi gerekir. 
Konuşurken fiziksel 
alanın yanı sıra 
vokal alana da 
sahip çıkarak söyle
mek istediğimiz 
şeyi, duyulacak 
biçimde, güçlü ton
lamalar yaparak 
söylememiz gerekir. 
Yüz ifadesi dinleyici 
iîe duygusal' bağ 
kurmamızı sağlar. 
Hiçbir ifade 
olmadığında bu, 
dinleyici üzerin de 
ancak negatif bir 
projeksiyon ve 
güven eksikliği 
oluşturur. Yerli yer
siz değil ama uygun 
yerlerde gülümse
mek, mesajlarımızı 
kalıcı bir şekilde

vermemizi sağlar” 
diye konuştu.
Türkiye Beyazay 
Derneği Bursa 
Şubesi Başkanı 
Füsun Koyunlular 
yaptığı açıklamada 
engelli ve engelsiz 
bireylerin prob 
lemsizce bir araya 
yaşayabilecek 
lerini söylerek, bu 
yaşam kültürünü 
oluştur maya 
çalıştıklarını 
söyledi. Engelli 
bireylerin kendi
lerini daha rahat 
ifade ederek toplum 
da yer edinmelerini 
amaçladıklarını 
belirten Koyunlular, 
bu seminer daha 
kolay iletişim 
kurarak özgüven 
sahibi olacak 
larını sözlerine 
ekledi.

Gemlik Kjrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

r.7?: Bu gazete '
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ŞANTİYEMİZDE 
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FABRİKAMIZDA 
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(Sertifika şanı aranmamaktadır]

02245140060
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9 il üretiyor Bursa şekerliyor
Türkiye'de yılda 3 
bin ton olan 
kestane şekeri üre
timinin yüzde 95'ini, 
adı bu ürünün üre
timiyle özdeşleşen 
Bursa'daki firmalar 
yapıyor. Bu firmalar, 
Bursa başta olmak 
üzere Aydın, Yalo 
va, Kütahya, Balıke 
sir, Kocaeli, İzmir, 
Manisa ve Çanak 
kale'den aldığı 
kestaneyi şekerle 
yip ülkenin dört bir 
yanına gönderiyor 
"Kestane şekeri" 
denilince ilk akla 
gelen Bursa'da se
zonu açan firmalar, 
kent dışında 8 ilden 
aldıkları kestaneleri 
işleyip şekerleyip 
ülkenin dört bir 
tarafına gönderiyor. 
Sonbaharda hasat 
edilmesi dolayısıyla 
"hüznün meyvesi" 
olarak nitelendirilen

kestanenin kebabı 
kadar şerbetli 
kazanlarda 
kaynatılarak yapılan 
şekeri ve 
çikolatalısı da ilgi 
görüyor. Kavanoz 
larda ya da hediye
lik paketlerde sa 
tışa sunulan 
kestane şekeri, 
yerli ve yabancı 
turistlerin özel 
likle Bursa'ya 
uğradığında mut

laka tattığı lezzetler 
arasında yer alıyor. 
Bursa'da kestane 
şekeri üreten fir
malardan İ İka 
Şekerleme Mamul
leri ve Gıda Sanayi 
Limited Şirketi'nin 
ortağı ve genel 
müdürü Mümin 
Akgün, yaptığı 
açıklamada, 
kestane şekerinin 
üretimine 23 yıl 
önce başladıklarını

söyledi.
Kestane üretiminin 
bu yıl Bursa'da ve 
diğer bazı nokta
larda fazla 
olmadığını belirten 
Akgün, "Bu durum, 
fiyat açısından bizi 
etkiledi. Ham 
madde fiyatlarımız 
yüzde 70'e varan 
oranlarda yükseldi. 
Bu doğrultuda 
kestane şekerinin 
de fiyatı artacak.*'

dedi.
Türkiye'de 55-60 
bin ton civarında 
kestane üretimi 
olduğunu ve bunun 
yaklaşık yüzde 
20'sinin Bursa'da 
yapıldığını dile ge
tiren Akgün, şöyle 
konuştu: 
"Bu konuda 
dünyada ikinci 
sıradayız. Çin, 1 
milyon tonluk 
üretimle birinci 
sırada yer alıyor. 
Bursa olarak 
kestane şekeri 
konusunda söz 
sahibi olduğumuzu 
söyleyebiliriz. Ham 
maddeyi Bursa ile 
Yalova, Kütahya, 
Balıkesir, Kocaeli, 
İzmir, Manisa, Aydın 
ve Çanakkale'den 
alıyoruz. Bu 
illerdeki bazı kırsal 
bölgelerde kara 
elmas diye geçiyor 

kestane. Bu yerler 
göç vermiyor göç 
alıyor çünkü son 
yıllarda kestaneden 
iyi gelir elde 
ediyorlar." 

Türkiye'de 42 
kestane şekeri 
üreticisi firma 
bulunduğunu ifade 
eden Akgün, bunun 
40'ının Bursa'da, 
2'sinin Aydın'da 
olduğunu aktardı. 
Akgün, kestane 
şekerinde yıllık 3 
bin ton olan ülke 
üretiminin yüzde 
95'inin Bursa'da 
gerçekleştiğine 
dikkati çekerek, 
"Bursa'daki fir
malar, 9 ilden aldığı 
kestaneyi şekerli 
yor, çikolatalıyor ve 
ülkenin dört bir 
tarafına gönderiyor. 
Yurt dışına da 
kestane şekeri 
satıyoruz." dedi.

Günde 1,5 milyon yolcu taşınacak
Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanı Arslan. 2018 
sonu itibarıyla 
hizmete alınacak 
banliyö hatlarına 
ilişkin açıklamalar 
da bulundu 
Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanı Arslan: 
"2018 sonu 
itibarıyla hem 
Anadolu yakasın 
daki hem Avrupa 
yakasındaki banliyö 
hatlarının inşaatları 
nı tamamen

bitireceğiz ve sene 
sonu itibarıyla 
hizmete sunacağız. 
Banliyö hatlındaki 
77 kilometrelik

güzergahın 
tamamını kesintisiz 
hale getirip günde 
1,5 milyon yolcuya 
hizmet edecek

sistemi İstanbullu 
ların ve kente gelen 
misafirlerin hizme
tine sunmayı 
amaçhyo ruz" 
dedi.
Ulaştırma, Denizci
lik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Ar
slan, İstanbul'un 
her iki yakasında 
yapımı süren ban
liyö hatlarının 2018 
sonu itibarıyla 
hizmete gireceğini 
belirterek, "Banliyö 
hatlındaki 77 kilo
metrelik güzergahın

tamamım kesintisiz 
hale getirip günde 
1,5 milyon yolcuya 
hizmet edecek sis
temi İstanbulluların 
ve kente gelen mis
afirlerin hizmetine 
sunmayı amaçhyo 
ruz." dedi.
Bakan Arslan, AA 
muhabirine yaptığı 
açıklamada, İstan
bul'da "Asrın 
projesi" olarak 
nitelendirilen 
Marmaray'ı 
vatandaşların 
yoğun şekilde

kullandığını ifade 
ederek, "Marma 
ray Projesi'ni 
yaklaşık 15 kilo 
metrelik Ayrılık 
Çeşme'den 
Kazhçeşme'ye 
kadar insanı 
mızın hizmetine 
sunduk ve 4 yıllık 
periyotta da 
insanımız çok 
yoğun bir tevec
cühle kullandı. 
300 milyona yakın 
yolcu bu hattı 
kullandı." diye 
konuştu.
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Enflasyon rakamları açıklandı!
Enflasyon rakamları 
belli oldu. Kasım 
ayında enflasyon 
yüzde 1.49 artış 
gösterdi 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 
Kasım ayına ilişkin 
enflasyon verilerini 
açıkladı.Buna göre 
Tüketici Fiyatları 
Endeksi (TÜFE) 
kasım ayında 
yüzde 1.49 arttı. 
Piyasadaki beklen
tiler ise yüzde 1.1 
ile yüzde 1.25 ara 
sında değişiyordu. 
TÜFE’de (2003=100) 
2017 yılı Kasım 
ayında bir önceki 
aya göre yüzde 1,49, 
bir önceki yılın 
Aralık ayına göre 

yüzde 11,16, bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 
12,98 ve on iki aylık 
ortalamalara göre 
yüzde 10,87 artış 
gerçekleşti.
FİYATI DÜŞEN 
GRUP YOK 
Aylık en yüksek 
artış yüzde 3,77 ile 
giyim ve ayakkabı 
grubunda oldu 
Ana harcama 
grupları itibariyle 
2017 yılı Kasım 
ayında endekste yer 
alan gruplardan, 
gıda ve alkolsüz içe
ceklerde yüzde 2,11, 
ulaştırmada yüzde 
2,01, çeşitli mal ve 
hizmetlerde yüzde 
1,84 ve konutta

yüzde 1,25 artış 
gerçekleşti.
Aylık en az artış 
gösteren grup 
yüzde 0,01 ile 
alkollü içecekler ve 
tütün oldu 
Ana harcama 
grupları itibariyle

2017 yılı Kasım 
ayında endekste 
düşüş gösteren 
grup olmadı.
Ana harcama 
gruplarından alkollü 
içecekler ve tütün 
%0,01 ile en az artış 
gösteren grup oldu.

YILLIKTA 
ŞAMPİYON 
ULAŞTIRMA
Yıllık en fazla artış 
yüzde 18,56 ile 
ulaştırma grubunda 
gerçekleşti 
TÜFE’de, bir önceki 
yılın aynı ayına göre 

gıda ve alkolsüz içe
cekler yüzde 15,78, 
çeşitli mal ve 
hizmetler yüzde 
13,39, ev eşyası 
yüzde 12,85 ve 
sağlık yüzde 12,38 
ile artışın yüksek 
olduğu diğer ana 
harcama grupları 
olarak sıralandı. 
Kasım 2017’de 
endekste kap 
sanan 414 mad 
deden; 47 mad 
denin ortalama 
fiyatlarında değişim 
olmazken, 295 
maddenin ortalama 
fiyatlarında artış, 
72 maddenin 
ortalama fiyatların 
da ise düşüş 
gerçekleşti.

Dikkat! 0 cezaların alt sınırı MseltMi
Rekabetin Korunma 
sı Hakkında Ka- 
nun'da düzenlenen 
idari para cezası alt 
sınırı 21 bin 36 li
raya çıkarıldı. 
Rekabetin 
Korunması 
Hakkında Kanun'da 
yer alan idari para 
cezalarının alt sınırı, 
yeniden değer 
leme oranı (yüzde 
14,47) esas alınarak 
21 bin 36 liraya 
yükseltildi.
Rekabet Kuruntu nun, "4054 Sayılı Rekabetin Korunması

Hakkında Kanunun 
16'ncı Maddesinin 
Birinci Fıkrasında 
Öngörülen İdari 
Para Cezası 
Alt Sınırının 
Artırılmasına İli 
şkin Tebliği" 
Resmi Gazete'de 
yayımlandı. 
Buna göre, Reka
betin Korunması 
Hakkında Ka 
nun'da düzenlenen 
idari para ceza 
sı alt sınırı, Vergi 
Usul Kanunu Genel

Tebliği'nde bu yıl 
için tespit edilen 
2017 yılı yeniden 
değerleme oranı 
olan yüzde 
14,47'lik artış 
esas alınarak, 1 
Ocak 2018'den 
31 Aralık 2018'e 
kadar geçerli 
olmak üzere 
21 bin 36 liraya 
yükseltildi. Söz 
konusu alt sınır 
daha önce 
18 bin 377 
liraydı.
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İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

Telefon Anza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 oo 95
OımBöl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 51310 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 eo
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94
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KAYMAKAMUK Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhlsar (262) 655 60 31Kaymakamlık 513 10 51

C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emnlyat Müd. 513 10 28

OTOBÜS
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büs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM

R
Pamukkale OO 25
DENİZ UÇAĞI S13 55 13
Pegasus Akmls Seyahat 61< S3 62
METRO »13 12 12
Aydın Turtam 613 20 77
SOzer Turizm 612 1O 72
Kanberofilu-Eaadat 614 46 40
Anıtur 61* 47 *1
Kamil Koç 612 0163
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GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER

BE Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast 513 23 29
Mer.Saö.Ocaûı 513 10 55
Tomokay Tomografi 513 55 29
Acıbadem 280 44 44

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 5134520

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

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Takel 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

i Akcan Patrol 
mar-pet î? „
Tuncay Otogaz aısıeas
Beyza Patrol 513 O1 03

Gemlik Körfez
SEBLİK’İN İLK GÜNLÜK IİYAIİ.OAZETEIİ .

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 5946 
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 
I stîkia f Cad? Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bavram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

ımlıslmıtti
VENÜS SİNEMASI 

AİLE ARASINDA 
11.30-14.00-16.30- 

19.00-21.15
KARDEŞİM BENİM2 
11.30-14.00-16.30- 

19.00-21.15 
AYLA 

14.00-19.00-21.15 
YOL ARKADAŞIM 

11.30-16.30 
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.
BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

■. . i

MutDWyili 
REZERVASYONLARIMIZ 

BAŞLAMIŞTIR

MANA8TIR I 
AİLE GAZİNOSU]

Terzioğlu Moda
İstiklal Cad. Bora Sok. No: 3/B GEMLİK

Siz, hayallerinizdeki düğünü anlatın, 
• biz masala dönüştürelim...

Cumhuriyet Mh. 432. Sk. No: 7 
Manastır Mevkii GEMLİK

tiayal etmek SİZDEN... Gerçekleştirmek BİZDEN.

facebook

HER BÜTÇEYE 
UYGUN 

KİŞİYE ÖZEL VE 
HAZIR GELİNLİK 

KINALI K - Nİ5ANLIK
KAFTAN - /

ÖZEL DİKİM /

ÇEŞİTLERİMİZ İLE 
PROFESYONEL» 
KADROM U^f 

HİZMETİNİZDE^

DUGUN - NİŞAN 
SÜNNET - KINA 

YEMEKLİ 
YEMEKSİZ

VE HER TÜRLÜ 
CEMİYETLERİNİZ 

İÇİN
HİZMETİNİZDEYİZ

GSM: 0 532 615 31 05 GSM: 0 541 52012 02

http://www.yigitinsaatgemlik.com


2017 MODEL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE YÜKSEK VERİMLİ SIKIM! T3 KONTİNÜ

ZEYTİN 
KASALARINIZ 
ANINDA SİZE

GÜNLÜK 300 TON BASKI SIRASI BEKLEMEKYOK
t YAĞLIKZEYTİNİŞLEMEKAPASİTESİ YENİ FABRİKAMIZ YALOVA YOLUNDA HİZMETİNİZDE!

TESLİMİ— ....

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

GemlikKsrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

xalik 2U17 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

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

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

k GEMLİK
irfanunluemlak.sahibinden.com

(17-18 Kasım günleri Gemlik Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezinde yapılan fuarın başarılı geçtiği yapılan toplantıda da saptandı.

Isühdaın İnan deierleıünne aılantKi nridı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

AKP ABD ilişkileri neden bozuldu?
Türkiye Cumhuriyetin kurulduğundan 

bugüne geçen kadar sürede itibarını bu 
iktidar dönemindeki kadar kaybetmedi.

AKP’nin 2002 seçimlerinde iktidara 
gelmesinde en büyük rolü oynayan 
ABD ile bugün aralan limoni.

Oysa, ABD derin devleti, 11 Eylül Dün 
ya Finans Merkezlerinin İslamcı terö 
ristler tarafından uçakla patlatılmasın 
dan sonra, müslüman ülkelerin yöne
timlerinin ılımlı İslamcı olması projeleri 
devreye sokuldu... Devamı syf4’de

İstihdam seferberli 
ği kapsamında 
Gemlik’te düzen 
lenen İstihdam 
Fuarının sonuç ve 
değerlendirme top 
lantısı dün yapıldı. 
Iş-Sizi Çağırıyor” 
sloganıyla yapılan 
ve iki gün boyunca 
işveren ve iş ara 
yanlan bir araya 
getiren fuara 46 
kurum ve firmanın 
katıldığı, 8 bin 200 
kişinin C V doldur 
duğu açıklandı. 
Haberi sayfa 2’de

Kinm Gazetemizin dünkü sayısının birinci sayfasında manşetten yayınlanan 
"Solaksubaşı, Ergenekon’un ünlü avukatlannı tuttu” başlıklı haberde adı 
geçen Avukat İlker Sezer ve Avukat Murat Ergün’ün adı geçmiş olmasına 
karşın, Avukat İlkay Sezer’in bu dosyadaki dava ile ilgili bir ilişkisi ve 
bilgisi olmadığı açıklandı. Solaksubaşı’nın, Av. Murat Ergün ile avukatı 
olması konusunda görüşmeler yaptığı öğrenildi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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! 17-18 Kasım gönleri Gemlik Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezinde yapılan fuarın başarılı geçtiği yapılan toplantıda da saptandı.

İstihdam ftıarı ıleğeılenılirıne loplannsnapılılı
istihdam seferberli 
ği kapsamında 
Gemlik’te düzen 
lenen istihdam 
Fuarının sonuç ve 
değerlendirme 
toplantısı yapıldı. 
GTSO Toplantı Sa- 
lonu’nda düzenle
nen toplantıya 
Gemlik Kaymakamı 
Gürbüz Karakuş, 
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Kadir Erol, Bursa 
şkur Müdürü Fey 

zullah Eren Türk
men, GTSO Başkanı 
Kemal Akıt, GTSO 
Meclis Başkanı 
Paşa Ağdemir, 
Gemlik Ticaret 
Borsası Meclis 
Başkanı Mustafa 
Doğan, Gemlik 
şkur Müdürü Ünver 
Jnver ve firma tem
silcileri katıldı.

8 BİN KİŞİ 
KATILDI 
‘İş-Sizi Çağırıyor” 
sloganıyla yapılan 
ve iki gün boyunca 
işveren ve iş 
arayanlar bir araya 
getiren fuar ile 
ilgili yapılan bilgi 
lendirmede fuara 
46 kurum ve 
firmanın katıldığı 
kaydedildi.
8 bin kişinin ziyaret 
ettiği fuarda, 8 bin 
200 CV dolduruldu 
ğunu açıklandı. 
Aynı zamanda

2 bin 300 doğrudan 
iş görüşmesi yapıla 
rak, 946 işgücü 
talebi alındı.
Fuarda 287’de staj 
başvurusu alındı. 
Ayrıca, yüzde 96 
oranında etkinliğe 
katılan işverenlerin 
beklentilerinin 
karşılandığı, nitelikli 
ziyaretçi sayısında 
yüzde 90 oranında 
olumlu karşılık 
alındığı kaydedildi. 
Konferansların 
yüzde 87 oranında 
beklentiyi karşıla 
dığı fuara katılan 
firmaların yüzde 98’ i 
sonraki yıl da 
fuarda yer alacak 
larını kaydettiler.

KARAKUŞ; ÖRNEK 
TEŞKİL EDEN 
ÇALIŞMAYDI

Konu ile değerlen 
dirmede konuşan 
Gemlik Kaymakamı 
Gübüz Karakuş;

“Hayırlı bir çalışma 
yapıldı. Yıllardır 
beklenen ve örnek 
teşkil eden bir pro 
jeye de imza atıldı. 
İnsan gücünün ku
ramlarla buluşması 
nın önemli olduğu 
günümüzde, gerek 
kurumlar arası irti 
bat, gerekse devlet 
ile halkın buluşması 
için sağlanan istih
dam buluşması, 
Gemlik’te olumlu 
sonuçlar verdi. 
Ekonominin realite 
leri var. Kalifiye ve 
iş bilen insana istih
dam ortamının 
sağlanması önem
lidir. Herkes kendi 
sorumluluklarını bu 
konuda yerine ge
tirirse, hem iş huzu 
ru, hem de ülkenin 
geleceği adına 
önemli adımlar da 
atılmış olur. Geniş 
katılımlı fuar, gele
cekteki buluşmala 
rın da habercisiydi.

İş dünyasında 
başarılı olan isim
lere, ara sıra konfe 
rans verdirilerek 
tecrübelerinden 
yararlanılmalı” dedi.

TÜRKMEN; 
GEMLİK’TEKİ
BULUŞMA 
FARKLIYDI
Bursa İşkur Müdürü 
Feyzullah Eren Türk 
men ise konuşma 
sında şunları 
söyledi: “Şubat 
Ayında Cumhurbaş 
kanımızın istihdam 
çağrısı ile yol çıktık. 
Bursa’da beş istih
dam buluşması 
gerçekleştirdik. 
Bunların araların da 
Gemlik’te yapılan 
buluşma nın önemli 
yeri var. Gemlik’teki 
istihdam buluşması, 
aynı zamanda bölge 
buluşması oldu”

EROL; İŞKUR 
İLE ORTAK

ÇALIŞMALARIMIZ 
SÜRECEK

Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Kadir Erol ise;
“Güzel bir örnek 
olması bizler için de 
önemliydi. Biz İşkur 
ile bu projenin yanı 
sıra da, çok sayıda 
çalışma yapıyor, 
bize gelen talepleri 
de İşkur’a iletiyoruz. 
İşgücü ve insanları 
buluşturmak önemli 
bir kazanandır.
8 bin kişi katılmış. 
Daha etkin yerde 
yapılarak, 25 Bin ve 
40 bin gibi rakam
lara da ilerleyen 
dönemde ulaşa bili 
riz. Her geçen yıl, 
daha iyisi olacaktır. 
Yaz döneminde yapı 
lırsa, daha olumlu 
geçeceğine 
inanıyoruz” dedi.

AKIT; İLK DEFA 
GEMLİK’TE

OLMASINDAN 
ONUR DUYDUK

Son olarak söz alan 
GTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Başkanı Kemal Akıt; 
“Türkiye’de en 
büyük dert işsizlik. 
İşsizliğin olduğu 
yerde, her türlü 
melanet olur. Gem- 
lik’in, ilçeler arasın 
da ilk defa istihdam 
fuarına ev sahipliği 
yapmış olması da, 
bizleri ziyadesiyle 
memnun etti. Bu 
tercihten onur duy
duk. Neticeleri ile 
alakalı somut bir 
kaynak henüz açık 
lan masa da, fuarın 
genelinden vatan 
daşlanmız memnun 
oldular. Salonu
muzda yapılan dört 
konferans da hem 
bilgilendiriciydi, 
hem de beklenen 
talebi karşılar nite
likteydi. Emek veren 
herkese, tüm kurum 
lara ve işverenlere 
teşekkür ediyorum” 
dedi.
Kemal Akıt’ın konuş 
masının ardından, 
Gemlik Kaymakamı 
Gürbüz Karakuş’a, 
Gemlik Belediyesi 
adına Kadir Erol’a, 
GTSO Başkanı 
Kemal Akıt’a, Borsa 
Meclis Başkanı 
Mustafa Doğan’a 
plaketleri verildi.

K8Ş6D6 B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

QSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER A«JANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Polisten İlim gibi operasyon!
Bursa'da kendisini 
kamu görevlisi 
olarak tanıtıp bir 
kadının 153 bin 
lirasını alan 2 kişi 
yakalandı 
Olay, 10 Ekim Salı 
günü Nilüfer'e bağlı 
Yüzüncüyıl Ma- 
hallesi'nde mey
dana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, N.K. 
(75) isimli kadın, 
kendisini polis ola 
rak tanıtan şüpheli 
ye bankadaki 153 
bin lirasını çekerek 
elden verdi. Şüphe 
lilerin kendisini 1.5 
ay 'operasyon

luısı'aammstoncımasılıtiisiîmlaftt
Bursa'da düzenle
nen 2 ayrı uyuşturu 
cu operasyonunda 
gözaltına alınan 7 
şüpheliden 5'i 
tutuklandı
Emniyet Müdürlüğü 
Narkotik Suçlarla 
Mücadele Şubesi 
ekipleri, bazı 
kişilerin İstanbul'
dan Bursa'ya uyuş 
turucu getireceği 
bilgisine ulaştı. 
Bursa otoba nı 
kuzey gişelerinde 
tedbir alan ekipler, 
şüphelilere ait oto

Bursa'da is bırakma eylemi
Metal Sanayii 
İşverenleri Sendika 
sı (MESS) ile toplu 
iş sözleşmesi 
görüşmelerinin 
uyuşmazlıkla 
sonuçlanmasının 
ardından Mudan 
ya'da kurulu bulu
nan Türk Prysmian 
Kablo Fabrikası 
işçileri bir saatlik iş 
bırakma eylemi 
yaptı.
Metal işçileri, sabah 
vardiya girişlerinde 
okudukları basın 
açıklaması ile 
MESS'e tepki gös
terdi. Birleşik Metal

bitmedi' bahane
siyle oyaladığını 
anlayan N.K. polise 
müracaat etti.
Soruşturmayı derin 
leştiren ekipler, 
şüphelilerin kadınla 

mobili durdurdu. 
Araçta yapılan ara
malarda bir miktar 
uyuşturucu ile 
ruhsatsız tabanca 
ele geçirildi.
Şüpheliler N.T, S.S, 
E.T. ve E.G.K.

İş Sendikası Bursa 
Şube Başkanı 
Ayhan Ekinci, başta 
ücret olmak üzere 
sosyal haklar ve 
fazla mesai, gece 
zammı gibi madde 
lerde anlaşma 

tekrar irtibata geç 
meşinin ardından 
operasyonun 
startını verdi.
KOVALAMACA 
SONUNDA 
YAKALANDILAR 

gözaltına alındı. 
Ote yandan, 
Yıldırım ilçesindeki 
bir adrese operas 
yon düzenleyen 
ekipler, uyuşturucu 
ticareti yaptıkları 
iddia edilen B.Ç, 

sağlanamadığını 
belirtti. Metal 
işçilerinin ağır 
şartlarda çalıştığını 
belirten Ekinci, 
aldıkları ücretin ise 
ortalamada ikrami 
ye dahil net 2 bin

Evindeki altınları 
alan N.K., 
dolandırıcılar 
la telefonda 
görüşmesini 
sürdürdü. N.K.'yı 
uzaktan takibe alan 
ekipler, şüphelileri 
kadından poşeti 
alacağı sırada ko
valamaca netice 
sinde yakaladı. Yaşı 
küçük Y.T. (17) 
Çocuk Şube Müdür 
lüğü ekiplerine tes
lim edilirken, Y.T. 
(18) emniyetteki 
işlemlerinin ardın 
dan adliyeye sevk 
edildi.

F.Y. ve R.Ç'yi 
gözaltına aldı. 
Şüphelilere ait 
adreste yapılan ara
mada, satışa hazır 
halde paketlenmiş 
uyuşturucu ele 
geçirildi.
Emniyetteki işlem 
lerin ardından adli 
yeye sevk edilen 
zanlılardan N.T, S.S, 
E.T, E.G.K. ve B.Ç. 
çıkarıldık lan mah 
kemece tutuklandı. 
F.Y. ile R.Ç. ise adli 
kontrol şartıyla 
serbest bırakıldı.

145 TL olduğunu 
kaydederek, "Bu 
ücretle yaşamanın 
oldukça zor olduğu 
ortada dır. 
Sendikamızın ücret 
zammı talebi, kıdem 
ve maktu ücret 
zammı şeklin de 3 
aşamadan 
oluşmaktadır. Buna 
göre ilk 6 aylık 
dönem için ücret 
zammı teklifimizin 
karşılığı ortalama 
yüzde 30,37'dır. Bu 
tutar da ilk 6 aylık 
dönem için net 695 
TL'ye denk gelmek
tedir" diye konuştu

■■ v ■■ ■■ ■■

Buğun gunu 
karısını öldüren 
adanı tutuklandı

Bursa'da, aileleri 
nin onayı olmadan 
önceden nikahlan 
dığı karısını düğün 
günü çıkan tartış 
mada bıçaklayarak 
öldürdüğü 
iddiasıyla adliyeye 
sevk edilen zanlı, 
tutuklandı.
Düğün gününü 
sabah saatlerinde 
resmi nikahlı eşini 
bıçakla yaralayarak 
ölümüne neden 
olan zanlı Metehan 
Y*nin (21) emniyet
teki işlemleri 
tamamlandı.
Zanlı, çıkarıldığı 
nöbetçi mahke
mece tutuklandı. 
Güllü Y. (20) 
ailelerinin onay 
vermemesine 
rağmen Metehan Y. 
(21) ile nikah 
kıyarak evlenmiş 
ve Yıldırım ilçesi 
İsabey Mahallesi'n- 
deki bir evde bir
likte yaşamaya 
başlamıştı. Bir 
süre önce

İKl'ftİİlUİIIIMMIllll 
mahiıiBilaran!

Bilecik merkezli 
3 ilde, Fetullahçı 
Terör Örgütü/Para- 
lel Devlet Yapılan 
ması'na (FETÖ/ 
PDY) yönelik 
operasyonda 
gözaltına alınan ve 
emniyetteki işlemle 
ri tamamlanarak 
adliyeye sevk edi 
len 7 kişiden 3'ü 
tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlü 
ğü ekiplerince Bile
cik, İstanbul ve

ailelerinin onayı 
üzerine çift, düğün 
yapmaya karar 
vermişti.
Geçtiğimiz hafta 
kına merasimini 
yapan çift, dün ev
lerinin mutfağında 
tartışmaya başla 
mıştı. Tartışmanın 
büyümesi üzerine 
Metehan Y. eşi 
Güllü Yyi ekmek 
bıçağıyla vücu 
dunun çeşitli 
yerlerinden yarala
yarak kaçmıştı. 112 
Acil Servis ekipleri 
tarafından Yüksek 
İhtisas Eğitim ve. 
Araştırma Hasta 
nesi'ne kaldırılan 
Güllü Y. müda 
haleye rağmen 
kurtarılamamıştı.
İl Emniyet 
Müdürlüğü Cinayet 
Büro Amirliği 
ekipleri de zanlı 
Metehan Y*yi aynı 
mahalledeki bir 
meyve bahçe 
sinde gözaltına 
almıştı.

Bursa'da önceki 
gün düzenlenen e 
ş zamanlı operas 
yonda gözaltına 
alınan 12 zanlıdan 
7'sinin sorgusu 
tamamlandı. 
Adliyeye sevk 
edilen zanlılardan 
3'ü tutuklandı, 4'ü 
tutuksuz yargılan 
mak üzere 
serbest bırakıldı. 
Emniyetteki 5 
zanlının sorgusu 
devam ediyor.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Güne Bakış İlçedeki ağaçlar iıutlannor
AKP ABD ilişkileri neden bozuldu?

İslamcı terörizmin hedefindeki batılı 
ülkeler ve ABD, yıkılmaz sandıkları 
Ticaret Merkezlerini akıl almaz bir 
şekilde inançlı insanlarca yıkılmasının 
şokunu yaşarken, bundan korunmanın 
yolunu o yıllarda ABD de bir düşünce 
kuruluşunun yayınladığı “Sivil Demok 
ratik İslam: Ortaklar, Kaynaklar ve 
Stratejiler” adlı raporu devreye 
sokuldu.

İslam ülkeleri arasında tek laik ülke 
olan Türkiye de bu raporun istediği 
şekilde ılımlı bir islami hükümet kurula
bilirdi.

Hemen proje uygulamaya geçildi ve 
müslüman ülkelerde ılımlı İslamcılar 
desteklendi. AKP bu sürede kuruldu ve 
ilk seçimlerde iktidara getirildi. ABD 
nin Türkiye deki İslamcı cemaatlerle de 
ilişkisi vardı, Nurcu cemaatler içinde 
Fetullah Gülen ile ilişkiler devam edi 
yordu. Erdoğan, Gülen buluşması bu 
projenin bir sonucudur. Erdoğan ikti
dara geldikten sonra Nurcu Gülen’e ne 
isterse verdi. Devletin tüm kurumlarına 
yerleştiler. En önemli kurumlan ele 
geçirip, müritlerini köşe başlarına 
yerleştirdi.

Bir yandan da Erdoğan’ı İslam ale 
minin lideri yapacağı vaadleri ile gaza 
getirdi. Büyük Orta Doğu projesinin es 
başkanlığı görevi verildi ve Suriye 
karıştırıldı. ABD orta doğunun harita 
larını değiştirirken, AKP’nin başındaki 
lider de İslam dünyasının Halifesi 
olacaktı.

Hesapları çıkmadı. Sahaya Türk 
askerlerini sokarken, ABD ile iyiydik.

Suriye de muhalifleri örgütleyip silah 
tandırdık, ama 15 günde Şam’a girip 
Cuma namazı kılamadık.

Esat Rusya ve İran’a dayandı, bu iki 
ülke, Suriye topraklarına yerleşti, 
askeri üstler kurdular.

Biz ise dışarıda kaldık. Tuttuk Rus 
uçağını vurduk, ilişkileri bozduk.

Bu arada ABD Türkiye ye karşı PKK’ 
nin Suriye deki uzantılarını destekledi, 
amacı Türkiye sınırında bir Kürt 
otonomi devleti kurdurmaktı. Türkiye 
bunlarla uğraşırken, bir de baktık ki ik
tidar içindeki destekçileri nurcu Gülen- 
ciler ile aralar açılmış. Patlak veren 
yolsuzluklar, ayakkabı kutulardaki 
dolarlar, milyonluk kol saatleri ve Rez 
za Zarrap diye biri... Ardından 17-25 
Aralık olayları ve 15 Temmuz darbe 
girişimi.

AKP’yi iktidara getiren ABD Erdo 
ğan’a ve ılım islamçıları gözden 
çıkardı.

ABD’nin Ilımlı İslamcıları getirdiği 
gibi götürebilecek mi göreceğiz.

Bu çekişmelerden kaybeden yine 
Türk halkı olacaktır.

Enflasyonun Kasım ayında % 12’leri 
aşması, doların 4 liralara çıkması 
bunun göstergesi değil midir?

Kış mevsiminin 
başlamasından 
önce ilçemizdeki 
cadde ve sokak 
lardaki ağaçların 
budanmasına 
devam ediliyor. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Park ve 
Bahçeler Müdür 
lüğü tarafından 
taşerona verilen 
budama işleri 
nedeniyle, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin ilçe 
mizde sorumluluğun 
da olan caddelerdeki 
ağaçlar budanıyor.

İstiklal Caddesi, 
Orhangazi Caddesi 
Irmak Sokak, Çevre 
yolu, Karsak deresi 
çevresindeki ağaçlar

dün de ekipler 
tarafından budandı 
İlgililer, ilkbaharda 
budanan yerlerden 
yeni filizlerin

çıkacağını ve yaz 
mevsimine kadar 
ağaçların eskisi gibi 
yeşilleneceğini 
söylediler.

Gemlik Giritliler ve Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin Genel Kurulu yapıldı 

fcl IMli İH ■ lilliM
Gemlik Girit ve 
Rumeli Türkleri 
Kültür ve 
Dayanışma Derneği 
nin yapılan genel 
kurulunda Ahmet 
Çakmak ve ekibi 
yeniden dernek 
yönetimine 
seçildiler.
Geçtiğimiz pazar 
günü Atatürk Kor- 
donu’ndaki Dernek 
I lx I • 
ı_ur\diıı lue y dpi idil 

genel kurul toplantı 
sına ilgi yoğun oldu. 
Divan Başkanlığına 
Arif Çakmak, Gülru 
Gencer ve Murat 
Tamer’in getiril 
meşinden sonra, 
gündeme geçildi. 
Saygı duruşu ve is
tiklal marşının 
okunmasından 
sonra, yönetim 
kurulu çalışma ra
poru ve denetleme 
kurulu raporları oku
narak aklandı. 
Daha sonra yeni 
yönetim ve denetim 
kurulu üyelerinin 
seçimine geçildi. 
Yeni yönetim kuru
luna yine Ahmet 
Çakmak ve eki 
bindeki Ali Altuntaş, 
Adnan Süren, Güzin 
Çetin, Murat Tamer, 
Necati Turanh ve 
Oktay Obuz seçil 
diler.
Yönetim kurulu 
daha sonra yaptığı

toplantıda Ahmet 
Çakmak’ı yeniden 
dernek başkanlığı 
na getirdiler.

GENEL KURULDA 
MÜBADELE EVİ 
ANLATILDI

Genel kurulda 
çalışma raporunu 
okuyan Dernek 
Başkanı Ahmet Çak
mak, bir yıl içinde 
yapılan çalışmaları 
anlattı. Çakmak,

“Derneğimiz çalış 
ma dönemimizde 
mübadele günümü 
zü hep birlikte yine 
kutladık, ana yurda 
gelirken hastala
narak veya yollarda 
ölenleri saygı ile yad 
ettik. Aynı dönemde 
federasyona üye 
olduk. Kadın kolları 
mız her zaman 
olduğu gibi çalışma 
larını yoğun olarak 
sürdürdü ve bu 
yılda sergi açtılar.

Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’a zi
yaret ederek ilçe 
mizde bir mübadele 
evi veya müze kur
mak istediğimizi 
bildirdik. Bize eski 
bir evin verilmesini 
istedik, konu 
Belediye meclisinde 
kabul edildi. 
Ev verildiğinde en 
kısa zamanda ilçe 
m ize bir mübadale 
evi kazandıra 
cağız” dedi.
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CCBAt öğrencileri İstanbul 
Kitap Fuarı nı gezdi

Öğrencilerin Matematik 
kabusu! 4’te Ti yetersiz çıktı

Celâl Bayar Anado 
lu Lisesi öğrencile 
ri, her yıl olduğu 
gibi bu yıl da 
TÜYAP Uluslararası 
İstanbul Kitap 
Fuarı’na gitti. 
Bu sene 36.sı 
düzenlenen İstan
bul’un bu görkemli 
etkinliğinde öğren 
çiler, yazarlarla ve 
kitaplarla buluşma 
nın mutluluğunu 
yaşadı.
Yazar-öğrenci 
buluşmalarının 
önemli olduğunu 
vurgulayan öğren 
çiler, okullarıyla be
raber hem Bursa’- 
daki hem de Istan 
bul’daki kitap fuarı 
na her sene katıl 
dıklarını ve bu 
etkinliklerden dola 
yı mutluluk ve onur 
duyduklarını be
lirtti.

Okul Müdürü Kamil 
Beki, “Heryaştan 
yüzbinlerce insanın 
ilgi gösterdiği, mer
akla takip ettiği ve 
bu yıl 36.sı düzen
lenen TÜYAP Ulus 
lararası İstanbul 
Kitap Fuan’nda 
birçok değerli 
yazar ve yayıncıyla 
öğrencilerimizi 
tanıştırma imkânı 
bulduk. TV kanalla 

nnda gördükleri 
veya sadece kitap 
lardan ismini tanı 
d ıklan bazı yazarlar 
ile birebir sohbet 
etme imkâ nı bulan 
öğrencileri miz için 
güzel bir çalışma 
oldu. Bu çalışma 
larda emeklerini 
esirgemeyen tüm 
öğretmen ve öğren 
çilerimize teşekkür 
ediyorum." dedi.

81 ilde düzenlenen 
ve sekizinci sınıf 
öğrencilerinin 
katıldığı ABİDE 
Projesi'nin ilk rapor 
sonuçları gelmeye 
başladı. Buna göre 
Matematik'te öğren 
çilerin 4'te 1'i 
'yetersiz' olduğu 
gözledi.
Milli Eğitim Bakanlı 
ğınca (MEB), ileriye 
dönük eğitim poli
tika larının geliştiril 
meşinde kullanıl 
ması planlanan ve 
öğrenci başarısın 
daki gelişimin 
izlenmesi amacıyla 
38 bin 8. sınıf 
öğrencisinin katilı 
mıyla hazırlanan 
Akademik Beceri
lerin İzlenmesi ve 
Değerlendirilmesi 
(ABİDE) Projesi'nin 
verilerinden oluşan 
ilk raporun

sonuçları belli 
oldu.
MEB Ölçme 
Değerlendirme ve 
Sınav Hizmetleri 
Genel Müdürlüğün 
ce öğrenci başarı 
sındaki gelişimin 
izlenmesi için yürü 
tülen projenin ilk 
araştırması ABİDE 
2016, geçen yıl 
nisan ve mayısta 
81 it 495 ilçede bin 
299 okuldan 38 bin 
8. sınıf öğrencisi 
nin katılımıyla 
yapıldı.

Öğrencilerin zihin
sel becerilerinin or
taya konulması ve 
onların başpnla 
rıyla ilisjdli öğrenci, 
öğretmen ve okul 
özelliklerinin belir
lenmesi ama 
cıyla hazırlanan 
araştırmada, 
Tü'rkçp, matematik, 
fen ve teknoloji, 
sosyal bilgiler 
olmak üzere 4 der
sten çoktan 
seçmeli ve açık 
uçlu sorular yer 
aldı.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

iPad-iPhone 
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SPOR KÖŞESİ 
Haydar YİĞİT

GEMLİK’TE FUTBOLUN BU HAFTASI
Sporda şiddete 

başvurmak hep tem
sil edilen camialara 
zarar vermiştir. 
Seyirci taşkınlık 
yapmış takımı zarar 
görmüştür. Sporcu 
isyankar olmuş 
takımına zarar 
vermiştir. Böyle du
rumlardan karlı 
çıkan hep rakipler 
olmuştur. Bir anlık 
öfkede haklı olsan 
bile haksız duruma 
düşersin.

Seyrettiğim tüm 
Gemlik takımları bu 
sene son derece 
centilmence maçlar 
oynuyorlar. Bu du
rumdan karlı çıkan 
hep biz oluruz. Bu 
yüzden Çotanakspo- 
rumuzun küme 
düşmesine hiçbir 
hakemin gönlü razı 
olmaz. Zira efendi 
takımların küme 
düşmesi onları da 
çok üzer.

Centilmenlikten hiç 

ayrılmayalım lütfen. 
Bu hafta

Çotanakspor konuk 
ettiği İnegöl Alanyurt 
spora 3-2 mağlup 
oldu. Ama Alanyurt- 
spor üst sıralarda 
yer alan bir takım. 
Fazla üzülmemek 
lazım. Biz ayarımız 
daki takımları yen
memiz gerekiyor. 
Çotanakspor puan 
için çok iyi mücadele 
etti. Rakibin etkili 
sporcularının fazla 

olması dengeleri 
değiştirdi. Ama diğer 
haftalar için 
umudunu daha çok 
arttırdı. Maçta ortaya 
konan futbol seyre
denlere keyif verdi. 
Adeta kıran kırana 
mücadele vardı. Maç 
sonunda futbolcular 
birbirlerine kutladı 
lar. Bu çok önem
liydi.

Umurbey de oy
nanan maçta Vefa 
sporun rakibi namağ 
lup Değirmenönü 
spordu. Çok zevkli 
bir maç seyrettik. 
Maç boyu top bir o 
kaleye, bir bu kaleye 
gitti geldi. İki takım 
da çok iyi mücadele 
etti.

İlk yarının sonları 
na doğru Murat 
Yarar ceza sahası 

dışından öyle vurdu 
ki top çok güzel yere 
gitti. Kaleci, adeta 
çaresiz kaldı.
Ortalıkta bayram yeri 
ne döndü. Maçın 
şoku atlatılmadan bir 
hava topuna Muhar
rem kaleciden daha 
çok yükselince top 
ortada kaldı. Yetişen 
Mutlu’ya topa 
dokunmak yetti. Bir 
anda maç 2-0 oldu. 
İlk yarı böyle bitti.

İkinci yarının 
sonlarında Yunus 
uzaktan bir gol daha 
attı. Bu gole rakip iti
razda bulundu. Ama 
ben golde bir yanlış 
lık göremedim. 
Gayet nizami bir 
goldü.

Kuşkusuz bu 
haftanın en güzel 
haberi İnegöl’den 

geldi. Umursporu- 
muzun İnegöl’de 
Akhisar Demirspor’u 
2-1 yenmişti. Son 
haftaların şanssızlığı 
İnegöl’de son bul 
muştu. Tam Umur- 
spor camiası bu gali
biyete seviniyordu. 
Yönetim, futbolcular 
ve teknik heyet çok 
mutluydu. Zira, sanal 
alemde hemen gün
deme gelmişti.

Halil ağabeyim 
sporcularına çok 
teşekkür ediyordu. 
Umursporumuza 
bundan sonraki 
maçlarında başarılar 
diliyoruz.

Gemlik sporu
muzun fikstür gereği 
ilk hafta maçı yoktu, 
önümüzdeki haf
tadan itibaren maçla 
rı devam edecek.

MSC Cemlik'ten Cemili! öğrencilerine seminer
Gemlik Denizcilik 
Topluluğu seminer
lerine MSC Gemlik 
ile Gemi Acenteliği 
Operasyonları ile 
devam ediyor. 
Seminere MSC 
GEMİ ACENTELİĞİ 
A.Ş. Gemlik Liman 
Acente Hizmetleri 
Yöneticisi Salih 
MANAVOĞLU, Gemi 
Kontrol Sorumlusu 
Önder AKSOY ve 
Gemlik Asım 
Kocabıyık MYO 
Deniz ve Liman 
İşletmeciliği 
Mezunu MSC Gem
lik Gemi Kontrol 
Memuru Necati 
ÖZÜAYDIN katıldı. 
Seminer Salih 
Manavoğlu’nun 
denizcilik ve gemi

acenteliği şirketleri 
hakkında yaptığı 
konuşma ile başla 
dı. Kendisinin de 
Deniz ve Liman 
İşletmeciliği Progra 
mı mezunu 
olduğunu ifade 
eden Manavoğlu, 
öğrencilere gele- 

çekte iyi bir kariyer 
şansı elde etmek 
için şuanda neler 
yapmaları gerektiği 
ni ve özellikle İn
gilizce bilmeleri 
gerektiğini belirtti. 
Gemi acenteliğinin 
gece, gündüz sıcak- 
soğuk demeden her 

zaman çalışılan bir 
meslek olduğunu 
ve bu tür zorluklar 
ile mücadele 
ederek gemilere 
zamanın da 
operasyonları 
gerçekleştirdiklerini 
ifade etti. 
Ardından

sunumunu gerçek 
leştiren Önder 
Aksoy, gemi acen
telerinin yaptıkları 
işleri; gemi gelme
den önce, gemi 
geldiğinde ve gemi 
ayrılırken yapılması 
gereken işler olarak 
sınıflandırarak 

yapmış olduğu 
sunum üzerinden 
ayrıntıları ile 
öğrencilere aktardı. 
Necati Özüaydın 
yaptıkları operas 
yonlarda yaşamış 
oldukları olayları 
fotoğraflar üzerin 
den öğrencilere 
aktardı.
Seminere Gemlik 
Asım Kocabıyık 
MYO Deniz ve 
Liman İşletmeciliği 
Programı öğretim 
elemanları Yusuf 
Sarıkaya, İbrahim 
Sapmaz, Emrah 
Murat Tacar, Deniz 
ve Liman İşletme 
ciliği Programı ve 
Dış Ticaret Progra 
mı öğrencileri 
katıldı.

KAŞEDE BEKLEMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A
MATBAACIUK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK

Gemlik Körfez
DOmnmsmH

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN BYEGM

Bu gazete
Anadolu'nun Şeşi 
iPad-iPhone , 
uygulamasında 
yayımlanmaktadır.

Facebook sayfamız s Gemlik Körfez - GülerAjans
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Bursa üasanma oranı en yüksek 12 il içine girdi
Aile ve Sosyal Poli
tikalar Bakanlığın 
ca, çiftlere verilen 
evlilik öncesi 
eğitimlerin yaygın 
laştırılmasına yöne
lik proje kapsamın 
da, ilk 5 yılda 
"geçimsizlik" ne
deniyle boşanma 
oranlarının yüksek 
olduğu 9 ilde 
çalışmalar tamam 
tandı - Bu kapsam 
da evlilik öncesi 
eğitimler, gelecek 
yıl ise İzmir, İstan
bul, Kocaeli, Bursa, 
Balıkesir, Tekirdağ, 
Manisa, Erzurum, 
Samsun, Ordu, Van 
ve Zonguldak'ta 
yaygınlaştırılacak - 
Boşanma aşama 
sın daki çiftlere 
sağlanan danışman 
lık hizmeti sayesin 
de de 3 bin 405 çift 
boşanmaktan 
vazgeçti

Aile ve Sosyal Poli
tikalar Bakanlığınca 
2018'de evliliğin ilk 
5 yılında "geçim 
sizlik" nedeniyle 
yaşanan boşanma 
oranlarının en yük
sek olduğu 12 ilde 
çiftlere verilen 
evlilik öncesi eği 
timler yaygınlaş 
tırılacak.
Aile ve Toplum 
Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünce 
evlilik çağında olan 
ve aile kurmak için 

bir araya gelen 
çiftlerin, evlilik 
hayatına hazırlan 
maları amacıyla ve 
rilen "Evlilik Once 
si Eğitim Progra 
mı"nın Türkiye 
genelinde 
yaygınlaştırılması 
için başlatılan 
çalışma sürüyor. 
Bu kapsamda TÜİK 
verilerine göre 
2013, 2014 ve 
2015'te evliliğin ilk 
5 yılı içerisinde 
"geçimsizlik" ne

deniyle boşanma 
sayılarının yüksek 
olduğu 21 ili önce
likli olarak belirle 
yen Bakanlık tara 
fından bu yıl 9 ilde 
çalışma yürütüldü. 
"Evlilik Öncesi 
Eğitim 2017-2018 
Yaygınlaştırma Pro
jesi" olarak adlan 
dırılan çalışmada, 
2017'de Ankara, 
Kayseri, Malatya, 
Konya, Gaziantep, 
Şanlıurfa, Hatay, 
Antalya ve Adana 
'da yürütülen uygu
lamalarla projenin 
ilk ayağı tamamlan 
dı. Projenin ikinci 
ayağında ise yine 
"geçimsizlik" ne
deniyle boşanmala 
rın yüksek olduğu 
12 şehre yönelen 
Bakanlık, gelecek 
yıl İzmir, İstanbul, 
Kocaeli, Bursa, 
Balıkesir, Tekirdağ,

Manisa, Erzurum, 
Samsun, Ordu, Van 
ve Zonguldak'ta 
evlilik öncesi 
eğitimlerin yaygın 
laştırılmasını 
sağlayacak. Evlilik 
öncesi eğitimler 
2019'da ise 
Türkiye'nin 81 
ilinde uygulanır 
hale gelecek. 
Proje kapsamında 
Bakanlık uzmanları, 
valiler, belediye 
başkanları, muhtar
lar ile gençlere 
ulaşabilecek tüm 
kurum ve kuru 
tuşların yetkilileri, 
dini liderler ve 
kanaat önderleriyle 
bir araya gelerek 
evlilik öncesi eği 
timler hakkında 
bilgi veriyor. 
Gerçekleştirilen 
seminerlerde eğitim 
lerin yaygınlaştı 
rılmasına yönelik 

uygulamalar ele 
alınıyor. Bakanlığın 
verilerine göre, 
yaklaşık 5 yıllık dö 
nemde evlilik önce 
si eğitim program 
larından 620 bin 69 
kişi faydalandı. 
3 bin 405 çift boşan 
maktan vazgeçti 
Öte yandan 
Bakanlığın 2013'te 
başlattığı "Boşan 
ma Süreci Danış 
mantığı" sayesinde 
boşanma aşama 
sına gelen binlerce 
çifte destek verildi. 
Uygulamanın 
başladığı süreçten 
bugüne kadar 
başvuruda bulunan 
12 bin 144 çift 
danışmanlık hizmeti 
aldı. Boşanma 
aşamasındaki çift
lerin 3 bin 405' i 
evliliğin devamı 
yönünde karar 
verdi.

Devlenen Türk sinemasına 33 mılıoıı liralık destek
Hükümet Türk 
sinemasını marka 
haline getirmek için 
gaza bastı.
2017 yılında 30 
uzun metrajlı kurgu, 
71 belgesel film, 45 
senaryo, 34 kısa 
film, 10 animasyon 
filmine toplam 32,4 
milyon liralık 
destek sağlandı. 
Dizi ihracatıyla 
Amerika’dan sonra 
ikinci sıraya yükse
len, dünya film fes
tivallerinden 
ödüllerle dönen 
Türk sinemasına

hükümet desteği 
sürüyor. Geleceğin 
yönetmenlerinin ilk 
filmlerini, sinema 
fonuyla destekle 
yen Kültür ve Tu 
rizm Bakanlığı, 
deneyimli sinemacı 

ların yeni projeleri 
ne verdiği destekte 
de rekor kırdı.
Alanında uzman 
sektör temsilcileri 
nin yer aldığı “Des 
tekleme Kurulu”, 
2017’de, uzun me

traj, belgesel, senar 
yo yazım ve kısa 
film gibi alanlarda 
yönetmen ve sena 
ristlere toplam 33 
milyon TL destek 
sağladı.
UZUN METRAJA 
25,6 MİLYON 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın veri
lerine göre, 2017’ 
de, 30 uzun metraj 
kurgu film proje
sine 25,6 milyon TL, 
71 belgesel film 
yapım projesine 5 
milyon TL, 45 
senaryo yazım pro

jesine 544 bin TL, 
34 kısa film proje
sine 456 bin TL, 10 
animasyon film pro
jesine ise 236 bin 
TL destek sağlandı. 
6 Araştırma ve 
geliştirme projesi 
için verilen 255 bin 
TL’lik destekle, 
toplamda verilen 
destek tutarı 32,4 
milyon TL olarak 
gerçekleşti. Ayrıca, 
27’si yurtdışı, 74’ü 
yurtiçinden sinema 
alanında 101 sanat
sal etkinliğe de 22,8 
milyon TL destek 

sağlandı. Bakanlık, 
engellilerin sine
malara erişimine 
yönelik de çalışma 
yürütme kararı aldı. 
Bu kapsamda 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafın 
dan desteklenen 
filmlerin sesli be
timleme, işaret dili 
ve ayrıntılı altyazıla 
rın yer aldığı versi 
yonu film yapımcı 
lan tarafından 
hazırlanmış şekilde 
Kültür ve Turizm 
Bakanhğı’na teslim 
edildi.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

KİİÇİKKIMU
ÖZGÜZELYALI SİTESİNDE 

hawiiin eşyali ve eşyasiz 
2+1 MİRE SAHİBİNDEN SATIUK

05353781800
: Facebook sayfamız i Gemlik l^örfez- Güler Ajans
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Kiracılar dikkat! Kira zam aranı belli aldı!
Aralık ayında kira 
sözleşmesi yapanlar 
için zam oranı 
belli oldu.
Kira zam oranı 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 
tarafından her ay 
açıklanan Yurt İçi 
Üretici Fiyat Endek- 
si’ne (ÜFE) göre 
belli oluyor.
TÜİK, Kasım 2017 
ÜFE oranlarını 
açıkladı. Habertürk, 
2017 Aralık kira artış 
oranını hesapladı. 
Buna göre, Yurt içi 
üretici fiyat endeksi

(Yİ-ÜFE), 2017 yılı 
Kasım ayında bir 
önceki aya göre 
yüzde 2,02, bir 
önceki yılın Aralık 
ayına göre yüzde 
13,91 bir önceki 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 17,30 ve on 
iki aylık ortala
malara göre yüzde 
15,38 artış gösterdi. 
Kira artış oranı 
ÜFE’nin 12 aylık 
ortalaması baz 
alınarak 
hesaplanıyor. Bu
radan hesapla 2017 
Aralık kira artış

üzerinde zam yapa
maz. 2017 Aralik 
kira artış oranı da 
en fazla yüzde 
15,38.
KİRA ARTIŞI 
HESAPLAMA 
Şimdi gelin kira 
artış oranı Aralık 
2017’yi birlikte 
hesaplayalım. Diye
lim ki bin TL kira 
veriyorsunuz. 
Buna göre;
Kira Bedeli: 1.000 
TL 
Kira zam oranı: 
Yüzde 15,38 
Zam bedeli: 153,8

artış oranında ÜFE 
üst sınır. Yani ev 
sahibi ÜFE’nin

oranı yüzde 15,38. 
EV SAHİBİ EN 
FAZLA NE KADAR

ZAM YAPABİLİR? 
Yeni Borçlar Ka- 
nunu’na göre kira

Kartlar cüzdandan "ucus" için çıktı
Banka ve kredi 
kartlarıyla bu yılın 9 
ayında havayolu 
sektöründe yapılan 
harcama 11 milyar 
lirayı aştı 
Bankalararası Kart 
Merkezi (BKM) veri
lerinden derlediği 
bilgilere göre, bu 
yılın ocak-eylül 
döneminde havay
olu işlemleri için 
banka kartlarıyla 1 
milyar 766 lira ve 
kredi kartlarıyla da 9 
milyar 284 milyon 
lira olmak üzere 11 
milyar 50 milyon 
lira harcandı. 
Söz konusu 
dönemde banka ve

kredi kartlarıyla 22,7 
milyon adet işlem 
gerçekleştirildi.
Havayolu sek
töründe kartlarla 
geçen yılın 9 ayında

21,6 milyon adet 
işlemde 8,3 milyar 
liralık, yılın 
tamamında da 28,5 
milyon adet işlemde 
10,8 milyar liralık 

harcama yapıldı. 
Bu yılın ocak-eylül 
döneminde havayo 
lu harcamalarında 
yapılan harcama 
tutarı geçen yılın 

aynı dönemine 
kıyasla yüzde 32,8, 
işlem adedi de yüz 
de 5,3 artış gösterdi. 
Böylece bu yılın 9 
aylık döneminde 
havayolu sektörün 
de yapılan harcama 
tutarı, geçen yılın 
tamamındaki ödeme 
leri geçmiş oldu. 
BKM verilerine göre, 
havayolu sek
töründe kartlı 
işlemlerde en fazla 
harcama "yaz tatili" 
olarak bilinen 
üçüncü çeyrekte 
gerçekleşti. Havay
olu sektöründe 
kartla yapılan 
harcamaların tutarı 

bu yılın ilk 
çeyreğinde 3 milyar 
39 milyon lira, ikinci 
çeyreğinde 3 milyar 
787 milyon lira, 
üçüncü çeyreğinde 
4 milyar 224 milyon 
lira oldu.
5 YILDA UÇUŞA 
46.3 MİLYAR 
ÖDENDİ 
Havayolu sektörün 
de kartlı ödeme 
tutarı Eylül 2012 - 
Eylül 2017 döne 
mine kapsayan 5 
yılda 46 milyar 
302 milyon lira oldu. 
Aynı dönemde kartlı 
işlem adedi de 124 
milyon 33 bin olarak 
kayıtlara geçti.

Facebook sayfamız^: Gemlik Körfez * Gö.|ışj|?ÂJjEjjrı^a.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 eo
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 611 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94I J. I

ra VAPDR-FERİBOT
KAYMAKAMLIK

Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226)363 43 19
E.klhlsar (262) 655 60 31

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet MOd. 513 1° 28

i 
K

OTOBÜS

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

R
Pamukkal* «12 OO 2S
DENİZ UÇAÖI A13M13
Psçasus Atanla Seyahat «14 S3 32
METRO «13 12 12
Aydın Turizm 013 20 77
SOaer Turfam 012 *10 72
Kanbarogiu-Eaada* 014 40 40
Anrtur 014 47 71
Kamil Koç S12 O1 03

DAĞITICILAR

E GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 813 88 43
Mllangaz 813 22 89
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

H HASTANELER

B
E

Dovlot Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dav. Hast 513 23 29
Mer.Safl.Ocafii 513 10 08
Tomokay Tomografi 513 55 29
Acıbadem 280 44 44

RELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 5134520

BUSKİ 514 5796
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 5134521-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

K 
R

TAKSİLER

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

1 Akcan Patrol 813 1o 7O
MAR-PET «13 30 as
Tuncay Otogaz 013 1« 4«
Bayza Patrol 013 01 03

Gemlik Karfez
< GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 5947 
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)

fflİlSİHftl
VENÜS SİNEMASI 

AİLE ARASINDA 
11.30-14.00-16.30- 

19.00-21.15
KARDEŞİM BENİM2 
11.30-14.00-16.30- 

19.00-21.15
AYLA 

14.00-19.00-21.15 
YOL ARKADAŞIM 

11.30-16.30 

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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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
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erşembe 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 
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CHP İlçe Başkanlığına seçilen Cemil Acar’a seçim mazbatasını eski Başkan Mehmet Sertaslan verdi

kar, ıtrtl ııaıılııiı imigireri Mu M iaslatn
Cumhuriyet Halk Partisi İlçe 
Başkanlığı’na seçilen Cemil 
Acar’a yeni görevinin mazba 
tasını eski Başkan Mehmet 
Uğur Sertaslan verdi. 
Sertaslan, bundan sonra CHP 
ilçe başkanlığının kendisine 
verdiği her görevi emir saya 
cağını belirterek çalışmaya 
devam edeceğini söyledi. 
CHP İlçe Başkanı Cemil Acar 
ise, "Bana güç verin yönetimi 
me güç verin, kilitlendiğimiz 
hedefe ulaşalım. Ondan sonra 
da bunun tadını beraber çıkar 
talim." dedi. Haberi sayfa 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Acar’dan birlik mesajları 
Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Kong 

resinde İlçe Başkanlığı görevine 
seçilen Cemil Acar, dün eski İlçe 
Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’dan 
mazbatasını aldı.

CHP ilçe Binasında yapılan devir 
teslim törenine CHP’İller ilgi gös
terdi.

Sertaslan yaptığı uzun konuşma 
sında 5 yıllık çalışma dönemini ana 
batlarıyla anlattı. Devamı sayfa 4’de

Yapılan depremsellik incelemelerinde, depreme rÇKI UnilUR NSIlillfl dayanıksız olduğu belirlenen eski Adliye binasının Jl——2——-EJEB yıkımına başlandı. Emin Dalkıran Kordonu, Kumsal ft #1 a Sokak’ta bulunan 5 katlı betonarme bina, Mal MüdürSû 11IIIIII<1 VIKIII lllll lü9ü tarafından yapılan ihale sonucu bir firmaya 
yıkılması için ihale edildi. Haberi sayfa 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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CHP ilçe Başkanlığına seçilen Cemil Acar’a seçim mazbatasını eski Başkan Mehmet Sertaslan verdi

Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Başkan 
lığı’na seçilen 
Cemil Acar’a yeni 
görevinin mazbata 
sini eski Başkan 
Mehmet Uğur 
Sertaslan verdi. 
Göreve başlayan 
Acar, yaptığı konuş 
mada destek istedi 
ve yerel seçimlerin 
startını verdi.
Dün saat 14.30 da 
CHP İlçe Merkezin 
de düzenlenen 
görev devir teslim 
törenine, CHP İlçe 
Başkanlığına 
seçilen Cemil 
Acar, eski Başkan 
Mehmet Uğur 
Sertaslan, eski ve 
yeni yönetim kurulu 
üyeleri, belediye 
meclis üyeleri ile 
çok sayıda partili 
katıldı.

SERTASLAN 
MAZBATAYI 
TESLİM ETTİ

Görev teslim 
töreninde konu 
şan CHP eski İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan, 5 yıl 
süren ilçe Başkanlı 
ğı süresince birlik 
te çalıştığı yöneti
cilere, partili üyele 
re layık olmaya 
çalıştığını söyledi. 
Sertaslan, görev 
süresince yaşadık 
lan sorunları 
anlatırken, AKP 
iktidarının milli 
bayramlarda 
Atatürk Anıtına çe
lenk koymaya izin 

verilmediğini, 
bunlarla mücadele 
ettiklerini, iktidarın 
baskısı sonucu 
ezilenlerin yanında 
olmak gibi zorun 
tulukları olduğunu, 
Fetö soruşturma 
lan kapsamında, 
yıllarca mücadele 
ettikleri terör örgü 
tü olduklarına 
inandıkları Fetö’nün 
sonra iktidar par
tisinin yanında yer 
ahp yıHarca birlikte 
yürüdükten sonra 
“bunlar terör 
örgütüdür” dedik
lerini 15 Temmuz 
olayından sonra 
mağduriyet yarat 
tığı bir dönemi de 
ilçe başkanlığı 
makamında geçir 
diğini söyledi. 
Mehmet Sertaslan 
görevi sırasında 
hiçbir vizyonu ve 
Gemlik’e ilişkin 
öngörüsü yoksun 
bir AKP yerel ikti 
darı ile de çarpış 
mak zorunda 
kaldıklarını, beledi 
ye meclisinde el
lerinden geldiği 
kadar AKP’li üye 
lerin sayısal çoğun 
luklarına karşın 
mücadele verdik
lerini söyledi. 
Belediyeye karşı 
hukuksal yollara 
başvurduklarını ve 
davalar kazandık 
larını anlatan Ser
taslan, “Bunları 
uygulamayan bir 
belediye başkanı 
mız var” dedi.

SANA EMANET

Sertaslan, bundan 
sonra CHP ilçe 
başkanlığının kendi
sine verdiği her 
görevi emir saya 
cağını belirterek 
çalışmaya devam 
edeceğini söyledi. 
Sertaslan; “Bu saat 
ten sonra çevre, 
zeytin, deniz, esnaf, 
çifti, işçi, şana 
emanet. Örgüt sana 
emanet. Kaldırım da 
yol da, sokak da 
cadde de sana 
emanet. Cemevi de 
cami de, okul da 
üniversite de sana 
emanet. Doğum da, 
düğün de, köylüsü, 
kentlisi, engellisi 
sağlıklısı sana . 
emanet.
108 bin yurttaşımı 
zın hakkı da huku 
ku da sana emanet. 
CHP atılan iftirayı 
da temizlemekte, 
AKP’li belediye de 
yapılan yolsuzluk 
lan takip işi de, 
sana emanet. İşin 
zor, uğraşın büyük 
ama CHP ailesi de 
bi o kadar büyük.

Allah yardımcın 
oı'sun''dedi.

SALONLAR 
YETMİYOR

Daha sonra söz 
alan CHP’nin yeni 
İlçe Başkanı Cemil 
Acar ise kongreye 
ve devir teslim töre
nine gösterilen il
giye teşekkür ede 
rek konuşmasına 
başladı. Acar, 
“Gördüğüm 
kadarıyla artık bize 
bu salonlar yet
meyecek. Daha 
başka çareler 
aramalıyız. Daha 
büyük salonlar 
gerekecek.” dedi.

7/24 DERTLERİ 
DİNLEMEYE 
HAZIRIM
Cemil Acar şöyle 
devam etti: “Çalışıp 
ta kazanacağımız 
mevkiiler var, 
makamlar var, 
göndereceğimiz 
arkadaşlarımız var. 
Bu göreve beni 
layık gördünüz. 
Yükümüzün göre
vimizin çok ağır 

olduğunu biliyorum. 
Sorumluluğumun 
çok ağır olduğunu 
biliyorum. Buna 
rağmen geçmişte 
geçirdiğimiz acı 
neticelerden sonra 
bu görevden kaç
mam mümkün 
değildi. Bizim yerel 
yönetimlerde hede
fimiz vardı. Gem
lik’te yeniden beledi 
yeyi kazanma 
potansiyelimiz var. 
2009 da bunu gös
terdik. Bu hedefe 
kilitlenmeliyiz.
Yönetim listesi 
yapma sırasında en 
iyi yönetimi 
olgunlaş t ırmak 
istedik. Kısa sürede 
yaptığımız için 
bizim için 
zor oldu. Bazı 
arkadaşlarımızın 
beklentilerine cevap 
belki veremedik. 
Ama kimse kusura 
bakmasın herkes 
yönetimde olmak 
zorunda değil. Bu 
partide çalışmak 
için herkesin canla 
başla bu partiye 
çalışmasını şahsen 
ben ilçe Başkanı 
olarak kesinlikle is
tiyorum. Kırgınlık, 
küskünlük, eski 
dargınlıkları lütfen 
bir tarafa bırakalım, 
bir olmak zorunda 
yız. Güçlü olmak 
zorundayız. Omuz, 
omuza kol, kola 
çalışmak zorunda 
yız. Böyle bir za
manda ayrışma key
fiyetimiz kesinlikle 
yoktur. Ben 7-24

tüm arkadaşlarımın 
dertlerini dinlemeye 
hazınm. Hiç kimse 
ben bunu söylerim 
kın lir mı kırılmaz mı 
düşüncesinde 
olmasın. Bunu yap
mak zorundayız. 
Eski kırgınlıkları 
düzeltmek 
zorundayız. Herkes 
le uyum içinde çalış 
mak zorundayız.

BANA GÜÇ VERİN

Güveninize layık 
olmaya çalışacağız. 
Bu görevi 
sağlamaya hazırız. 
Bundan sonra 
önümüze bakaca 
ğız. Kesinlikle ve 
kesinlikle küskün
lükleri gerilerde 
bırakalım. Bana güç 
verin yönetimime 
güç verin, kitlen 
diğimiz hedefe 
ulaşalım. Ondan 
sonra da bunun 
tadını beraber 
çıkartalım.” dedi. 
Mehmet Uğur 
Sertaslan’ın emanet 
bıraktığı listeyi 
okuyan Acar, 
aynen kabul ettiğini 
onayla dığını ve 
sahip çıka cağına 
söz verdi.
CHP’nin yeni ilçe 
Başkanı Cemil Acar 
konuşmasından 
sonra yönetim ku
rulu ile bir toplantı 
yaptıktan sonra, 
belediye meclis 
üyeleriyle de grup 
toplantısı yaparak 
görevine başladı. ı
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TaliAlanacağiDUiıiaııiAca camdan itWi
Bursa'da uyuşturu 
cuyu camdan dışarı 
atan bir kişi, jan
darma ekipleri tara 
fından yakalandı. 
Bursa fi Jandarma 
Komutanlığı istih
barat Şube 
Müdürlüğü ve Gem
lik İlçe Jandarma 
ekipleri, M.A.E.'nin 
uyuşturucu temin 
edeceği bilgisine 
ulaştı.
Ekipleri, şüpheliyi 
kaçmaya çalışırken

T.C, 
BURSA VALİLİĞİ

. JANDARMA KOMUTANLI

durdurdu. Araçta 
ve şahsın üzerinde 
arama yapan

ekipler, her hangi 
bir uyuşturucuya 
rastlamadı.

Bunun üzerine 
şüphelinin geldiği 
yönü arayan 
ekipler, yol 
kenarında beyaz bir 
poşet buldu.
Poşetin içerisini 
açan jandarma 
ekipleri, 355 gram 
esrar ele geçirdi. 
Şüpheli, 
işlemlerinin 
ardından tutuk 
suz yargılanmak 
üzere serbest 
bırakıldı.

Bir ayda 
87 tutuklama!

II II II IIII II II l II ■ ■IntniMMiiilınıııiiliiıııııııııııılı
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde 
park halindeki bir 
otomobilin farları 
dahil birçok 
parçası çalındı 
Geçen çarşamba 
gecesi oto pazarı 
parkında A.S.'e ait 
aracın parçaları 
sökülerek çalındı. 
Sabah saatlerinde 
otoparka gelen A.S.

gözlerine 
inanamadı.
Akşam bıraktığı

aracın ön tarafının 
söküldüğünü gören 
A.S. hemen em

niyet güçlerine 
haber verdi.
Yapılan incelemede 
aracın ön tampon, 
sağ ve sol far, pan
jur, su radyatörü, 
klima radyatörü, 
hava filtresi, fan 
motoru ve 
plakasının çalındığı 
görüldü.
Olayla alakalı 
tahkikat sürüyor.

Bursa'da narkotik 
polisinin son bir 
ayda yaptığı ope 
rasyonlarda 87 
kişi tutuklandı. 
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü 
Narkotik Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekip
leri, son 1 ayda 
yaptıkları faaliyet
leri açıkladı. 
515 ayrı operas 
yonda 703 şüpheli 
şahıs hakkında 
işlem yapıldı. 
Bu şüphelilerden 
166 kişiye 'uyuştu 
rucu ticareti yap
mak', 537 şüpheli 
ye ise, 'kullanmak 
için uyuşturucu

satın almak, kabul 
etmek veya bulun
durmak' suçundan 
işlem yaptı. 
Bu şüphelilerden 
87'si sevk edildiği 
adli mercilerce 
tutuklandı.
Operasyonlarda 94 
kilo sıvı metamfe 
tamın, 300 kilo 
metamfetamin 
imalatında kullana 
lan kimyasal, 3 kilo 
532 gram metamfe- 
tamin, 4 kilo 300 
gram esrar, 3 kilo 
457 gram bonzai, 
577 adet ectasy, 
56.75 gram kokain, 
8.4 gram eroin ve 
30 kök kenevir ele 
geçirildi.

MeMgMılnılıtl
Bursa'da aynı aileyi 
ikinci kez dolan dır 
mak isteyen şahıs, 
Suçüstü yakalandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, geçtiğimiz 
Pazartesi günü 
şüpheli şahıslar, 
72 yaşındaki S.Y.'yi 
telefonla arayarak 
kendilerini polis ve 
savcı olarak tanıttı. 
Yaşlı adamdan 
65 bin lira ve 67 
yaşındaki eşi 
S.Y.'den 31 bin lira 
para istediler. İste
dikleri parayı yön
lendirdikleri bir 
kişiye verme 
sini söyleyen 
dolandırıcılar 
yaşh çiftin toplam 
96 bin lira aldı.
Dolandırıldığını an
layan yaşh çift, du- 

’ rumu polise

bildirerek ekipler
den yardım istedi. 
Aynı dolandırıcılar, 
çifti tekrar araya 
rak kendilerini 
başkomiser olarak 
tanıttıktan sonra 
daha fazla para 
istediler. Polis 
ekipleri yaşlı çiftle

işbirliği yaparak 
suçluları yakalamak 
için çalışmalara 
başladı. Yaşlı çift, 
dolandırıcıların 
istediği parayı 
çekerek eve geldi.
Dolandırıcı
B.K.(37) yaşh 
çiftin parasını

almak için eve 
gelince polis 
ekipleri suçüstü 
yaparak zanlıyı 
gözaltına aldı. 
Gözaltına alınan 
zanlı emniyet 
teki işlemlerinin 
ardından adli 
yeye sevk edildi.

Facebook sayfamız î Gemlik Körfez - Güler Ajans

3 aylık eşini ölıliiren 
MniiıeliiM
Bursa'da, kıskanç 
hk ve şiddet nede 
niyle evi terk eden 
3 ay önce evlendiği 
eşi Deniz Güneş 
Adıyaman'ı, son 
kez konuşmak için 
çağırdığı parkta 10 
yerinden bıçakla 
yarak öldürmek 
suçundan yargıla 
nan Mehmet Adıya 
man, ağırlaştırılmış 
müebbet hapis ce 
zasına çarptırıldı. 
Bursa'nın merkez 
Gürsu ilçesinde bir 
tekstil fabrikasında 
işçi olarak çalışan 
Mehmet Adıyaman, 
aynı işyerinde 
tanıştığı Deniz 
Güneş ile aileleri 
nin izin vermemesi 
üzerine kaçarak 
evlendi. Çift, yaşla 
rı küçük olduğu 
için evliliklerine

izin vermeyen aile 
lerini nikah günü 
ikna edip, düğün 
lerine çağırdı. İddi
aya göre, Mehmet 
Adıyaman, evlen 
dikten sonra kıs 
kançhk yüzünden 
sürekli tartıştığı 
eşini, ailesine 
karşı ilgisiz 
kalmakla da 
suçlayıp, kendi 
anne ve babasıyla 
da konuşmaması 
için defalarca 
uyarıp dövdü. 
Mahkeme heyeti, 
kısa bir aradan 
sonra açıkladığı 
kararında, sanık 
Mehmet Adıya 
man'a tahrik ve iyi 
halden indirim 
uygulamayarak, 
ağırlaştırılmış 
müebbet hapis 
cezası verdi.
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Yıllardır yıkılması beklenen “Çürük” bina Mal Müdürlüğü tarafından yıktırılıyor...

iOÜîîPfflMlKadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Acar'dan birlik mesajları
Mehmet Sertaslan görevi sevdiği ve 

güvendiği bir büyüğüne devretmekten 
dolayı mutluluk duyduğunu belirtirken, 
kendisine emanet ettiklerini sıraladı.
“Bu saatten sonra çevre, zeytin, deniz, 

esnaf, çiftçi, işçi, sana emanet. Örgüt 
sana emanet. Kaldırım da yol da, sokak 
da cadde de sana emanet. Cemevi de 
cami de, okul da üniversite de sana 
emanet. Doğum da, düğün de, köylüsü, 
kentlisi, engellisi sağlıklısı sana 
emanet.

108 bin yurttaşımızın hakkı da hukuku 
da sana emanet. CHP atılan iftirayı da 
temizlemekte, AKP’li belediye de yapı 
lan yolsuzlukları takip işi de, sana ema 
net. İşin zor, uğraşın büyük ama CHP 
ailesi de bi o kadar büyük.
Allah yardımcın olsun” dedi.
Mehmet Uğur Sertaslan konuşmasını 

bir tavsiye ile sonlandırdı.
O da Şeyh Edebali’nin Osman Bey’e 

yaptığı ünlü tavsiyesi idi.
Bu tavsiye CHP lilerce alkışlarla 

karşılandı.
Cemil Acar bu tavsiyelere uyacağını 

söyledi. Konuşmasına kendine ve 
arkadaşlarına karşı gösterilen ilgi ve 
katılıma teşekkürle başladı.

Parti binasındaki devir teslim töre 
nindeki katılımın yüksek olması ne
deniyle “bizim yeni salonlara ihtiya 
cimiz olduğunu görüyorum” derken, 
konuşmasının bütününde parti içinde 
birlik ve beraberlikten söz etti. Eski 
kırgınlıklarının küskünlük ve eski 
dargınlıkların bir tarafa bırakılmasını 
istedi.

“Birlik olmak, omuz omuza olmak 
çalışmak, güçlü olmaz zorundayız.” 
diyen Cemil Acar, “Ayrışma keyfiye 
timiz kesinlikle ve kesinlikle yok.” diye 
rek, 7/24 bütün arkadaşlarımı dinleme 
ye hazır olduğunu, herkesle uyum 
içinde çalışmak istediğini, gerekirse 
herkesin ayağına gideceği söyledi.
“Bundan sonra önümüze bakacağız” 

derken, birlikte çalışmayı, yönetime ve 
kendisine güç vermesini istedi. Hedef 
olarak ise yerel seçimleri gösterdi.

Cemil Acar, yerel seçimlerde 2009 
yılında olduğu gibi Belediyeyi yeniden 
kazanmak için birliğin zorunlu olduğu 
nu, bunu başaracak gücün CHP’de 
bulunduğuna dikkat çekti.

Siyasetle 2009 yerel seçimleriyle 
tanışan Cemil Acar’ın, Belediye Başkan 
vekilliği dönemindeki tecrübeleri ve 
başına gelenler sonucu pişmiş biri 
olarak gördüm.
Acar siyas&te iyi ba^ıaûı.
Bundan sonrasını birlikte göreceğiz.

!- y-

Yapılan deprem 
sellik incelemele 
rinde, depreme 
dayanıksız olduğu 
belirlenen eski 
Adliye binasının 
yıkımına başlandı. 
Emin Dalkıran 
Kordonu, Kumsal 
Sokak’ta bulunan 
5 katlı betonarme 
bina, Mal Müdürlü 
ğü tarafından 
yapılan ihale sonu 
cu bir firmaya 
yıkılması için 
ihale edildi.
Önceki gün binanın 
çevresi Gemlik 
Belediyesince

Celâl Bayar Anadolu 
Lisesi tarafından 
Mevlid-i Nebi Haftası 
münasebetiyle kon
ferans düzenlendi. 
Celâl Bayar 
Anadolu Lisesi 
konferans salo
nunda Mevlid-i Nebi 
Haftası ve Mevlid 
Kandili münase
betiyle Uludağ 
Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Hadis An- 
abiiim Dalı öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Akif KÖTEN “Hz. 
Peygamber ve 
Güven Toplumu” 
başlıklı bir 
konferans verdi. 
Programda konuşan 
Okul Müdürü Kamil 
Beki, “Âlemlere rah- 

güvenlik çem 
berine alındı. 
Eski Adliye binası 
yapılan kontrollerde 
“Çürük” çıkması 
üzerine bina yakla 
şık 2 yıl boşaltıl 
mayarak kullanıldı. 
Adalet Bakanlığı’n 
dan boşaltma izni 
çıkmasından sonra, 
taşınacak Adliye 
için yer aranmaya 
başlandı. Bu sırada 
Sosyal Yaşam Mer 
kezi parkı yanındaki 
bir konut kiralandı. 
Binada düzenleme 
lere yapılarak 
Adliyenin kullana

met olarak 
gönderilmiş, yaşantı 
sıyla insanlığa 
örnek olan, yaratıl 
mışların en hayırlısı 
Hz. Peygamber 
(sav)’in dünyaya 
teşrif buyurdukları 
Mevlid Kandili’ne ve 
Mevlid-i Nebi 
Haftası’na ulaşma 
nın sevincini ve 

cağı şekle sokuldu. 
Gemlik, Bursa’nın 
ilçeleri içinde Adliye 
binası kendisine ait 
olmayan ender 
ilçelerden biri. 
İlçemize Adliye 
binası yapılması için 
2010 yılında 
Hisartepe Mahalle 
sinde bir yer 
bulundu.
Proje ihaleye 
çıkarken, Adalet 
Bakanlığı arsayı 
beğenmedi. 
Ardından geçtiği 
miz yıllarda 
Çevre yolu civarında 
yeni bir alan imar 

mutluluğunu hep 
birlikte bir kez daha 
yaşıyoruz. Hiç 
şüphesiz insanlığın 
giderek bireysel 
benliklerine, çıkar 
ve hazza dayanan 
bir hayata yöneldiği 
böyle bir ortamda 
hayatımızı güzel 
değerlerle inşa 
edebilmek için 

planlarına 
“Adliye Sarayı” 
yeri olarak işlendi. 
Bu arazinin 
zeminindeki 
sorunlar nedeniyle 
bu alan da bina 
yapımından da 
vazgeçildi. 
Son olarak Hisar 
tepe Mahallesi’nde 
yeniden bulunan bir 
alanda Gemlik 
Adliye Sarayı’nın 
yapılmasına 
karar verildi.
Yeni Adliye Sarayı’ 
mn inşaatına 
yakında başianaca 
ğı öğrenildi.

Peygamber 
Efendimizin güzel 
ahlâkına, yol 
göstericiliğine her 
zamankinden çok 
ihtiyacımız vardır." 
dedi.
Program sonrası 
tüm öğrencilerin 
kandili kutlanarak 
ikramlarda bu
lunuldu.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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BURUlflŞlan müjde!
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'ndeki 
değişim dönüşüm 
meyvelerini veriyor 
Burulaş, metronun 
yoğun olarak 
kullanıldığı sabah 
saatlerinde 
Arabayatağı'ndan 
Uludağ Üniver
sitesi hattına olan 
boş tren uygulama 
sini 2'den 3'e 
çıkararak bekleme 
süresini 7,5 dakika 
dan 3,5 daki 
kaya düşürdü. 
Burulaş, vatandaş 
lardan gelen 
yoğunluk şika 
yetle rini değerlen 
diriyor. Yeni 
planlama ile yolcu 
yoğunluğunun 
zirvede olduğu 
07.00-09.00 saatleri 
arasında. Arabayata 
ğı'ndan Üniver
siteye giden boş 
tren uygulaması

2'den 3'e çıkarıldı. 
Her trende 4 
vagon olduğu, 
toplam vagonun da 
8'den 12'ye 
çıktığı öğrenildi. 
Yakın zamanda 
boş tren 
uygulamasının 
4'e çıkarılacağı ve 
özellikle Acemler 
Küçük Sanayi ve 
Üniversite yö 
nündeki yoğunluk 
şikayetlerinin

minimize edile 
ceği öğrenildi. 
Burulaş yeni 
yönetiminin bir 
planlama 
değişikliği ile bu 
uygulamayı 
başlattığı, 2018 
yılında yeni 
vagonların 
alınmasıyla 
yoğunluk 
şikayetinin 
daha da azaltıla 
cağı öğrenildi.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Ulaşım 
Daire Başkanlığı 
ekipleri, kar yağı 
şıyla birlikte 
özellikle dağ 
ilçelerinde 
karla mücadele 
çalışmalarına 
başladı.
Kardan kapanan 
9 köy yolu trafiğe 
açarken, halen 
kapalı olan yol 
bulunmuyor.

Ulaşım Daire 
Başkanlığı Yol 
İşleri Şube Müdür 
lüğü, toplam 
136 araç ve 320 
personelle 
sürdürdüğü 
karla mücadele 
çalışmalarında 
kardan kapa 
nan 9 köy yoluna 
müdahale etti. 
Büyükorhan'da 
6, Keleş'te 1 ve 
Orhaneli'nde de

2 mahallenin 
yolu trafiğe açıldı. 
Halen kapalı 
köy yolu bulun
mazken, kar 
yağışının olduğu 
bölgelerde 
çalışmalar kesin 
tisiz sürüyor.
Öte yandan Keleş 
ilçesinin yüksek 
kesimlerinde 
kar kalınlığı 
6 santimetreyi 
buldu.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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SATRANÇ ŞAMPİYONLARI ÖDÜLLERİNİ ALDI
Gemlik İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
nün Gençlik Hizmet 
leri İlçe Spor Müdür 
lüğü ile birlikte or
ganize ettiği Öğret 
menler Günü Hızlı 
Satranç Turnuvası 
nefes kesti.
Cumhuriyet İlkoku
lunda yapılan 
ilkokul ve ortaokul 
lan kapsayan turnu
vaya 92 öğrenci 
katıldı. 3 gün süren 
turnuvanın ödül

töreni Sosyal Ya gerçekleşti. Turnu- diye Spor Satranç
şam Merkezinde vada Gemlik Bele Takımının başarısı

dikkat çekti. Selçuk 
Aydın yönetiminde 
turnuvaya giren 
Belediye Spor 
Satranç Takımı 9 
madalya birden 
alarak büyük bir 
başarıya imza 
attılar.
Başarılı satranç 
öğrencilerine ödül
lerini Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran, Gençlik 
Hizmetleri İlçe Spor 
Müdürü Abdurah

man Dağlar ve 
Satranç Öğretmeni 
Selçuk Aydın 
takdim etti. 
Mehmet Duran, 
Gemlik’in bir çok 
spor branşı yönün
den artık başarılı 
bir ilçe olduğuna 
vurgu yaparak, 
satrançta da 
önemli sporcuların 
yetişmesinden 
büyük mutluluk 
duyduklarını 
söyledi.

YETENEK SİZDEN DESTEK BİZDEN PROJESİ BÜYÜYOR
Gemlikli Sanatçı 
Ahmet Gültekin’in 
“Yetenek Sizden 
Destek Bizden” 
projesi kapsamın 
da, Gemlik 
Kaymakamlığı, 
Gemlik Belediyesi 
ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğünün 
destek verdiği en
strüman dağıtımları 
hız kesmiyor. Proje 
kapsamında belir
lenen 6 pilot okulda 
toplam 700 öğrenci 
enstrümanlarına 
kavuştu. Bağlama, 
Gitar, Keman, Ritm, 
Perküsyon, Bando, 
Tiyatro, Halk 
Oyunları, Çocuk ve 
Gençlik Koroları

oluşturulmaya 
başlandı. Ücretsiz 
yapılacak olan 
eğitimlere yine 
ücretsiz olarak 
enstrümanların 
dağıtımı tamamlan 
dı. Çınar İlkoku
lunda yapılan en

strüman dağıtımına 
Gemlik Kaymakamı 
Gürbüz Karakuş, 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran’ın 
yanı sıra ses ve 
sinema sanatçısı

Fulden Uras’ta 
katıldı. 150 öğren 
ciye yapılan enstrü
man dağıtım larına 
sanatçı Fulden 
Uras’ta 30 enstrü 
man alarak destek 
verdi. Proje mimarı 
Ahmet Gültekin,

“Kardeşlerimize 
müziği ve sanatı 
sevdirebilmek, on
lara bir şeyler kata
bilecek olmanın 
mutluluğunu yaşı 
yorum. Destek olan 
herkese teşekkür 
ediyorum” dedi. 
Sanatçı Fulden 
Uras’ta, Gemlik’te 

başlayan bu proje 
nin tüm ülkeye ör 
nek olması gerekti 
ğini ifade ederek, 
toplumun tüm kes
imlerinin ve sanatçı 
ların da öğrencile 
rin müzik ve sanat 
eğitiminde duyarlı 
olmaları gerektiğini 
ifade etti.

1tlMilSII!NIIIİ8UIİSIİ8n»l)liSI8İHIin«
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Milli 
Eğitim Bakanlığı, 
Türkiye Belediyeler 
Birliği ortaklığıyla 
yürütülen proje 
kapsamında Türki 
ye'de sinemaya 
gitme imkânı bula
mayan öğrenciler 
sinemayla buluşu 
yor. Sinemanın, 
sosyalleşmeye 
yönelik olumlu etki
lerinin genç ne
sillere yansıması 
için Kültür ve Tur
izm Bakanlığınca 
hayata geçirilen 

proje, birçok öğren 
ciyi ilk defa beyaz 
perde ile buluşturu 
laçak.
“Öğrenciler Sine 

ma ile Buluşuyor” 
projesi Gemlik’te de 
uygulanmaya 
başlandı. 4 Aralık 
tarihinde başlanan 
sinema etkinlikleri, 
belirli periyotlar 
halinde 14 Aralık 
2017 tarihine kadar 
devam edecek. 
Proje kapsa mında 
Gemlik’te ortaokul 
seviyesinde eğitim 
gören 600 öğrenci

sinemayla buluşa 
cak. “Öğrenciler 
Sinema ile Buluşu 
yor” projesi 
ile,öğrencilerde 
milli ve kültürel 
değerler yönünden 
farkındalık oluştur 
mak, topluma ve 

kişiye yararlı olacak 
temel değerleri 
gündeme getirerek 
öğrencileri hayata 
hazırlamak, kültü 
rel, sosyal ve duy
gusal gelişimlerine 
katkı sağlamak, 
öğrencilerin hayal 

gücünü geliştirme 
sine imkan suna 
rak, çevresine daha 
duyarlı bireyler 
olmalarını sağla 
mak amaçlanıyor. 
Öğrencilerin okul
dan sinemaya, 
sinemadan okula 

ulaşımını Gemlik 
Belediyesinin 
sağladığı ve 
tamamı yerli yapım 
olan filmler, Bursa 
As Merkez AVM 
sinemasında öğren 
çilerin beğenisine 
sunuluyor.

Facebook sayfamız s Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Youtube 10 hin kişiyi İşe alacak
YouTube, 
politikalarını ihlal 
eden uygunsuz 
videoların engellen
mesi için mevcut 
kadrosuna 10 bin 
kişi ekleyecek 
YouTube, 
politikalarını ihlal 
eden uygunsuz 
videoların engellen
mesi için mevcut 
kadrosuna 10 bin

kişi ekleyecek. 
YouTube'un Üst 
Yöneticisi Susan 
Wojcicki, "bazı 
kötü aktörlerin, 
Goog le'un 
sahipliğindeki 
hizmeti yanlış 
bilgilendirmek, 
manipüle etmek, 
rahatsızlık ve hatta 
zarar vermek 
amacıyla kötüye 

kullandığım" 
açıkladı. Wojcicki, 
bu sorunla mü
cadelede gelecek 
yıla kadar en 
az 10 bin kişinin 
görevlendirile 
ceğini belirterek, 
YouTube'un aynı 
zamanda çocuklara 
zarar veren veya 
nefret söylemi 
içeren "sorunlu" 

yorumları ya da 
videoları 
işaretleyecek bir 
teknoloji 
kullanacağını 
söyledi.
YouTube, bu 
teknolojiyi 
halihazırda 
şiddet içeren 
aşırılıkçı videoları 
kaldırmak için 
kullanıyor.

Bus tekstilciler Bursa kumaşı için geldiler
Rusya'dan Bursa'ya 
gelen 45 tekstil 
firması temsilcisi, 
kentteki tesisleri 
gezdi, yeni işbirlik 
terine imza attı. 
Rusya'da faaliyet 
gösteren 45 tekstil 
fabrikasının temsil
cileri, Bursa'daki 
kumaş fabrikalarını 
yerinde inceleme 
fırsatı buldu. 
BursalI kumaş 
üreticileriyle yeni 
anlaşmalara imza 
atan Rus tekstil
ciler, Türk 
kumaşlarının 
ülkelerinde hem 
kalite hem de fiyat 
nedeniyle tercih 
edildiğini belirtti.

BEŞ YILDIR 
TÜRKİYE'DEN 
ÜRÜN ALIYORLAR 
Rus tekstil firması 
temsilcisi Fara- 
ponova Veronika, 
AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, 
5 yıldır Türkiye'den 
ürün aldıklarını 
söyledi. 
Türk-Rus 
ilişkilerinin olumlu

yönde seyrettiğini 
dile netiren Ve.ro 
nika, "Bundan dola 
yı ticaret hacmi 
mizin artacağını 
düşünüyorum. Bur- 
sa'daki fabrikalar
dan ayda 10 bin 
metre kumaş 
alıyoruz. Çin'den de 
kumaş alıyoruz ama 
Türk kumaşları çok 
kaliteli. Şirketimiz 
kadın giysileri üre 
tiyor. Türk kumaşın 
dan ürettiğimiz 
giysiler, Rus 
kadınlar tarafından 
çok ilgi görüyor. 
Yeni üreticilerle 
tanışıp alışveriş 
hacmimizi artırmak 
için buradayız. Zi
yaretlerimiz olumlu 
geçti." dedi.

Bursa'daki kumaş 
üref.icjJe.riyJe ye.nî 
işbirlikleri 
yaptıklarını anlatan 
Veronika, "Rus 
ya'da 'kaliteli 
kumaş' denildiğin 
de İtalyan ve Türk 
kumaşı akla gelir. 
Hem kaliteli hem de 
ucuz olsun denili 
yorsa kesinlikle 
Türk kumaşı 
tercih ediliyor." 
diye konuştu. 
"Türkiye'den aylık 
40 bin metre 
kumaş alıyoruz" 
Calista fabrikasının 
temsilcisi Mark 
Anna da 200 
çalışanı olan tesis
lerinde aylık 30 bin 
parça giysi ürettik
lerini söyledi. Bursa 

ziyaretleriyle ürün 
çeşitlerini artırmayı 
amaçladıklarını an
latan Anna, "Türk 
kumaşları gerçek
ten çok güzel. 
Çin mallarıyla 
karşılaştırıldığında 
bu fark ortaya 
çıkıyor. Türkiye'den 
aylık 40 bin metre 
kumaş alıyorum." 
dedi.
Fabrikalarını büyüt
meyi planladıklarını 
vurgulayan Anna, 
"Bursa'ya direkt 
olarak gelip bu
radaki fabrikaları 
görmek bizim için 
iyi bir fırsat oldu. 
Çok fazla kumaş 
aldığımız için 
aracısız çalışmayı 
tercih ediyoruz. 
Türk kumaşları 
kalite ve fiyat 
açısından Rusların 
hoşuna gidiyor. 
Türkiye ve Rusya 
birbirine yakın 
olduğu için 
teslimatta da 
hız sağlanıyor. 
Amacımız ticaret 
hacmimizi 
artırmak." ifa 

desini kullandı. 
Kislis firması 
temsilcisi Kislit- 
syna Tatiana da 
Türkiye'de bulun
maktan çok mem
nun olduğunu 
belirterek, "Ticare
timizi artıracağımızı 
düşünüyorum.
Türk kumaşlarını 
çok beğeniyorum. 
Özbekistan ve 
Çin'den de ürün 
alıyorum ancak 
Türk mallarının 
kalitesi çok güzel. 
Türk kumaşıyla 
üretilen kıyafetlere 
Rusya'da çok 
fazla talep var." 
diye konuştu. 
“Ruslar Türk 
mallarına 
güveniyor" 
Rus heyetinin zi
yaret ettiği bir tek
stil fabrikasının 
pazarlama müdürü 
Ali Önder Beytekin 
de 1933 yılında ku
rulan fabrikanın 
birçok ülkeye ihra
cat yaptığını 
söyledi.
Aylık ortalama 400 
bin metre kumaş 

ihraç ettiklerini dile 
getiren Beytekin, 
şunları kaydetti: 
"Ürünlerimizin 
yüzde 98'ini ihraç 
ediyoruz. Ağırlıklı 
olarak Avrupa ama 
son 2 yıldır 
Rusya'ya da ürün 
gönderiyoruz. Rus 
firmalar aslında 
bizden 'güven' 
istiyor. Karşılıklı 
güven İçinde 
ilişkilerimizi 
yürütüyoruz. Ruslar 
ile çalıştığımızda 
Türk mallarına 
güvendiklerini 
görüyoruz. Bizim 
bunu yıkma 
mamız lazım.
Gönderdiğimiz 
her bir metre 
kumaş aslında 
bizim prestijimiz. 
Siparişlerimizi 
daha da artırmayı 
planlıyoruz. Rus 
firmalar Bursa'daki 
fabrikalarla direkt 
iletişim kurunca 
ekstra güven 
oluşuyor. Buradaki 
makineleri gö 
rünce o güveni 
hissediyorlar."

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Kasım Ja ihracat H mlluar 232 mllıron dolar »Uu
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığının resmi 
olmayan geçici dış 
ticaret verilerine 
göre, kasımda ihra
cat 14 milyar 232 
milyon dolar, ithalat 
ise 20 milyar 519 
milyon dolar oldu. 
Bakanlığın, kasım 
ayına ilişkin dış 
ticaret, ticaret, esnaf 
ve kooperatiflere 
ilişkin geçici idari 
verilerine ilişkin bül
teni yayımlandı 
Buna göre, kasımda 
geçen yılın aynı 
ayına göre ihracat 
yüzde 11,02 artarak 
14 milyar 232 mil 
yon dolara yükseldi. 
İthalat ise yüzde 
21,10 artışla 20 
milyar 519 milyon 

dolara ulaştı. Dış 
ticaret hacmi bu 
dönemde yüzde 
16,76 artış gösterdi 
ve 34 milyar 751 
milyon dolar olarak 
kayıtlara geçti. 
Söz konusu 
dönemde dış ticaret 
açığı yüzde 52,43 ar
tarak 6 milyar 287 
milyon dolar oldu. 
İhracatın ithalatı 
karşılama oranı 
kasımda yüzde 69,4 
olarak gerçekleşti. 
Bu oran, geçen yılın 
aynı ayında yüzde 
75,7 düzeyindeydi. 
Buna göre, kasımda 
en çok ihracat 
yapılan fasıllar, 2 
milyar 259 milyon 
dolarla "motorlu 
kara taşıtları, trak

törler, bisikletler, 
motosikletler ve 
diğer kara taşıtları", 
1 milyar 316 milyon 
dolarla "kazanlar, 
makineler, mekanik 
cihazlar ve aletler, 
nükleer reaktörler" 
ve 843 milyon 

dolarla "demir ve 
çelik "olarak belir
lendi. Kasımda en 
çok ithalat yapılan 
fasıl ise 3 milyar 519 
milyon dolarla "min
eral yakıtlar, mineral 
yağlar ve bunların 
damıtılmasından 

elde edilen 
ürünler" oldu. 
Ülkelere göre ihra
cat ve ithalat 
Geçen ay en fazla 
ihracat 1 milyar 378 
milyon dolarla Al
manya'ya yapıldı. 
Bu ülkeyi sırasıyla

909 milyon dolarla 
İngiltere ve 839 
milyon dolarla 
İtalya izledi. 
En fazla ithalat ise 1 
milyar 982 milyon 
dolarla Almanya'dan 
gerçekleştirildi. Bu 
ülkeyi sırasıyla 1 
milyar 981 milyon 
dolarla Çin ve 1 
milyar 918 milyon 
dolarla Rusya 
takip etti.
Gümrük idareleri 
tarafından kasımda 
tahsil edilen vergiler 
11 milyar 656 milyon 
lira oldu. Ocak- 
ekimde doîneminde 
vergi gelirleri 
toplamı 430 milyar 
909 milyon lira 
olarak kayıtlara 
geçti.

BES ile ilgili çok önemli açıklama!
Hazine Müsteşar 
Yardımcısı Ahmet 
Genç'ten, Bireysel 
emeklilik sistemiyle 
(BES) ilgili çok 
önemli bir açıkla 
ma geldi.
Hazine Müsteşar 
Yardımcısı Ahmet 
Genç, bireysel 
emeklilik sisteminde 
işveren katkısı ve 18 
yaş altı otomatik 
katılım konularının 
rafa kalkmadığını 
hangi düzenlemeleri

yönetmelik hangi
lerini ise kanun 
yoluyla yapabilecek
lerini değerlendir 
diklerini, küçük 
dokunuşları kısa

vadede yapacak 
larını söyledi. 
Hazine Müsteşar 
Yardımcısı Ahmet 
Genç, Türkiye Fi
nans Forumu’nda 

yaptığı konuşmada, 
sigortacılık sektörü 
ile ilgili son 
gelişmeler hakkında 
bilgi vererek, birey
sel emeklilik sek
töründen kendileri 
ne ağırlığın tanıtım 
ayağında olduğu bir 
rapor geldiğini 
söyledi. BES’te 
otomatik katılım için 
işveren katkısı gibi 
talepler olduğunu, 
hem işveren katkısı 
hem de 18 yaş altı 

otomatik katılımın 
değerlendirildiğini 
söyleyen Genç, 
“Rafa kalkmadı.
Şöyle bir 
değerlendirme oldu 
hangilerini kanun, 
hangilerini yönet
melik ile yapabiliriz 
oldu. Meclisin gün
demi yoğun...” dedi 
ve şöyle devam etti: 
“Başbakan 
Yardımcımız ile 
çalışıldı o konu.
Kolay yapılabilenleri 

ayırın denildi. 
18 yaş meselesi 
kanun gerektiriyor. 
Rafa kalkmadı 
ama kanun 
gerekiyor. Yetki 
alalım bakanlar 
kurulundan... 
Çalışmalar devam 
ediyor. İki yılda bir 
yenileme konusu 
yönetmelik ile 
yapılabiliyor. Buna 
benzer küçük 
dokunuşları kısa 
vadede yapacağız.”
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Saveılığı 513 10 53
C.SaveıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 188
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 oo 95
OrmBöl.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 1133
MalMüd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
Iş-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 84

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

__________ OTOBÜS___________

ULAŞIM 
Pamukkal* 612 OO 26
DENİZ UÇAĞI 613 66 13
Peoaaua A km la Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turtam 613 20 77
SOzar Turtam 612 1O 72
Kanberofilu-Eaadaş 614 46 46
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 612 0163

HASTANELER

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

daGiticilab
GEM D AŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.8ağ.Ocağı 513 10 68
Tom okay Tomografi 513 65 29
Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 2487
Güven Taksi 513 3240
Gemlik Tsksl 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 51345 20

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

Akcan Petrol 5-i3 10 79
MAR-PET 013 30 33
Tuncay Otogaz 013 16 45
Beyza Petrol 613 01 03

Gemlik Karfez
OEMLİK'İN İLK OONLÛK tİYUİ 9AZITUİ .1

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 5948 
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 : 

GÜLERAJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

lElllllllEIlMİ
VENÜS SİNEMASI

AİLE ARASINDA 
11.30-14.00-16.30- 

19.00-21.15 
KARDEŞİM BENİM2 
11.30-14.00-16.30- 

19.00-21.15 
AYLA 

14.00-19.00-21.15 
YOL ARKADAŞIM 

11.30-16.30 

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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REZERVASYONLARIMIZ 
____ BAŞLAMIŞTIR

Siz, hayallerinizdeki düğünü anlatın, 
biz masala dönüştürelim...

Cumhuriyet Mh. 432. Sk. No: 7 
Manastır Mevkii GEMLİK

Q Terzioglu Moda
İstiklal Cad. Bora Sok. No: 3/B GEMLİK

tiayal etmek SİZDEN... Gerçekleştirmek BİZDEN.

facebook.

DUGUN - NİSAN 
SÜNNET - KINA 

YEMEKLİ 
YEMEKSİZ 

VE HER TÜRLÜ 
CEMİYETLERİNİZ 

İÇİN 
HİZMETİNİZDEYİZ

HER BÜTÇEYE 
".■ UYGUN 
X' KİŞİYE ÖZEL VE 

K i. ₺ HAZIR GELİNUK-..
KINAL1K - NİŞANLIl< 

İCAPTAN - /
B» ÖZEL DİKİM /

VE HAZIR ABİY^j 
i ÇEŞİTLERİMİZ 
♦ PROFESYONEL ; 

Sk \ KADROMUZLA^? j 
(HİZM£TİNİZDE<|

GSM: 0 532 615 3105 GSM İ0 54152012 02



2017 MODEL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE YÜKSEK VERİMLİ SIKIM! 3 KONTİNÜ

XAVLAKj
İl DOĞANIN HÂZİNESİ JI

ZEYTİN 
KASALARINIZ 
ANINDA SİZE 

TESLİM!

günlük^ooi"on BASKI SIRASI BEKLEMEKYOK
YAĞLIKZEYTİN İşleme KAPASİTESİ YENİ FABRİKAMIZ YALOVA YOLUNDA HİZMETİNİZDE!

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

GemlikKsrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

Kuruluş:19731
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TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA 

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

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

k GEMLİK t
irfanunluemlak.sahibinden.com

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Orhan Veli’nin şiiri
Türk edebiyatında yenilikçiler 

olarak bilinen şaiirler içinde benim 
de en çok sevdiğim şair Orhan 
Veli’ydi.
Öğretmen okulunda öğrenciliğim 

sırasında satın aldığım bir şiir ana- 
tolojisinin sarı yapraklarını karıştırır 
ken birden Orhan Veli’nin “Gemlik’e 
doğru/ denizi göreceksin/ sakın 
şaşırma., dizelerini gördüm.

Devamı sayfa 4’de

Gemlik Belediye
si’nin değerli mülk
leri arasında 
bulunan ve yapılan 
ihalelerde alıcı bula
mayan Ata 
Mahallesindeki 
Atate pe girişinde 
bulunan deniz 
manzaralı 3 bin 260 
metrekarelik imar 
planlarında otel yeri 
olarak belirlenen 
arsa 4 milyon 455 
bin liraya açık ihale 
usu lü ile satıldı. 
İhale, 30 tur sonucu 
Hüseyin Okumuş’un

Yönetim Kurulu 
Başkanlığını

yaptığı Okumuşlar firmasında kaldı.
Yapı Market A.Ş. Haberi sayfa 2’de

D Aİ AflİllA U A Aİİ Aİ’nri A Gemlik Belediye Meclisinin Aralık ayı nın ilkDuluUlVu muullul HU U olağan toplantısı yapıldı. CHP’liler, bir şairinMvivwijvmwvuv. aaww veya şiir yazdlğının ender
(Imdll 11011 Cllri türtlCIlril görüldüğünü, halka mal olmuş olan şiirin Gemlik Ul 11(111 Wull yllll İtil llylllll girişine asılmasını istediler. Haberi sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Belediye- 
si’nin değerli 
mülkleri arasında 
bulunan ve yapılan 
ihalelerde alıcı 
bulamayan Ata 
Mahallesi’ndeki 
Atatepe girişinde 
bulunan deniz 
manzaralı 3 bin 260 
metrekarelik imar 
planlarında otel yeri 
olarak belirlenen 
arsa 4 milyon 455 
bin liraya açık ihale 
usulü ile satıldı. 
Geçtiğimiz Salı 
günü Belediye 
Encümeni Huzu
runda yapılan 
ihaleye Okumuşlar 
Yapı Market A.Ş. ile 
Kuyumculuk ve otel 
işletmecisi Paşa

Ağdemir katıldı.
4 milyon lira muam- 
men bedel ile başla 
yan açık arttırma 
usulü otel arsa

ihalesi 30 tur sonucu 
Hüseyin Okumuş’un 
Yönetim Kurulu 
Başkanlığını yaptığı 
Okumuşlar Yapı

Market A.Ş. 
firmasında kaldı. 
Paşa Ağdemir 
ihalede 4 milyon 
451 liraya kadar

artırımda bulundu. 
Gemlik Belediyesi 
daha önce Küçük 
Kumla sahilinde 
bulunan akaryakıt

istasyonunu 2 mil 
yon 500 bin liraya, 
köylerinin belediye 
lere bağlanmasın 
dan sonra köy ortak 
mallarının büyük bir 
kısmını, Serbest 
bölge civarında 60 
dönümlük yoldan 
imar planı değişikliği 
ile belediyeye kalan 
arsaları Çimtaş ve 
Borusan Borçelik’e 
satmıştı. Bu satış 
daha sonra mahke
mece iptal edildi. 
Orhangazi yolunda 
Umurbey Belediye 
sinden Gemlik- 
Belediyesi’ne geçen 
zeytin satış merkezi 
ve bir depo ise 
yapılan ihalelerde 
alıcı bulunmamıştı.

mı Meclisi'nde Orhan llıll siiıi tartışıldı
Gemlik Belediye 
Meclisi’nin Aralık ayı 
mn ilk olağan 
toplantısı yapıldı. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz 
başkanlığında 
yapılan toplantıda 
gündemde bulunan 
maddeler ele alındı. 
Daire başkanların 
dan gelen tekliflerin 
ilgili komisyonlara 
gönderilmesinden 
sonra Komisyonlar
dan gelen raporlar 
ele alındı. 10 adet 
komisyon raporunun 
tamamının İmar 
Komisyonu geldiği 
görüldü. Bunlar 
arasında Cihatlı 
Mahallesinde Bursa 
Büyükşehir Belediye 
si’ne ait arsada 
Kalealtı sokakta 
evleri yıkılan 
vatandaşlar 
yapılacak olan 
kentsel dönemin 
konutlarının 5 kat 
olması kararlaştı 
rılırken, bu bölge 
deki bazı vatandaş 
lann arsalarına 
yapılacak konutların 
ise Kuzey planlarına 
sadık kalınması 
kararlaştırıldı. 
Uygulama imar

planlarındaki plan 
notlarının görüşülme 
si ise 2. oturuma 
bırakılırken gündem 
maddelerinden 
sonra gruplar adına 
söz alan CHP- 
grubundan Emir 
Birgül, Şair Orhan 
Veli’nin tabelasının 
sökülmesinden 
sonra yerine kon 
mamasını eleştirdi. 
CHP li Galip Gür de 
söz alarak, bir şairini 
şehre veya kasabaya 
şiir yazdığını ender 
görüldüğünü, halka 
mal olmuş olan şiirin

Gemlik girişine 
asılmasını istedi. 
Bugüne kadar 
tabelanın asılma 
masını kınayan Gür, 
“Asılırken de Refik 
Yılmaz’ın fotoğrafını 
koymayın” dedi. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz bu 
konuda net bir şey 
söylememesi tartış 
malara neden oldu. 
MHP grubu da Orhan 
Veli’nin şiirini yıllar 
ca Gemlik girişinde 
asılı olduğunu 
yapılan hatadan 
dönülerek yerine

asılması halkın 
bunu belediyeden 
beklediğini 
söylediler.
CHP grubundan 
Galip Gür yaptığı 
uzun konuşmada, 
ilçeye de camilerin 
ibadethanelerin 
tartışma konusu 
haline getirildiğini, 
bu durumun hoş 
olmadığını, kimse 
nin camiye karşı 
olmadığını, yapılan 
lann basiretsizlik 
olduğunu söyledi. 
İhtiyaç olan yere 
cami yapılmasına 

karşı olmadıklarını 
belirten Gür, cami ve 
ibadet yerlerinin 
reklam aracı yapıl 
mamasını istedi.
Bir tartışma da 
belediyenin kuru 
luşu olan GEMTAŞ 
şirketinin yöneti
minde bulunan 
belediye başkan 
yardımcılarından 
memur konumunda 
bulunan Kadir 
Erol’un neden diğer 
seçimle gelen 
başkan yardımcıla 
rından şirketten 
daha fazla maaş 

aldığını sorması 
sırasında yaşandı. 
Galip Gür ün Kadir 
Erol için “Bu ithal 
başkan yardım 
cismin diğerlerin 
den farkı becerisi 
nedir” diye sorması 
salonda duş etkisi 
yaptı.
Kadir Erol’un 
belediyeden 5 bin 
500 lira maaş 
aldığını, diğer 
başkan yardımcı 
larının 7 bin lira 
maaş alması ne
deniyle maaşlar 
arasındaki farkın 
kapatılması için 
Erol’a diğer 
başkanlardan daha 
farklı maaş verildiği 
belirtilince Galip 
Gür, “demek aradaki 
farkı kapatıyorsu 
nuz” diye yanıt 
verdi.
Bir tartışmada 
Gemlik Belediye 
sinin desteklediği 
Hasan Türe özel 
Engelliler Kurs 
merkezinden bazı 
engelli çalışanlarının 
işten çıkarılması ve 
konunun yargıya 
taşınması konusun 
da yaşandı
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Ters şeritte feci son!
Orhangazi de mey
dana gelen kazada 
bir kişi hayatını 
kaybetti.
Kaza dün gece saat 
03:00 sıralarında 
Yalova-Bursa kara 
yolunun Orhan 
gazi girişinde 
meydana geldi. 
46 yaşındaki Murat 
K, 16 RAE 41 
plakalı hafif ticari 
araçla Yeniköy 
kavşağından ters 
şeride girerek 
Yalova istikametine 
doğru seyretmeye 
başladı. Murat K*nin 
kullandığı hafif 
ticari araç Serkan

Cesedi ağaca asılı nulunılu
Bursa'da vatan 
daşlar, bir parkta 
ağaca asılı erkek 
cesedi buldu. 
Edinilen bilgiye 
göre olay, gece 
saatlerinde Bur 
sa'nın Osmangazi 
ilçesi Hamitler Ma
hallesi Teoman 
Özalp parkında 
meydana geldi. 
Parkta gece saat
lerinde yürüyen iki 
kişi, ağaca asılı 
halde bir kişiyi 
görünce 112 ve 155 
ekiplerine haber 
verdi. Olay yerine 
gelen ambulans 
ekipleri yaptıkları 
incelemede ağaca 
asılı bulunan 
şahsın hayatını

Kafa kafaya çarpıştılar!
İnegöl ile Yenişehir 
ilçesi arasındaki 
karayolu üzerinde 
meydana gelen 
kazada iki kamyon 
kafa kafaya 
çarpıştı, biri ağır 2 
kişi yaralandı. 
Yenişehir istikame 
tinden İnegöl'e 
seyir halinde olan

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez - Güler Ajans

Aktaş (35) idaresin
deki 16 VR 410 
plakalı TIR'la kafa 
kafaya çarpıştı. 
Çarpmanın şiddeti 
ile savrulan hafif 
ticari araç emniyet 
şeridinde durabildi.

kaybettiğini be
lirledi. Polis ekip
leri, olay yerinde 
yaptıkları inceleme 
de cansız bedenin 
34 yaşındaki Mesut 
Ş.'ye ait olduğunu 
belirledi. Olay 
yerinde inceleme 
yapan ekipler 
parkta sabitlenmiş 
çöp kovalarından

55 yaşındaki 
Mehmet Şahin 
yönetimindeki mo
bilya firmasına ait 
16 F 8656 plakalı 
kamyon ile İnegöl'
den Yenişehir'e 
seyir halinde olan 
64 yaşındaki Harun 
öztürk yönetimin
deki 16 U 4373

Ağır yaralı olarak 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan Murat K. 
kurtarılamadı.
Kara yolunda trafik 
akışı kontrollü 
olarak sağlanırken, 

tekinin yerinde 
olmadığını ve 
ağaca asılı bulunan 
Mesut Ş.'nin altında 
olduğunu belirledi. 
2 çocuk babası 
Mesut Ş.'nin eşi ve 
çocuklarının bir 
süre önce başka bir 
şehirde yaşamaya 
başladıkları ve 
Mesut Ş.'nin geçen 

plakalı kamyon İn
egöl'ün Boğazköy 
Mahallesi mevki
inde kafa kafaya 
çarpıştı. Şiddetli 
çarpışmanın etkisi 
ile iki kamyonda 
savruldu. Kaza da 
iki kamyon sürücü 
sü de yaralandı. 
Kaza sonucunda

TIR şoförü 
gözaltına alındı. 
Kazayla alakalı 
tahkikat sürüyor. 
İki çocuk babası 
Murat K'nin 
oğlunun asker 
olduğu öğrenildi.

hafta ilaç içerek in' 
ti har etmeye 
çalıştığı tespit 
edildi. Mesut Ş.'ye 
ait ceset, şahsın 
kesin ölüm sebe
binin belirlenmesi 
için Adli Tıp Ku
rumu morguna 
kaldırıldı. Polis 
olayla ilgili soruş 
turma başlattı.

kamyon içerisinde 
sıkışan sürücü 
Mehmet Şahin kaza 
yerine çağrılan İn
egöl İtfaiyesi Arama 
Kurtarma ekiplerin 
ce kurtarıldı.
Kaza sonucunda 
karayolunun gidiş 
ve dönüş yolunda 
trafik durdu.

Bursa'da FETÖ 
şüphelisi 

10 kişi adlime
sevk edildi

Bursa'da Fetullahçı 
terör örgütüne 
yapılan operasyon 
da gözaltına alınan 
10 şüpheli adliyeye 
sevk edildi 
Fetullahçı terör 
örgütünün eğitim 
yapılanmasına yö 
nelik Bursa, Anka 
ra, Kastamonu ve 
İstanbul illerinde 
yapılan operasyon 
da eğitim şirketinin 
yönetici ve ortakla 
rı ile esnaf ve özel 
sektör çalışanı 10 
şüpheli gözaltına 
alındı. Bursa İl Em
niyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve Or
ganize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü tarafın 
dan bir hafta önce

Yangın iırtıtm
Mustafakemalpaşa 
ilçesinde bir evde 
çıkan yangında 
aynı aileden 5 kişi 
dumandan 
etkilendi 
Alınan bilgiye 
göre, Suriyeli bir 
ailenin kiracı 
olarak kaldığı 
Çırpan Mahallesi 
Şimşek Sokağı'nda 
5 katlı apartmanın 
4'üncü katındaki 
dairede henüz be
lirlenemeyen ne
denle yangın çıktı. 
Alevleri fark eden 
baba Zahir Al Hal- 
bouni (28), balkona 
çıkarak 
komşularından 
yardım istedi. 
Çevredeki 
vatandaşlar

Bursa başta olmak 
üzere Ankara, Kas
tamonu ve İstan
bul'da yapılan eş 
zamanlı şafak 
operasyonunda 
FETÖ/PDY'ye 
ait eğitim 
kuramlarından 
olan ve KHK ile 
kapatılan İbret 
Eğitim şirketinin 
yönetici ve 
ortakları ile Bylock 
kullandıkları tespit 
edilen, aralarında 
öğretmen, esnaf 
ve özel sektör 
çalışanlarının 
bulunduğu 10 kişi 
gözaltına alındı. 
Gözaltına alınan 
şüpheliler sabah 
saatlerinde adli 
yeye sevk edildi.

tarafından duru
mun bildirilmesi 
üzerine olay yerine 
itfaiye ve 112 Acil 
Servis ekipleri 
sevk edildi. 
Dumandan etkile
nen baba Zahir, 
anne Selsebile (23) 
ile çocukları Ahmet 
Abdülvahid (5), 
Mümine (4) ve bir 
aylık Melek Al Hal- 
bouni, itfaiye ekip
lerince sepetli 
merdiven aracıyla 
aşağı indirildi. 
Sağlık görevlileri 
tarafından 
Mustafakemalpaşa 
Devlet Hastanesine 
kaldırılan aile 
bireylerinin hayati 
tehlikesi bulunma 
dığı öğrenildi.
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Güne Bakış
Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliğinin yapılan genel kurulunda yönetime seçilenler görev bölümü yaptı.

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Orhan Veli’nin şiiri
0 günü hiç unutmam.
Benim için sürpriz olmuştu.
Uzun olmayan bir dörtlük şeklindeki bu 

şiir, Gemlik’i anlatmada CUK diye oturmuş 
dedim içimden.

Orhan Veli’nin bu şiirini herkesin 
bildiğini sanmıyordum.

Oysa, Orhan Veli sevenler O’nun bu 
şiirini de çok iyi biliyorlarmış.

Bunu yıllar sonra öğrendim.
Günün birinde hangi belediye başkanı 

dönemindeydi hatırlamıyorum ama, tuttu 
bu şiiri bir tabelaya yazdırdı ve ilçenin 
Bursa yönünden gelişinde Gemlik’e doğru 
dönmeden hemen önce yol kenarına 
astırdı.

Orhan Veli bu şiirini yazdığında, Gemlik 
Bursa yolu bugün kullandığımız yol 
değildi.
Bizim eski Bursa yolu dediğimiz yoldu. 

Sunğipek Fabrikasının hemen yanından, 
Jandarma Komutanlığına doğru giden yol 
birden sola dönerdi. Bursa’dan gelenler 
ise ani yolun dönmesiyle denizle karşıla 
şırlardı. Denizi ilk görenler şaşırırlardı 
tabii, şaşırmamak mümkün mü?
Şair şiirinde Gemlik’e gelenlerin birden 

şaşırmaması için bu dizeleri yazmış ola
bilir. Ama yerine oturmuş dize...

O’nun bütün şiirlerinde bunu görmek 
mümkün.

Orhan Veli’nin bu şiiri Gemlik için bir 
tanıtım aracıdır. Bunu akıllı kullanmak 
gerekirdi. Yıllarca da belediyelerimiz bunu 
kullandı. Bizler daha güzel bir tabelada, 
gece gündüz okunacak şekilde ve bir ko 
numda yenilenmesini istiyorduk.

Refik Yılmaz döneminde bu yenileme 
yapıldı. Ama, bir de baktık ki Orhan 
Veli’nin şiirinin yanında kocaman bir Refik 
Yılmaz portresi!
Şaşmamak elde değil. Bu sanata, sanat 

çıya yapılmış en büyük hakaretti.
Garip Orhan Veli sağ olsaydı mutlaka 

buna da bir şefler yazardı.
Aylarca Refik Yılmaz’ın fotoğraflı tabela 

kaldı.
Görenler Refik Yılmaz’ı Orhan Veli sandı 

lar. Bunun üzerine Vatan Partililer, 
Yılmaz’ın fotoğrafı üzerine Orhan Veli’nin 
fotoğrafını astılar. Sonra tabela kaldırıldı. 
Hala yerine konmuyor.

Hataoafı'aonmeK öraeriiaıl’ a'erıer.
Gemlik Belediyesi bu erdemi göstermedi. 
Geçtiğimiz 14 Kasım da Orhan Veli’nin 

ölümünün 67 yılıydı.
Orhan Veli nasıl öldü biliyor musunuz? 

Bir belediye çukuruna düşerek öldü!
Bu tabela yerine aşılmalı, asmayanları 

tarih af etmeyecektir.

Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilciliği 
genel kurulunda 
yapılan seçimlerde 
yönetim kurul 
üyeliğine seçilenler 
aralarında görev 
bölümü yaparak 
Temsilcilik 
Başkanlığına 
Betül Ari’yi seçti. 
14. Dönem Yönetim 
Kurulu geçtiğimiz 
çarşamba günü 
Oda temsilcilik 
bürosunda biraraya 
gelerek görev 
bölümünü 
gerçekleştirdi. 
Yapılan toplantıda 
oybirliğiyle Betül Arı 
Başkanlığa, Kemal 
Karadaş sayman, 
Hacer Elif Yiğit, 
Yücel Doğan, 
Pınar Taş Ateşli üye
liklere seçildiler. 
Görev dağılımı 
sonrasında yapılan 
açıklamada; 
“Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilciliği 
14. Çalışma Döne- 
mi'nde; Gemlik, 
Orhangazi ve İznik 
İlçelerinde, Mimarlar 
Odası’nın 63 yıllık 
geleneğinde ilke 
edinilmiş “Mimarlar 
Toplum Hizmetin 
de” sloganından 
feyz alarak, mimarh 
ğın yaratıcı ve

ı II V■ ■ II ■ ı. a IIV ■ iis^isanfflicilerMwrsrteliogrencierieiulBiiwr
Uludağ Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bil
imler Fakültesi, 
öğrencilerin kendi
lerini geliştirebi 
Imeleri için önemli 
bir organizasyona 
imza atıyor.
Belirli aralıklarla 
düzenlenecek olan 
'İş Dünyasıyla 
Söyleşiler' serisinde 
sanayiciler tecrü
belerini öğrencilerle 
paylaşacak.
Söyleşilerin ilkinde 
Yeşilova Holding 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Ihsan 
Yeşilova ve 
Demirtaş Organize 
Sanayi Bölgesi 
Sanayici ve 
İşadamları Derneği

dönüştürücü 
gücüyle, yaşam 
değerlerimizin 
korunması, nitelikli 
ve sağlıklı yaşam 
çevrelerinin şehirci 
lik ve planlama esas 
larına bağlı üretilme 
si, tarihsel, kültürel 
ve doğal değerlerin, 
tarım arazilerinin ve 
orman alanlarının 
korunması, kent ve 
planlama politikaları 
nın kamu yararına 
geliştirilmesi, 
Serbest, ücretli ve 
kamuda çalışan 
üyelerimizi temsil 
ciliğimiz çatısı altın 
da buluşturup oda- 
üye ve üye il işkile 
rinin güçlendirip

(DOSABŞİAD) 
Başkanı İbrahim 
Öztürk, öğrencilerle 
buluştu. Sanayiciler, 
öğrencilere hem 
kendi tecrübelerini 
anlattı, hem de 
tavsiyelerde bu
lundu. işletme 
Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. 
Hakan Altıntaş'ın 
yönettiği sohbette 
ilk konuşmacı 

aynı zamanda üye 
terimizin işyerlerine 
ziyaretin sıklaştırıl 
ması, mesleki dene
tim uygulamasıyla, 
mimarlar için telif 
haklannın korunma 
sı ve temsilciliği mi 
ze bağlı olan ilçeler 
de yeni yapı envan
terinin sağlanması, 
öğrencilerde tasarım 
ve mimarlık dünya 
sına dair bilinç oluş 
turulması amacıyla 
“Mimarlık Meslek 
Tanıtım GünlerF’nin 
düzenlenmesi, 
mesleki hak ve yetki 
terin korunması, 
barınaktan kentsel 
boyuta kadar, bütün 
yerleşmelerin fizik

Yeşilova Holding 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali İhsan 
Yeşilova oldu. 
Öğrencilere kendi 
başarı hikayesinden 
bahseden Yeşilova, 
Türkiye'nin günde
minde yer alan yerli 
otomobil konusun 
da da açıklamalarda 
bulundu. Dünyanın 
pek çok ülkesini 
gezdiğini ve çok 

sel ortamını oluştu 
ran mimarlığın; 
mesleği yapmaya 
yetkin kişilerce 
yapılmasının sağlan 
ması amacıyla kamu 
yararını gözeterek 
yürüttüğü çalışmala 
rını sürdürmeye 
kararlıdır. Genel Ku
rulumuza ve seçime 
katılarak katkı sunan 
üyelerimize; konuk 
olarak destek veren 
mimarlık dostlarına, 
toplum hizmetinde 
bir mimarlık için 
yürüttüğümüz mü
cadelemize destek 
veren duyarlı tüm 
kesimlere teşekkürle 
rimizi sunuyoruz." 
denildi.

farklı şehirler 
gördüğünü kayde
den Yeşilova;
"Bursa, gördüğüm 
en güzel şehirlerden 
birisidir. Ancak bil
inçsiz politikalar se
bebiyle maalesef 
artık eski görün
tüsünden çok uza
kta duruyor. Bana 
göre Bursa'yı 
sanayileştirmek 
yapılan en büyük 
hatalardan birisidir. 
Ancak artık 
yapılmış. Bunu 
düzeltmek mümkün 
değil. Yaşayacak yer 
kalmadı. Bursa 
dediğinizde aklınıza 
gelen ürünlerin 
hemen hemen hiç 
biri kalmadı.” dedi

mailto:kadri_guler@hotmail.com


GemlikKBrfezl

Hükümet Cad. Özdoyuran İşhanı 
No: 224/6 TEKİRDAĞ

Tel :0282261 0707Faks:02822643254
GEMLİK ŞANTİYE: 

Hamidiye Mah. 289. Sok. No: 3 GEMLİK 
0 S32 361 93 06 • 0 S43 307 05 32

GOÇERLILER 
İnşaat * Taahhüt San. ve Tie. Ltd.Şti.

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 TESLİML

www.gocerlilerinsaat.com

BİRİNCİ SINIF 
SATILIK DAİRELER

GÜVENLİ 
KONUTLARIM 
ADRESİ

http://www.gocerlilerinsaat.com


8 Aralık 2017 Cuma GemlikKErfez Sayfa 6

OEMLİK'İH İLK GÜNLÜK »IYA»I OAZtTtlI

Zeki Miiren doğum niinünde unutulmadı
Sanat Güneşi' Zeki 
Müren, 86'ıncı yaş 
gününde Muğla'nın 
Bodrum İlçesinde 
ve Bursa'da düzen
lenen etkinliklerle 
anıldı. Merhum 
sanatçının doğum 
günü anısına ver
ilen konserde adım 
atacak yer kalmadı. 
Bodrum Belediye- 
si'nin destekleri ile 
Zeki Müren Sanat 
Demeği ve Hüseyin 
Turgut Karabağlar 
Ortaokulu Okul Aile 
Birliği tarafından 
Herodot Kültür 
Merkezi'nde düzen
lenen konsere 
müzik severler 
Koğun ilgi gösterdi.

ci bölümden 
oluşan konserde, 
Zeki Müren'in eser
lerinin de aralarında 
yer aldığı şarkılar 
seslendirildi. Şef 
Ahmet Sabancı'nın

yönettiği konserde 
solo şarkılara da 
yer verildi. Yaklaşık 
bin kişinin izlediği 
konserde zaman 
zaman şarkılar hep 
bir ağızdan seslen 
dirildi.
Bodrumluların 
yoğun ilgi göster 
diği konserde salon 
tıklım tıklım dolar 
ken bazı vatandaş 
lar yerlere ve sahne 
yanına ilave edilen 
sandalyelere 
oturdu. Konseri 
dinlemeye gelen 
Bodrumlu müzik

severler yıllar 
geçmesine rağmen 
merhum sanatçının 
coşkuyla anıldığı ve 
ortamın çok güzel 
olduğunu ifade 
ettiler. Konseri 
izleyenler gecenin 
sonunda sanatçıları 
uzun süre ayakta 
alkışla dılar. Konser 
sonunda Şef Ahmet 
Sabancı'ya, teşek 
kür edilerek çiçek 
takdim edildi.
SANAT GÜNEŞİ'NİN 
ŞARKILARI 
SESLENDİRİLDİ 
Limak Filarmoni

Orkestrası Türkiye 
Turnesi kapsamın 
da, Bursa'da 'Sanat 
Güneşi' Zeki Mü 
ren'in şarkıları ses 
lendirildi. Bursa 
Merinos Atatürk 
Kongre ve Kültür 
Merkezi'nde düzen
lenen etkinlikte, 
Limak Filarmoni 
Orkestrası Zeki 
Müren'in en sevilen 
şarkılarını farklı bir 
yorumla müzikse 
verlerle buluşturdu. 
Yoğun katılımın 
olduğu konsere, 
Limak Holding ve 

iştiraklerinin yöneti
cileri, Zeki Müren'in 
ailesinin yanı sıra; 
dernekler, sivil 
toplum örgütleri 
temsilcileri katıldı. 
Turne kapsamında 
orkestra, 7 şehirde 
daha Zeki Müren 
şarkılarını seslendi
recek. Turne, 12 
Ocak'ta Trabzon 
konseri ile son bu
lacak. Zeki Müren'in 
doğum günü olan 6 
Aralık'ta doğduğu 
şehir olan Bursa'da 
Limak Filarmoni 
Orkestrası, 'Şimdi 
Uzaklardasın', 'El 
bet Bir Gün Bulu 
şacağız' ve 'Yaralı 
Gönül' gibi eserleri 
farklı bir yorumla 
seslendi rildi. Murat 
Karahan'ın sanat 
yönetmenliğinde 
düzenlenen kon
serde, orkestranın 
şefliğini Rengim

Gökmen üstlendi. 
Ankara ve İstan
bul'un ardından 
Bursa'da Zeki 
Müren şarkılarına 
hayat veren konser
ler dizisi sırasıyla; 9 
Aralık İzmir Ahmet 
Adnan Saygun 
Sanat Merkezi, 12 
Aralık Antalya AKM, 
17 Aralık Mersin 
Yenişehir Belediye 
si AKM, 19 Aralık 
Gaziantep Mavera 
Kongre Merkezi ve 
22 Aralık Diyarbakır 
Dicle Üniversitesi 
Kongre Merkezi'nde 
müzikseverlerle 
buluşacak. 8 
Ocak'ta Eskişehir 
AKKMve12 0cak 
'ta Trabzon konseri 
ile son bulacak. 
Konserden elde 
edilen gelir, Limak 
Vakfı'nın sosyal so
rumluluk projele 
rine aktarılacak.

Bu gazete
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Serbest Kürsü
Kemal Atan - Eğitimci

Gelecek, Gençlik ile Gelecek...
Ülkemiz halen 

Avrupa’nın en genç 
nüfusuna sahip 
ülkeleri arasında yer 
alıyor. TÜİK verileri 
ne göre nüfusun 
yüzde 60 ’ ı genç. Bu 
demografik avantaj 
lara karşın gençlerin 
katılım mekanizma 
larında isteksiz 
olmaları siyasetin 
üzerinde çok 
düşünmesi gereken 
bir konudur. Bu 
yönde hayata geçiril 
miş ya da hali hazır 
da yürütülen gençlik 
çalışmalarının önem
inin ve sayısının 
artmasına rağmen 
gençlerin siyasete 
katılımı istenilen 
düzeye gelmemekte
dir.

Gençlik çalışmala 
rina sivil toplum 
örgütleri tarafından 
gösterilen ilginin ve 
projeler aracılığıyla 
katılıma yönelik 
süreçlere dahil olan 
sivil toplum kuruluş 
lannın sayısının 
arttığı bir dönemde 
ülke çapında, özel
likle de gençler ara 
sında gençlik mer 
kezli çalışmalara 
büyük bir ilgi olduğu 
gözlemlenmektedir. 
Ancak, gençlere 
yönelik gençlik politi 
katarının dağınıklığı 
ve yetersizliği, 
Türkiye’nin önünde 
çözülmesi gereken 
önemli konulardan 
biri olarak yer almak 
tadır ve bu çalışma 

ların istenilen oran 
da başarılı olmayışı 
mn temel sebebidir.

Daha iyisini bulana 
kadar insanoğlunun 
tecrübelerinin ürünü 
olan en iyi sistem 
demokrasidir. 
Katılımın yüzde 100 
olmasını beklemek 
gerçekçi olmayabilir 
ama bir ülkede 
insanların karar alma 
sürecine dahil olma 
sının optimum sevi 
yeleri. Bu optimum 
seviye ise vatandaş 
ların iç huzurlarının, 
güven ortamlarının, 
refahlarının ve 
mutluluklarının 
kesişme alanıdır.

Güçlü bir Türkiye 
vizyonu içinde küre
sel değişimlere açık, 

yenilikçi ve girişimci 
bireylerin artması 
her ülke yönetici
lerinin hayalidir.
Toplumda bilinçli ve 
katılımcı bireylerin 
sayısı arttıkça siya 
setteki ve bürokrasi 
üzerindeki yükler ve 
hantallık gittikçe 
azalacaktır. Üreten, 
soran ve sorgulayan, 
bunlardan daha 
önemlisi sorumluluk 
almaktan çekinme 
yen rol modellerin 
sosyal yaşamda yer
lerini almaları, başta 
eğitime çevreye, tar
ihe ve sanata duyu
lan ilgiyi arttırarak 
bireyler arasında iş 
birliklerinin, ortak 
paydaların artma 
sıyla birlikte yaşama 
mn mutluluğunu ve 
demokratik süreçle 
re aktif katılmayı çok 
ileri seviyelere 
taşıyacaktır. Bu nok
tadan hareketle, 
toplumsal anlamda 
bir sivil toplum 
örgütlenmesi bilin 
cini yaymak için, 
toplumun değişime 
yeniliğe, sesini yük

seltebilmeye en açık 
kesimi olan bizler 
yani gençler;

•Gençler, diyaloğa 
açık olmalı.

•Gençler, 
yaşadıkları ortamın 
gerçeklerini ortaya 
koymalı,

•Gençler, 
önyargılarını yıkmalı 
ve bunun için farklı 
mekanlardave farklı 
konular etrafında bir 
araya gelmeli ve 
tartışmalı.

•Gençler “demok 
rasi” kavramının 
tanımını 
içselleştirmeli.

•Gençler, toplumun 
her kesimine hitap 
eden projeler üret
meli.

•Gençler toplumun 
her kesimine 
“örgütlü” hareketin 
önemini anlatmalı.

•Gençler uzlaşı 
kültürünün bir 
parçası olmalı.

•Gençler, iletişim 
kurmalı...

Neden Gençlik 
Politikaları!

•Çünkü gençler 
kendi endişe ve ilgi

lerini ifade edebile
cekleri, iletişim kura
bilecekleri 
kanallardan yoksun
durlar

•Çünkü gençler her 
yerdedir. Ve toplum
sal olaylara karşı 
fikirleri sorulduğun 
da mutlaka bir 
cevapları ve kendi
lerine özgü bir bakış 
açıları vardır.

•Çünkü gençler; 
sosyal değişim, 
kalkınma ve yenilik
lere ayak uydurmada 
öncüdürler.

•Çünkü Genç
lerinde hayalleri ve 
ideal bir ortamda 
yaşama istekleri 
vardır.

•Çünkü gençler 
toplumdaki bir çok 
aksaklığı ve prob
lemi değiştirebilecek 
zihinsel güce ve 
vizyona sahiptirler

•Çünkü gençler 
geleceğin temsilci
sidirler. Daha geliş 
miş sorunsuz ve ye
nilikçi bir dünya için 
önce gençlere yatı 
rım yapmak gerek
mektedir.

Mas. “Barsa-wa hlaneil» shıasetl ııofc"
Bursa için ortak 

akılla hareket edip 
kente değer 
katmayı hedef alan 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, 
Nilüfer Belediye 
Başkanı Mustafa 
Bozbey ile Mu
danya Belediye 
Başkanı Hayri 
Türkyılmaz’ı ziyaret 
etti. Başkan Aktaş, 
Nilüfer ve Mu
danya’da Belediye 
baştanlarından 
ilçeler ve çalış 
malarla ilgili brifing 
aldı, Büyükşehir 
Belediyesi tarafın 
dan yapılacak ve 
yapılması planlanan 
çalışmalarla ilgili 
değerlendirmelerde 
bulundu.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Bur 
sa’yı daha yaşana 
bilir bir geleceğe 
taşıma hedefiyle 
.acil eylem planı 
toplantısının ardın 
dan, görevinin 35. 
gününde Nilüfer ve 
Mudanya’da ilçe 
belediyelerini zi

yaret etti. Bursa 
için ortak akılla 
hareket edip kente 
değer katacak acil 
hizmetlere odaklan 
dığını her fırsatta 
ifade eden Başkan 
Aktaş, Büyükşehir 
Belediyesi ve bağlı 
şirketlerin yönetici
leri ve bürokrat 
larıyla birlikte ilçe 
lerde ziyaretlerini 
sürdürdü.
Göreve geldiği 
günden bu yana, 
Bursa’ya hizmette 
siyasi parti ayrımı 
yapmadığını sık sık 
vurgulayan Başkan 
Aktaş, sabah saat
lerinde, Nilüfer 
Belediye Başkanı 
Mustafa Bozbey’i 
Nilüfer Belediyesi 
Halk Evi’nde ziyaret 
etti. Bozbey ile 
Nilüfer ve Bursa 
için atılacak adımlar 
la ilgili görüşen 
Başkan Aktaş, zi
yarete dair açıkla 
masında, “İlçe zi
yaretlerimiz devam 
ediyor. Ekibimizle 
beraber, Nilüfer 
Belediyesi’nde, 
Nilüfer Belediye

Başkanı’mızın 
konuğu olduk. Sağ 
olsun kendisi de 
başkan yardımcı 
larıyla, bürokrat 
larıyla beraber biz- 
leri sıcak bir şekilde 
karşıladı. 4. dönem 
Belediye Başkanı 
mız, tecrübeli bir 
ekip var. Gördükleri 
tespitleri, eksik ve 
aksaklıklarla alakalı 
konuları, ifade et
tiler. Biz de bu nok
tada kendilerine 
belirli konuları ifade 
ettik, izah ettik. Çok 
teşekkür ediyorum” 
dedi.
“Başkan Aktaş, 
Bursa’nın 17 ilçesi 
nin de kendine has 
problemlerinin ve 
sıkıntılarının var 
olduğunu belirte 
rek, “17 ilçenin de 
belediye baştanları 

ve idarecileri var. 
Bugün bir güzelliği 
daha yaşadık. Hem 
AK Parti İlçe başka 
nımızın meclis 
üyesi olması, Nilü 
fer’i bu manada bil 
mesi, mühendis 
kökenli olması, 
Cumhuriyet Halk 
Partisi ilçe başkanı 
mızın da burada 
olması, bu manada 
karşılıklı diyalogu 
da artırdı diyebili 
rim. Zaten tanışıyor 
lar ama sorunların 
beraberce dinle
nilmesi ve çözülme 
si bakımından bir 
hamle ve bir aşama 
olarak görüyorum, 
çok teşekkür ediyo
rum. Nihayetinde 
bütün belediye 
baştanlarımız 
çalışma arkadaşla 
rımız. Nilüfer’in 1. 

gündem konusu 
kentsel dönüşüm 
ve beraberinde 
trafik ve ulaşım. 
Yoğunlaşılacak ana 
noktalar bunlar ama 
bunun yanında tali 
konular da ifade 
edildi. Nilüfer halkı 
mn sorunları, sıkın 
tıları, bu bazen orta 
refüj düzenlemesi, 
bazen bir park uygu 
laması veya bir de 
re ıslahı, konunun 
ne olduğu önemli 
değil. Dosya 
larımızı detaylı bir 
şekilde aldık, inşal 
lah takipçisi olaca 
ğız” dedi 
Nilüfer Belediye 
Başkanı Mustafa 
Bozbey de Başkan 
Aktaş’a ziyaretin 
den dolayı teşekkür 
ederek, “Bugün, 
Nilüfer’i ve Bursa’yı 
konuştuk. Neticede 
bizler de bu kentte 
yaşayan insanlar 
olarak önerilerimizi 
Sayın Başkan’ımıza 
ve bürokratlarına 
ilettik. Ben hem 
bürokratlarıyla bir
likte bizi ziyaret 
etmesinden ve biz- 

lerin görüşlerini 
almasından dolayı 
kendisine gerçek
ten çok çok teşek 
kür ediyorum, 
başarılar diliyorum. 
Bursa, büyüyen ve 
gelişen bir kent 
ama en hızlı gelişen 
ve büyüyen de 
Nilüfer. Onun için 
Nilüfer’e biraz daha 
ayrıcalık bekliyoruz 
Sayın Başkan’dan. 
Bu nüfus artışıyla 
birlikte pozitif ay 
rımcıhk bekliyoruz. 
Sorunların çözü 
mü noktasında 
zaman zaman hep 
beraber oturup 
değerlendirme 
sini yapacağız, 
bürokrat arka 
daşlarımızla bir
likte. Amacımız, 
gülümseyen 
insanların sayısını 
daha fazla artırmak 
ve Bursa’yı yaşana 
bilir bir Bursa ha
line getirmek, Nilü 
fer’i yaşanabilir bir 
Nilüfer haline 
getirmek” diyerek 
ziyaretinden 
dolayı teşekkür 
etti
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Bakan Han sanal para' uyarısı
Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent 
Tüfenkci, "Vatan 
daşlarımız, her
hangi bir ürün 
veya hizmet tica 
reti olmayan, aşırı 
kazanç vadeden 
ve sisteme yeni 
üye getirmek 
koşuluyla prim, 
korniş yon gibi 
adlarla ödeme 
yapmayı öngören 
yapılara karşı 
dikkatli 
olmalı. İleride 
maddi ve hukuki mağdu riyet yaşanmaması adına bu tip

sistemlere üye 
olunmamak" 
dedi.
Tüfenkci, aptığı 
açıklamada, 
son dönemde 
sanal çiftlik 
oyunlarıyla gün
deme gelen ve 
saadet zinciri 
olarak bilinen pi
ramit sistemlerin 
vatandaşların 
mağdur olmasına 
yol açtığım ve bu 
konuda yoğun 
şikayet aldık 
larını söyledi.

Piramit sistem 
lerin, çoğunlukla 
herhangi bir 
ürün ve hizmet 
ticareti olmadan 
ya da sistemi 
gizlemek için 
göstermelik 
ürünler üzerin 
den işlediğini be
lirten Tüfenkci, 
sisteme yeni katılan 
üyelerin ödediği 
paralan n, daha 
önce üye 
olan bazı kişilere 
ödendiğini 
bildirdi.

l mllpını geçip rotor M ila! Ilımındı ilip Miat
Rusya Tur Oper
atörleri Birliği 
(ATOR), Ocak- 
Kasım 2017 döne
minde 4.2 milyon 
Rus turistin 
Antalya'da tatil 
yaptığını açık 
ladı.
TOR'un 
açıklamasına

göre Ruslar, 2017 
yılında yeni bir 
rekora imza attı. 
2014 yılında 3 
milyon 478 bin 
Rusya vatandaşının 
ziyaret ettiği 
Antalya'da bu 
rakamı ocak-Kasım 
2017 döneminde 
4.2 milyon ulaştı.

Antalya Havalima 
nı'na 3.7 milyon 
Rus turist iniş ya
parken 500 bin 
Rus da Alanya 
Havalimam'm 
kullandı.
'RUSYA, 
ALMANYA'YI İKİYE 
KATLADI' 
ATOR'un verilerine

göre Rusya, yüzde 
38.4 ile söz konu 
su dönemde An
talya'ya en fazla 
turist gönderen 
ülke oldu.
Antalya'yı yüzde 
16.8 ile Almanya, 
yüzde 7.4 ile 
Ukrayna izledi. 
Kaynak: Sputnik

Whatsapp'tan bir yenilik daha!
Dünyanın en 
popüler mesajlaş 
ma uygulaması 
olan Whatsapp, 
kullanıcılarına 
büyük bir yenilik 
sunmaya hazırlanı 
yor. WACAO ya da 
WhatsApp Sohbet

Asistanı, telefo
nunuzda uzun süre 
okumadığınız ve 
biriken WhatsApp 
mesajlarını özetle 
yerek sizi tüm 
mesajları tek tek 
okuma zah
metinden

kurtarıyor.
Pazarlama analitiği 
sağlayıcısı Super- 
Crunch'ta çalışırken 
tanışan iki arka 
daş Vivek Bombat- 
kar ve Sidhart 
Ramachandran, 
biriken mesaj

sorununu tamamen 
ortadan kaldıra 
cak olan What 
sApp Sohbet 
Asistanı WA 
CAO'yu Disrupt 
Berlin 2017 
Hackathon'da 
tanıttı.

GemlikKrjfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

ka;mbckwok
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5IA
MATBAACILIK • YAYINCILIK • REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

KÜÇÜK KONU 
ÖZGÜZELYALISİTESİNDE 

HAVUnUEŞYALIveEŞYASIZ 
2H DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK

05353781800
_Facebook sayfamız: Gemlik Kerfez - Güler Ajans
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Borcu olanlar dikkat! Son gün 26 Aralılt
Sosyal Güvenlik 
Kurulu uyardı, erte
lenen 2017 Şubat 
ayına ilişkin sigorta 
primlerinin en geç 
26 Aralık tarihine 
kadar ödenmesi 
gerekiyor.
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK), 
işverenlerin sigorta 
prim teşvik ve 
desteklerinden 
yararlanmaya 
devam edebilmeleri, 
süresinde öden
meyen primler ne
deniyle gecikme 
cezası ve gecikme 
zammına maruz 
kalmamaları 
açısından 2017 yılı 
Kasım ayına ilişkin 
sigorta primleri ile 
ertelenen 2017 yılı

Şubat ayına ilişkin 
sigorta primlerini en 
geç 26 Aralık 2017 
tarihine kadar 
ödemeleri 
gerektiğini bildirdi.

GEÇİCİ MADDE 
EKLENDİ

SGK'dan yapılan 
açıklamaya göre, 
Sosyal Sigorta 
İşlemleri 
Yönetmeliği'ne, 5 
Aralık 2017 tarihli 
ve 30261 sayılı 
Resmi Gazete'de 
yayımlanarak 
yürürlüğe giren 
yönetmelikle "2017 
yılı Kasım ayına 
ilişkin bazı primlerin 
ödenme süresi" 
başlıklı geçici 
34'üncü madde ek

lendi.
Söz konusu madde 
ile "Ayın 1'i ile 
30'u arasındaki 
çalışmaları kar 
şılığı ücret alan 
sigortalıların 2017 
yılı Kasım ayına 
ilişkin sigorta prim

leri ile ertelenen 
2017 yılı Şubat 
ayına ilişkin sigorta 
primleri en geç 26 
Aralık 2017 tari
hinde Kuruma 
ödenir" hükmü ge
tirildi. Buna göre 
işverenlerin sigorta 

prim teşvik ve 
desteklerinden 
yararlanmaya 
devam edebilmeleri 
süresinde öden
meyen primler ne
deniyle gecikme 
cezası ve gecikme 
zammına maruz 

kalmamaları 
açısından 2017 yılı 
Kasım ayına ilişkin 
sigorta primleri ile 
ertelenen 2017 yılı 
Şubat ayına ilişkin 
sigorta primlerini en 
geç 26 Aralık 2017 
tarihine kadar 
ödemeleri önem 
arz ediyor. 
Öte yandan, 
borçlan çeşitli ka
nunlar uyarınca 
taksitlendirilen 
işverenlerin taksit 
son ödeme tarih
lerinde herhangi bir 
değişiklik bulun
muyor ancak 
ödemelerin öde 
me planlarındaki 
tarihler baz alı 
narak yapılması 
gerekiyor.

Taşerondan kadroya geçişte 2 şart!
Taşeronların 
kadroya geçiş 
sürecinde yapılacak 
sınav konusunda 
açıklama yapan 
Saneroğlu, “Sınav, 
şu anda kamuda 
kadrolu işçilikle 
ilgili uygulanan bir 
prosedür. 
Bundan sonra 
taşeron uygulaması 
kalmayacağı için 
artık biz İŞKUR 
aracılığıyla Maliye 
Bakanlığımızın 

vereceği vizeyle 
kadrolu işçilerin 
ahmını yapacağız ve 
burada da zaten 
halihazırdaki 
mevzuatımızda bir 
sınav kriteri var” 
dedi.
Saneroğlu, “zor bir 
sınav mı” sorusu 
üzerine “Hayır, nor
mal, şartları gayet 
yapılacak işle 
alakalı olarak basit. 
Göz korkmasın 
yani” diye konuştu.

Güvenlik 
soruşturması 
Saneroğlu, kad 
roya alınacak 
personele yapı 
lacak güvenlik 
soruşturması için 
de, “Yaşadığımız 
15 Temmuz 
sonrasında 
KHK’yla yapılan 
düzenlemelerde bu 
zorunluluk getirildi, 
kamuda çalış 
mak için süreç 
içerisine giren 

herkes güvenlik 
soruşturmasından 
geçiyor, o rutin bir 
prosedür” dedi. 
Sınavda 6 alan 
sözlüye girecek 
Mevzuata göre 
ihtiyaca karşılık 
olarak İŞKUR 
tarafından kamu 
işçisi olması için 
tespit edilen işçiler, 
işyerleri nce tespit 
edilen sınav kuru
lunca sınava 
tabi tutuluyor.

Yazılı sınav soruları, 
işçinin öğrenim 
ve mesleki durumu 
ile çalıştırılacağı 
işler gözönünde 
bulundurularak; 
Atatürk ilke ve 
inkılapları, yurt 
taşlık bilgileri, 
Türkiye tarih ve 
coğrafyası, günlük 
hayatta önemli 
olan fen 
bilimleri, mate 
matiksel kavram ve 
ifadeler, Türkçe 

gücü bigilerini 
ölçecek şekilde 
seçiliyor. Bu 
sınavda 10 üzerin 
den 6 alanlar 
sözlü sınava 
giriyor. Sözlü 
sınav ise mesleki 
bilgi ve göreve 
ilişkin bilgi ve 
becerileri içeren 
konulardan 
yapılıyor. Bu 
sınavdan da en 
az 6 puan alınması 
gerekiyor.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez ■ Güle^Ajiaii  ̂J
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6 ER EKU TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 70
Gar. Kom. 513 12 06
--------- jAYMAKAMUK_____
Kaymakamlık 513 10 51
C.Seveıhğı 513 10 53
C.8avcı Yrd. 313 29 M
Emniyet Müd. 913 10 28

Telefon Arıza 121
UEDAŞARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
OımBöl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 1S 46
İŞ-KUR 513 7166

Bursa 256 77 84
Mudanya 54430 eo
Yenlkapı (212) 616 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tos. 513 23 S4

VAPUR - FERİBOT
Yalova (226) 8*14 *10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhlsar (262) 655 60 31

OTOBÜS

HIKIM
Femukkale «12 OO 2»
OCNİZUÇAâl «13 OO 13
Pogaouo Atanla Seyahat 314 S3 S2
METRO *13 12 12
Aydın Turizm 013 30 77
SOaer Turizm S12 1O 72
KanbereOlu-Saadaş 014 4 S 40
Anrtur SI4 47 71
Kemli Koç 812 01 03

HASTANELER

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

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habeş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergez 813 88 43
Mllengez 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gez 514 50 81
Bütünler Llkltgaz 313 go 00
Akçagez 514 gg 70
Totelgaz 5,4 17 00

Devlet Hastaneal 517 34 00
Sahil Dov. Hast. 513 23 29
Mer.SaO.OcsOı 513 10 00
Tomokey Tomografi 5^3 95 29
Acıbadem 2S0 44 44

TAKSİLER

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

BELEDİYE

Santral 513 45 21-23
Başkanlık 51345 20

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

Akcan Petrol ,o T,
MAR-PET ,o 33
Tuncay Otogaz S13 ıe 40
Baysa Petrol t» 13 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 5949 
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 
istikrar Cad; Bora Sok. No:5/A GEMllK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

Giiıısimîi
VENÜS SİNEMASI 
MAİDE’NİN ALTIN 

GÜNÜ 
11.30-14.00-16.30- 

19.00-21.15 
AİLE ARASINDA 

11.30-14.00-16.30- 
19.00.-21.15 

AYLA 
14.00-19.00-21.15 

KARDEŞİM BENİM 2 
11.30-16.30 

5133321

mailto:korfezofset@hotmall.com
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YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.
BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 

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

V|Bİ .OÎ

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

www.yigitinsaatgemlik.com

MANASTIR] 
AILS QAXINOBU]

jggggjJ Terzioğlu Moda
İstiklal Cad. Bora Sok. No: 3/B GEMLİK

tOW-’DWFYILI 
REZERVASYONLARIMIZ 

BAŞLAMIŞTIR

■ Siz. hayallerinizdeki düğünü anlatın, 
biz masala dönüştürelim...

Cumhuriyet Mh. 432. Sk. No: 7 
Manastır Mevkii GEMLİK

Hayal etmek SİZDEN... Gerçekleştirmek BİZDEN.

HER BÜTÇEYE 
UYGUN

KİŞİYE ÖZEL VE 
HAZIR GELİNLİK 

KINALIK - Nİ5ANLIK
KAFTAN - j

ÖZEL DİKİM jfl 
VE HAZIR ABİYE 

ÇEŞİTLERİMİZ j&T 
PROFESYONjE^jf , 

l KADROMUMjfj 
İH İZ METİN İZ DEYİZ

DUGUN - NİŞAN 
SÜNNET - KINA 

YEMEKLİ 
YEMEKSİZ 

VS HER TÜRLÜ 
CEMİYETLERİNİZ 

İÇİN 
HİZMETİNİZDEYİZ

GSM :'0 532615 31 05 GSM: 0 541 52012 02

http://www.yigitinsaatgemlik.com
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ZEYTİN 
KASALARINIZ 
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MARMARA'NIN EN BUYUK ZEYTİNYAĞI FABRİKASI

t günlüksTton BASKI SIRASI BEKLEMEK YOK
YAĞEIKZEYTİNİŞLEMEKAPASİTESİ YENİ FABRİKAMIZ YALOVA YOLUNDA HİZMETİNİZDE!

\0530 660 68 80

GemlikKHrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

Kuruluş:1973

9 Aralık 2017 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

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

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

k GEMLİK ,
irfanunluemlak.sahibinden.com

Mu Mı kararı Mh Mı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

ABD nin Kudüs oyunu
Bir yanda Kudüs Ortadoğu’nun kalbi 

gibidir.
Tarih boyunca 3 kutsal dinin birarada 

binlerce yıl yaşadığı ender yerlerden 
biridir.

Bu topraklarda din kavgaları hiç bitmedi. 
Şiryanda Isa Peygamberin Hıristiyanlık 
dini, öte yanda Musa Peygamberin 
Museviliği, diğer yanda Hz. Muhammedin 
İslam dini bu topraklarda birarada yaşadı.

Devamı sayfa 4’de

ABD Başkanı Ro 
land Trump’un Ku 
düs’ü İsrail’in baş 
kenti olarak tanıma 
karan ilçemizde ve 
Türkiye de düzenle
nen mitinglerle 
kınandı. Dün, Cuma 
namazı çıkışında 
Ahmet Dural Meyda 
nı CİUS AVM önün 
de toplanan Gönüllü 
Kuruluşlar Platfor 
mu (GKP) üyelerinin 
organizasyonunca 
toplanan büyük 
kalabalık ABD ve 
İsrail’i kınadı. 2’de

leleöiıe'ıleteele sözleşme 
nöriişmelerl haşladı

Gemlik Belediyesi ve Hizmet-lş Sendikası 
arasında 2018-2019 yılını kapsayan Toplu 
İş Sözleşme görüşmelerinde ilk oturum 
yapıldı, sözleşme teklif taslağındaki 62 
madde aynen kabul edilirken, 14 madde ise 
değiştirilerek kabul edildi. Haberi sayfa 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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ABD Başkanı Roland 
Tnımp’un Kudüs’ü 
İsrail’in başkenti 
olarak tanıma kararı 
ilçemizde ve Türkiye 
de düzenlenen 
mitinglerle kınandı. 
Dün, Cuma namazı 
çıkışında Ahmet 
Dural Meydanı CİUS 
AVM önünde 
toplanan Gönüllü 
Kuruluşlar Platformu 
ı GKP) üyelerinin or- 
ganizasyonunca 
toplanan büyük 
kalabalık ABD ve 
srail’i kınadı, 
“Kahrolsun ABD”, 
“Kahrolsun İsrail”, 
“Kahrolsun Trump” 
sloganları atarak tek
bir getirdiler.

BİLDİRİ OKUNDU

ADB ve İsrail’in 
kınandığı mitinge 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, MHP 
İçe Başkanı Mehmet 

Emin Özcanbaz, 
Saadet Partisi ilçe 
Başkanı Ahmet 
Vakkas Yıldız, 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı, Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İsmail Beki, 
sivil toplum kuruluş 
larının başkan yö
netici ve üyeleri ile 
vatandaşlar katıldı. 
AVM önünde 
toplanan kalabalık 
sürekli tekbir ge
tirirken, Gönüllü 
Kuruluşlar Platfor 
mu adına Genç 
Memur Sen Gemlik 
Şube Başkanı Cemal 
Bayar, ABD Başkanı 
Ronald Trump’un 
Kudüs’ü İsrail’in 
başşehri kabul 
ettiğini açıklaması 
üzerine bu karan 
kınayan ortak bir 
bildiri okudu. 
Bildiride şu görüş 
lere yer verildi: 
“KUDÜS SAVAŞIN 
DEĞİL BARIŞIN

ŞEHRİDİR.
İnsanlık tarihinin en 
kanlı, en şedit 
dönemlerinin yaşan 
dığı bir zaman dai
mindeyiz. Şiddeti 
daha da derinleşti 
rerek kanlı iktidar 
larını sürdürmek 
isteyen bir zihniyet, 
Kudüs üzerinden 
yeni bir hamle yap
maya hazırlanıyor. 
Bunu gören tarihsel 
gerekçelerini bilen 
ve dünyanın bu dev 
rine itiraz eden vic
dan sahiplerinin sesi 
olarak ihtarda bulun
mak üzere burada 
toplandık. Kudüs’ü 
işgal eden İsrail’e, 
İsrail’e destek veren 
ABD ve bütün bun
lara sessiz kalanlar 
ile birlikte insanlığa 
dönük bu ihtarın ne
deni de hedefi de 
bellidir. Kudüs insan 
lığın ortak mirası, 
özgürlük Kudüs’ün 
hakkı iradesini yan 
sıtmak için burada 
yız."ABD’nin Ku 
düs'ü İsrail'in baş 
kenti olarak tanıma” 
ve "Amerikan Büyük 
elçiliğinin Kudüs'e 
taşınmasına ” yönelik 
söyleminin fiiliyata 
geçirmeyi amaçla 
yan ABD ve Başkanı 
Trump ihtanmızın 
öncelikli muhatapla 
ndır. ABD’nin bu 
hamlesi, insanlık için 
manevi ve tarihi 
kıymete sahip, bu 
yönüyle dedünyanın 
barış adası olmuş 
Kudüs’ü savaş gerek 
çesine dönüştürmek 
amacı taşımaktadır. 
Bu yolla, diplomatik 
ve ekonomik ze
minde devam eden 
örtülü üçüncü dünya 
savaşının ateşli 
bölümünün İslam 
coğrafyası üzerinden 
gerçekleşmesini is
temektedir. Oysa 
Kudüs, bütün inanç 
lar için ortak tarih, 

ortak coğrafya, ortak 
kültür ve hepsinden 
öte ortak kader ve 
birlikte yaşamak de
mektir. Kudüs’ün bu 
vasıflarının yok 
edilmesine izin ver
meyiz. Kudüs’ün 
insanlığın ortak mira 
sı olması gerçeğine 
ihanet ettirmeyiz. 
ABD-Israil ortak 
yapımı bu kirli strate 
ji, şiddet ve krizlerle 
kavrulan bütün 
insan lık için eğer 
engellenmezsedaha 
da büyük sorunların 
kapısını aralayacak 
tır. Tam da bu yüz
den dünyanın bütün 
iyi insanları barışı 
geliştirme ve barış 
adası Kudüs’ü ko
ruma noktasında 
çağrımızın muhatabı 
dır. Buradan diyoruz 
ki, korsan İsrail 
Kudüs’ü başkent 
yapmak gibi bir 
hataya düşmemeli, 
ABD İsrail’in başken 
tinin Washington 
olduğunu idrak et
meli. Kudüs, bizim 
nazarımızda bir mi- 
henktir. Her bir karışı 
İlahi vahyi insanlığa 
bildiren peygamber
lerin izlerini taşıması 
hasebiyle Kudüs; 
insan olma şuuru, 
selamete erme bilin 
ci ve sulhun mihen 
gidir. Kudüs, son 
Peygamber’in 
risaleti sırasında ilk 
kıble olarak seçilme
siyle de bizim için 
varoluşumuzun ve 
medeniyet kodlarımı 
zın ifadesidir.
Muharref bir inancı 
kendisine payanda 
olarak kullanan ve 
batıdaki faşist düşün 
çelerden hız alan şid 
det ideolojisi siyoniz 
min ateşine odun 
taşımak, nereden 
bakarsanız bakın akıl 
tutulmasıdır. Yüzyılı 
aşkın süredir Filistin 
liler’e karşı şiddet 

uygulayan Siyonist 
çetenin ideallerine 
bu derece destek 
çıkmak sadece akıl 
tutulmasıyla 
açıklanabilecek bir 
durum değildir el
bette. Asıl neden 
kanlı müstebitlerin 
her ne olursa olsun 
iktidarlarını sürdür 
me stratejileridir. 
Görünen odur ki 
Kudüs; çökmekte 
olan köhne dünya 
düzeninin merkezin
deki ABD oligarşisi 
nin yaşadığı iktidar 
çatışmasını gizleme 
aparatı olarak seçil 
miştir. Bu yönüyle 
de çağrımızın bir 
diğer muhatabı si 
yonizme karşı çıkan 
samimi Yahudilerdir. 
Çünkü Kudüs, sami 
mi Yahudiler’in de 
sığınağı ve inançları 
nı yaşama alanıdır. 
Tam da bu noktada 
en güçlü ihtarı kendi 
mizden başlayarak 
millete ve ümmete 
yapıyoruz. Nasıl ki, 
Hz. Ömer’in fethiyle, 
Selahaddin Eyyubi’- 
den bu yana medeni 
yetimizin önemli 
merkezlerinden biri 
olan Kudüs’ü Haçlıla 
ra karşı yüz yıllar 
boyu savunduysak; 
Nasıl ki, Yavuz Sul
tan Selim Han’ın hi
lafetiyle birlikte 
Kudüs’ü bütün inanç 
lann banş adaların 
dan biri yaptıysak; 
Nasıl ki, Abdülhamid 
Han’ın mücadele
siyle Siyonizm! Filis 
tin ve Kudüs’ten 
uzak tuttuysak;
Şimdi de aynı şuurla 
mücadelemizi sürdü 
rüp, haçlı artığı 
düşüncelleri payan 
da olarak kullanan 
emperyalizme ve si 
yonizme karşı bütün 
insanlığı da içine 
alan bir söz söyleye
biliriz. İslam coğraf 
yasında günü kur

tarma politikaları 
peşinde koşan dev 
let yöneticilerinin 
ikircikli tutumlarına 
karşı çıkarak, inancı 
mızın ve tarihimizin 
bize verdiği güçle 
barışın sesini yük
seltebiliriz. Şiddetten 
boğulmuş, krizlerle 
boğuşan bütün 
insanlık, doğru ve 
adil bir söz bekliyor. 
Anadolu bu sözü 
söylemeye hazırdır. 
Ümmetin gönlü bu 
hakikate açıktır. Bu 
konudaki inancımız 
ve kararlığımız tam 
dır. Şimdi bu inancı 
ve kararlılığı fiiliyata 
dökme vaktidir.
Kudüs’ün siyo nizme 
başkent yapılmasını 
engellemek için hare 
kete geçmek, birlikte 
ses vermek ve insan 
lığın beklediği o 
sözü söylemek için 
buradayız. Müstebit 
ler de en çok bundan 
korkuyor. Emin olun 
ki Kudüs’e özgürlük 
haykırışı bunun için 
şiddetle susturulmak 
isteniyor. Eğer 
insanı özgürleştire 
cek söz söyleye
bilirsek, müstebit ik
tidarlar yerle yeksan 
olur, özgürlüğün ne
fesi bütün dünyaya 
ulaşır. Tam da bu 
yüzden Özgür Kudüs 
Tam da bu yüzden 
kahrolsun Siyonizm 
Tam da bu yüzden 
defolsun ABD 
Tam da bu yüzden 
Bağımsız Filistin. 
Bu inanç ve karar 
lılıkla Mescid-i 
Aksa’nın selamını 
alıyor, Kudüs ve 
Aksa’nınlslamla 
kucaklaşması için 
haykırıyoruz.
Yaşasın başkenti 
Kudüs olan bağımsız 
Filistin devleti...
Yaşasın işgalden 
kurtulmuş Kudüs 
şehri.”

CHP İLÇE BAŞKANI 
ACAR KARARI 
KINADI 
“KUDÜS 
MÜSLÜMANLARIN 
KIRMIZI 
ÇİZGİSİDİR”

Öte yandan dünkü 
mitinge sabah saat
lerinde eski İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan ile Bursa 
CHP il başkanlığın 
daki toplantıya 
katıldığı için Gemlik 
te düzenlenen 
mitinge katliama 
dığını söyleyen 
Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Başkanı 
Cemil Acar gazete 
mize şu açıklamayı 
yaptı:
“ABD başkanı 
Rolant Trump’un 
beklenmedik bir 
şekilde İslam alemi
nin kırmızı çizgisi 
olan Kudüs’e ABD 
büyükelçiliğini açma 
kararının Kudüs’ü İs
rail’in başşehri say
mak anlamına gelir. 
Bu karar birleşmiş 
Milletlerce alınan 
kararları uymamak 
tır. Bu karara İslam 
alemi sessiz kala
maz, kalmamalıdır. 
CHP olarak bu ko
ruda ABD’nin karan 
nı şiddetle kınıyoruz. 
Trump’un amacı 
Ortadoğu da banş 
yerine, yeniden bir 
kıvılcım yakarak o 
kan gölüne 
çevirmekdir.
ABD Başkanı bu 
kararını yeniden 
gözden geçirmeli, 
dünya kamuoyu da 
yıllardır kan akıtılan, 
barışa hasret olan 
Filistin de 3 semavi 
dinin birarada 
kardeşçe yaşamasını 
desteklemeli ABD 
Başkam’nın aldığı 
kararı değiştirmesi 
için tavır koymalı 
dırlar.”
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Bursa-Ankara 
karayolu üzerinde 
alev alev yanan tır 
sürücülere korku 
dolu anlar yaşattı 
Edinilen bilgiye 
göre Bursa - 
Ankara karayolu 
Bursa geliş istika 
metinde seyreden 
plakası alınamayan 
bir tır, seyir halin 
deyken motor 
kısmından alev 
aldı. Güçlükle 
aracı yol kenarına 
çekerek içerisinden 
inmeyi başaran 
sürücüsü canını 
zor kurtardı. 
Gecenin karanlığın

Bursa'da vinç dehşeti!
Bursa'da kentsel 
dönüşüm kapsa 
mında yapılan inşa 
atta vinç devrildi. 
Olayın sabah saat
lerinde olması ve 
işçilerin kaçma 
sıyla yaralanan 
olmadı.
Olay, merkez 
Nilüfer ilçesine 
bağlı Nilüfer Ma
hallesinde mey
dana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, sabah 
saatlerinde kentsel 
dönüşüm kapsa 
mında çalışması 
devam eden inşaat 
ta vinçte büyük bir 
gürültü yaşandı.

da alev alev yanan 
tır diğer sürücülere 
de korku dolu 
anlar yaşattı.
Yoldan geçen bazı 
sürücülerde alev

İşçiler, inşaattaki işi 
bırakıp, kaçmaya 
başladı. Bu sırada 
vincin baş kısmı 
büyük bir gürültü 
ile inşaata çarparak 
yere düştü. Olayın 
sabah saatlerinde 
olması ve işçilerin 

alev alan tırın 
görüntüsünü çekip 
sosyal medyada 
paylaştı. Uzun 
süre yanarak küle 
dönen tır itfaiye 

erken davranıp, 
kaçmasıyla 
yaralanan olmadı. 
İnşaat sorumlu la 
rından Dursun 
Tanrıverdi, "Maize 
me alıyorduk. Vinç 
belinden koptu. Hiç 
bir arkadaşımızda 

ekiplerinin 
müdahalesinin 
ardından 
söndürüldü.
Olayla ilgili tahkikat 
başlatıldı.

sıkıntı yok. İlk 
vuruşta sesi duyun 
ca herkes kaçıştı, 
çok şükür sıkıntı 
mız yok. Cana 
geleceğine mala 
gelsin, ucuz 
atlat tık" dedi.
Vinç Operatörü 
Barış Yeşilyurt ise, 
"500 kilo civarında 
bir malzeme 
kaldırıyorduk. 
Sanırım üst 
tırnaktan attı. 
Allah'a şükür 
kimsede bir şey 
yok. Gelip vince 
bakacaklar" 
diye konuştu.

Bursa'da 
uyuşturucuya 

geçit yok

Bursa'da, araçla 
rında ve üzer
lerinde uyuşturucu 
bulunan 5 kişi 
gözaltına alındı. 
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü 
Narkotik Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekip
leri, Yıldırım 
ilçesinde bir aracı 
durdurdu. Araçta 
yapılan aramada 
400 gram metamfe- 
tamin ele geçir
ilirken, İ.A. ve K.A. 
gözaltına alındı. 
Osmangazi 
ilçesinde yapılan 
bir diğer ope 
rasyonda ise 
uyuşturucu 
kullandıkları iddia 

MBöffl ABONEOLDUNUZMU?
“ ABONEOLUNOKUYUNOKUTUN
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edilen V.P. ve S.A. 
gözaltına alındı. 
Bu şahısların 
verdiği ifade 
doğrultusunda 
harekete geçen 
ekipler, esrarı bu 
iki kişiye sattığı 
iddia edilen 
F.D.'yi de gözaltına 
aldı. F.D.'nin üze 
rinde yapılan ara
mada paketler 
halinde 40 gram 
sentetik bonzai 
maddesi ele 
geçirildi.
Gözaltına 
alınan şahıslar 
uyuşturucu ve 
uyarıcı madde 
ticareti yapmak 
suçlarından adli 
yeye sevk edildi.

Çatı katında uyuşturucu imalatı
Bursa'da evinin çatı 
katında Hint kene 
viri yetiştiren bir 
kişi yakalandı.
Olay, Nilüfer'e bağlı 
Üçevler Mahalle- 
si'nde meydana 
geldi. Edinilen bil
giye göre, Bursa İl 
Emniyet Müdürlüğü 
Narkotik Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri 
bir aracı durdurdu.

M.S.'nin üst arama 
sında bir miktar 
uyuşturucu ele 
geçirdi. Soruştur 
mayı derinleştiren 
ekipler, şüphelinin 
evinde arama yaptı. 
Ekip ler, evin çatı 
katında ışıklandır 
ma ve havalandır 
ma düzeneği kurulu 
olduğunu fark etti. 
Detaylı arama sonu
cunda 375 gram

esrar, 38 kök Hint 
keneviri, 1'er adet 
hassas terazi ve 
tüfek ele geçi 
rildi. Osmangazi 
ilçesi Beşyol mev 
kinde durdurulan 
bir araçta ise 487 
gram metamfetamin 
ele geçirilirken, 
N.A. ve R.B. gözal 
tına alındı. Yıldırım 
ve Osmangazi ilçele 
rindeki başka ope

rasyonlarda ise 6 Emniyetteki işlem kişi adliyeye
kişi gözaltına alındı, lerinin ardından 9 sevk edildi.
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filine Bakış
Gemlik Belediyesi ile Hizmet iş Sendikası yetkilileri ilk oturumda 76 madde üzerinde anlaştılar

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

ABD’nin Kudüs oyunu...
İsa pevpamber Kudüs vakjnlarındaki carmı 

ğa gerildiği ve öldükten sonra göğe yüksel 
diği yer, ötesinde Müslümanlarca kutsal olan 
Mescidi Aksa, onun hemen karşısında ise 
Musevilerce kutsal olan Ağlama Duvarı 
(Westeren Wall).

Bunlar bugün asırlardır bu topraklarda her 
dince kutsal sayılan yerler olup, bu dinlere 
inanlar serbestçe ibadetlerini ve inançlarını 
gerçekleştiriyordu.

1300 yıl Müslümanların yaşadığı bu kutsal 
topraklar OsmanlI İmparatorluğunda statüsü 
nü korudu. Ama, Birinci Dünya Savaşı’ndan 
sonra bölgedeki arapların Osmanlı egemenli 
ği yerine, Ingiliz egemenliğini kabul ederek, 
çevresi petrol havzası olan bu bölgelerde İn
giliz emperyalizmi egemenliğine geçti.

Yıl 1917. Osmanlı askerleri Kudüs’ü savu 
nurken, Araplarla bir olan İngilizler’e karşı 30 
bin askerimiz şehit oldu.

Kudüs OsmanlInın elinden çıktı.
Inoiüzler Türkleri arkalarından hançerleyen 

Faysal’ı kral ilan etti. Bu topraklara İngilizler 
yavaş, yavaş Yahudileri göç ettirmeye başla 
dılar. 1920 lerde FHistindeki nüfus dengesi 
YahudUer lehine değişmeye başl'adi. Bu dü 
rum bölgede çatışmalara neden oldu.

1947 yılına gelindiğinde, bölgeyi yöneten 
Ingiltere Filistin toprakları üzerindeki çatış 
maları sonlandırmak yani sorunu barışçıl bir 
yöntemle çözmek için Birleşmiş Milletlere 
gitti.

Kurulan Filistin Özel Komisyonu Filistin’in 
YahudUer ve Araplar arasında ikiye bölünme 
sini Kudüs’ün ise hiçbir yere bağlı olmayan 
özel bir statüye (ayrı beden) sahip olmasını 
kararlaştırdı.

Filistin’in en verimli kısımlarını oluşturan 
yüzde 55 kısmını Yahudilere, verimsiz toprak 
lardan ve çöllerden oluşan yüzde 45 kısmını 
ise Araplara bırakan bu planı Araplar kabul 
etmediler. Bu anlaşmazlık üzerine 14 Mayıs 
1948 tarihinde YahudUer İsrail devletinin 
kurulduğunu ilan ettiler.

0 günlerden beri bu kutsal topraklarda 
sorunlar hiç bitmedi.

Başta ABD deki Yahudi lobisi ve sermayesi 
ile batıdaki Yahudi lobileri, Büyük İsrail’in 
kurulması için çalıştı.

ABD için İsrail bir ileri karakoldu.
0 karakollardan biri de bilhassa 1917 Sov 

yet devriminden sonra Türkiye oldu.
Birleşmiş Milletlerin özel statüsü ABD de 

çıkarılan bir yas ile bozulmaya çalışıldı. 
Trump’tan öceki başkanlar çıkarılan Kudüs’ 
ün İsrail’in başşehri olması yasasını uygula 
madı, Trump ise bunu uygulayan başkan 
oldu. Müslümanlarca kutsal toprakların 
tamamen ellerinden çıkması anlamına gelir 
ki, kabul edilemez.

Şimdi Filistin de yeniden dinler arası 
savaşlar çıkacak ve ne zaman biteceği belli 
olmayan bir karışıklık sürecek. Binlerce 
insan Trump’un keyfi için ölecek.

Bu müslümanları birleştirir mi sanmıyorum.

Gemlik Belediyesi 
ve Hizmet-lş 
Sendikası arasında 
2018-2019 yılını 
kapsayan Toplu 
İş Sözleşme 
görüşmelerinde ilk 
oturum yapıldı. 
Gemlik Belediyesi 
hizmet binasında 
yapılan görüşmele 
re Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcıları 
Kadir Erol ve Ahmet 
Avcı’nın ile İnsan 
Kaynakları ve Eğitim 
Müdürü Yunus Emre 
Yılmaz, Yazı İşleri 
Müdürü Faruk 
Bilgili, Mali 
Hizmetler Müdürü E. 
Aksel Tümer, Hukuk 
İşleri Müdürü Av. 
Aydın Hasan 
katıldı.
Sendika yetkililerin 
den ise, Hizmet-İş 
Şube Başkanı Meh 
met Keskin, Şube 
Genel Sekreteri 
Selim Bal, Genel 
Başkan Danışmanı 
Recep Özcan, İşyeri 
Sendika Temsilcileri 
Recep Yazıcı, Sami 
Kara ve İlknur 
Atasayar görüşme

Vb

MİİIİIIIHII Milli telMlİlim
Gemlik Duyarlılık 
Derneği, yeni seçi 
len CHP İlçe Başkanı 
ve yönetimine hayırlı 
olsun ziyareti 
gerçekleştirdi. Zi
yaretin konusu ise 
sahile yapılması 
düşünülen ve ka
muoyunun tepkisini 
çeken mescitti. 
Duyarlılık Derneği 
adına konuşan 
dernek başkanı 
Cemal Küçük 
"Sahile görselliği 
güzel olur diye camii 
yapılmaz. Herhangi 
bir deprem durumun 
da açık hava has
tanemiz yok, çocuk 
/arımızın rahatça 
koşup eğlenebile 
ceği park alanları 
kısıtlı. Bu konuda 
tüm Gemlik’in katıla 
cağı geniş kapsamlı 
bir toplantı planlıyo 
ruz. Biz yapacağımız 
bu toplantıya AK

lerde hazır bulundu.

91 İŞÇİ 
YARARLANACAK 
Belediyede 91 işçiyi 
ilgilendiren toplu iş 
sözleşmesinin ilk 
oturumunda, 
sözleşme teklif 
taslağındaki 62 
madde aynen kabul 
edilirken, 14 madde 
ise değiştirilerek 
kabul edildi. 
Toplamda 76 mad 
dede uzlaşının sağ 
landığı toplu iş söz 
leşmesi görüş mele 
rinde, kalan 5 mad
denin görüşülmesi 
nin ise 14 Aralık

V

Parti ve Kent Kon- 
seyi’ni de davet 
edeceğiz” dedi 
Acar: Her kesimin 
bu mescide 
tepkileri var 
Daha sonra söz alan 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Cemil Acar 
ise “Geçen yönetim
imiz de bu konu gün 
deme gelmiş ve ka 
bul görmüştür. Biz 
de bu Gemlik’in yara 
rina olacak toplan

Perşembe günü saat 
10.00’da Gemlik 
Belediyesi hizmet 
binasında yapılacağı 
bildirildi.
Konuyla ilgili 
açıklama yapan 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Kadir 
Erol, İşçileri mem
nun edecek bir 
çalışma içinde 
bulunduklarını 
belirterek; “Hizmet- 
İş Sendikası ile işçi 
arkadaşlarımızın 
sendikal haklarının 
sağlanması için bir 
araya toplandık. 
Bugüne kadar nasıl 
ki işçilerimizi kolla 

tıya katılacağız. 
Zamanında denizi 
meydana birleştire 
ceğiz diye camiyi 
yıktınız. Bu karara 
toplumun her kesim
den tepkiler var. Ya 
pil an röportajlarda 
görüyoruz ki halk 
buna karşı çıkıyor. 
Sahilde ezan okun 
duğu zaman namaz 
kılacaklar çok rahat 
lıkla camiye ulaşabi 
lir. Bu konuda

dıysak, bundan son 
ra da aynı hassasiye 
timizi sürdüreceğiz. 
Toplu sözleşme 
görüşmelerimizin, 
kısa sürede tamam
lan masını ve hayırlı 
olmasını temenni 
ediyorum" dedi.
Hizmet-İş Sendikası 
Şube Başkanı 
Mehmet Keskin ise, 
sözleşmenin, birkaç 
görüşme sonunda 
karşılıklı anlaşma ile 
sonuçlanacağını 
ümit ettiğini be
lirterek, sürecin her 
iki tarafa da hayırlı 
olmasını diledi.

Gemlik’in nerede 
camiye ihtiyacı var 
araştırılmalı ve 
bunun ışığında bir 
çözüm önerisi sunul 
malıdır. Camiye ve 
mescide kesinlikle 
karşı değiliz. Orayı 
madem kamulaştır 
diniz, birinci ve 
ikinci kordonu 
birleştirip orayı 
halka açmanız 
gerekmektedir” 
şeklinde konuştu.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Miiraler selıri Bürsa'ıla taa çalışmalan devanı eiimr
Bursa'da arkeolojik 
kazı çalışmaları 
farklı noktalarda 
aralıksız devam 
ediyor 
Bursa'da bir yan
dan müzelerde 
tadilatlar devam 
ederken, belirli 
bölgelerde de 
arkeolojik kazılar 
sürüyor.
Gölyazı'da 
Apollon Tapınağı, 
Haşimişcan 
Parkı'nda Bizans 
galerileri, Mev 
levihane'de de 
kazı çalışmaları 
sürüyor. Bursa 
diğer illere göre 
müze ve ziyaret 
çi potansiyeli 
bakımdan ileri 
seviyede. 
Bursa Müze 
Müdürü Ali Sinan 
Özbey, Arkeoloji 
Müzesi'nde bilgi 
verdi. Kültür ve

Turizm Bakanlığı'na 
bağlı Bursa'da 
7 tane müze 
olduğunu, bunlar
dan 6 tanesinin 
merkezde yer 
aldığını dile ge 
tiren Özbey, 
"Ayrıca Bursa ve 
Yalova olmak 
üzere 15 tane özel 

müzemiz var. Müze
cilik çalışmalarıyla 
ilgili olarak ili 
mizdeki müze 
faaliyetlerinin 
gelişmesi için 
çalışıyoruz. Hem 
Bursa'da hem de 
Yalova'da özel 
müzelere rehberlik 
yapıyoruz" dedi

Bursa'da müzecilik 
faaliyetlerinin 
1904 yılında arke
oloji müzesiyle 
başladığını dile 
getiren Özbey, 
"Türkiye ile 
kıyaslandığında 
Bursa diğer illere 
nazaran müze ve 
ziyaretçi sayısı 

bakımdan iyi se
viyede. Bunun 
için yerel yönetim
lerle birlikte özel 
müzelerin ve 
ihtisas müzele 
rinin de açılmasını 
teşvik ediyoruz. 
Çok sayıda 
müze açıldı" 
diye konuştu. 
Tadilatta olan 
müzelerin yakında 
açılacağını 
vurgulayan Özbey, 
"İslam Eserleri 
Müzesi ve Atatürk 
Köşkü tadilatı 
yakında bitecek. 
OsmanlI Evi'nin de 
restorasyon ve 
yenilenme 
çalışmaları ile 
ilgili çalışmaları 
başlattık. Biz müze
cilik faaliyetlerinin 
yanı sıra alt yapı 
çalışmalarının da 
denetim görev 
lerini üstlenmiş 

bulunmaktayız. 
Gölyazı'da 
doğalgaz, içme 
suyu, kanalizas 
yon gibi hatlarının 
uygulamalarını 
denetliyoruz. 
Ayrıca Bursa'nın 
merkezinde 
Mevlevihane kazı 
çalışmalarımız 
devam ediyor. 
Haşimişcan 
Parkı'nda bulunan 
Bizans galeri 
leriyle ilgili kazı 
ve çevre düzen
lemesine yönelik 
çalışmalarımız 
aralıksız sürüyor. 
Yalova'nın 
Altinova ilçe 
sinde de kazı 
ve temizlik 
çalışmalarımız 
var. Önümüzdeki 
yılda da çalış 
malar devam 
edecek" diye 
bilgi verdi.
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İlk Kursun projesine Bursa'dan G CBfil seçildi
Dörtyol İlçe Millî 
Eğitim Müdürlüğü, 
19 Aralık 1918’de 
millî mücadelede ilk 
kurşunun atılışının 
99. yılı münase
betiyle “81 il 81 
Okul ilk Kurşun 
Dörtyol Projesi” 
düzenledi. Bu proje 
kapsamında her 
ilden bir okul 
seçildi. Bursa’dan 
daprojeye ilçemizde 
bulunan Celâl Ba 
yar Anadolu Lisesi 
seçildi. Böylece 
Celâl Bayar Anado 
lu Lisesi, Türkiye 
genelinde seçilen 
81 okuldan biri 
oldu. Proje kapsa

mında yurt genelin
deki öğrencilere 
hazırlanan belge
seller izletilecek. 
Bu belgesellerin 
hazırlanmasında 
Celâl Bayar 
Anadolu Lisesi İn
gilizce Öğretmeni 
Aslı Hatipoğlu ve 
seçilen öğrenciler 
de görev alacak. 
Hazırlanan VTR ve 
belgesel, TRT’de 
ve ulusal kanal 
larda okulun 
ismiyle 
yayınlanacak. 
Dörtyol İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Toksoy, 
AA muhabirine,

millî mücadelenin Kara tarafından
ilk kurşununun sıkıldığını
Dörtyol’da Mehmet hatırlattı.Tarih

sayfalarında yer 
alan bu önemli 
günün önümüzdeki 
günlerde 99. yılını 
kutlayacaklarını be
lirten Toksoy, şöyle 
devam etti: 
“Yıllardır İzmir’de 
atıldığı bilinen ilk 
kurşunun burada 
atıldığı Genelkur
may Başkanlığınca 
doğrulandı ve 
1992 yılından bu 
yana da her yıl 19 
Aralık’ta törenler 
resmî olarak ilçe 
mizde düzenleniyor. 
Biz de bu kap
samda bir proje 
hazırladık ve ‘81 İl 
81 Okul İlk Kurşun

Dörtyol Projesi’ ile 
bunu önce 
öğrencilerimize ve 
o bölgede yaşayan 
velilerimize 
anlatacağız, 
bununla ilgili 
materyaller filmler 
hazırladık. Bunları 
bu projeye dâhil 
olan 81 vilayet 
teki okullarımıza 
gönderiyoruz 
ve burada 
öğretmenlerimiz 
öğrencilere 
bunları izletiyor.” 
Toksoy, projenin 
1 yıl boyunca 
süreceğini de 
sözlerine ekledi.

imam Hatip lisesi nde IHH tanıtım toplantısı
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lise 
sinde IHH tanıtım 
toplantısı yapıldı. 
Okulun konferans 
salonunda gerçek 
leştirilen programa 
sınıflarında IHH 
yardım temsilcisi 
olan öğrenciler 
katıldı.
IHH Gemlik temsilci 
liğinden Genç IHH 
sorumlusu Hüsrev 
Boyaklılı'nın 
konuşmacı olarak 
katıldığı programda 
öğrencilere önce
likle IHH'nın yapmış 
olduğu yardımları

gösteren video 
izlettirildi. Prog 
ramda yaptığı 
konuşmada IHH'yı 
tanıtan Boyalıkh 
'IHH İnsani Yardım 
Vakfı; bölge, din, 
dil, ırk ve mezhep 
ayrımı yapmaksızın 
dünyanın herhangi 
bir yerinde sıkıntıya 
düşmüş, felakete 
uğramış, zulüm 
görmüş, aç ve 
açıkta kalmış; 
savaş, tabii afet 
gibi sebeplerle 
mağdur olmuş, 
yaralanmış, sakat 
kalmış; evsiz, yurt

suz, tüm insanlara 
insani yardım 
ulaştırmak ve bu 
insanların temel 
hak ve hürriyet

lerinin ihlal 
edilmesini önlemek 
üzere 1992 yılından 
bu yana çalışmak 
tadır. Gönüllü

faaliyetlerle başla 
yan ve 1995 yılında 
kurumsallaşan bu 
çalışmalar kısa 
sürede 5 kıtada 135

ülke ve bölgeye 
yayılmış ve 
Türkiye’den tüm 
dünyaya ulaşan bir 
hayır köprüsü 
olmuştur* dedi 
Okul Müdürü Ali 
Bahadır'da Milli 
Eğitim Bakanlığının 
yürüttüğü 'Her Sini 
fin Bir Yetimi Var' 
projesine önceki 
yıllarda olduğu gibi 
bu yılda gerek 
öğretmenlerimizin 
gerekse öğrencileri 
mizin bağışlarıyla 
katkı sağlamaya 
devam edeceklerini 
belirtti.

BELEDİYE PERSONELİNE ETKİ Lİ SÖNÜM TEKNİKLERİ ’SEMİNERİ
Gemlik Belediye- 
si'nin Hizmet İçi 
Eğitim Seminerleri 
devam ediyor. Mar
mara Belediyeler 
Birliği ve Yerel 
Yönetim Akademisi 
işbirliğiyle düzenle
nen seminerde, 
Marmara Üniver
sitesi öğretim üyesi 
Doç. Dr. Levent 
Çinko, Gemlik Bele 
diyesi personeline " 
Etkili Sunum Teknik 
leri" hakkında 
detaylı bir sunum 
yaptı. Ticaret ve 
Sanayi Odası kon
ferans salonunda 
düzenlenen semi
nere, Belediye 
Başkan Yardımcısı

Kadir Erol, birim 
amirleri ve belediye 
personeli katıldı. 
Sunumların, eğiti 
min her düzeyinde 
ve profesyonel hay
atta önemli olduğu 
nu belirten Doç. Dr. 
Levent Çinko, 
"Hazırlayacağınız 
sunumlar, okuma, 
yazma, dinleme, 
konuşma ve araştır 
ma becerilerinin 
tümünü içererek, 
belirli bir amaca 
yönelik, sözel ve 
görsel etkileşimin 
önemini belirtirler. 
Amaç, eğitimde 
yeni veya sentez 
halinde birikimli 
bilgi sunumu

olabileceği gibi, iş 
hayatında kar amaç 
lı yeni ürün veya 
hizmet tanıtımı veya 
satışların hızlandırıl 
ması yöntemleri 
olabilir. Etkin

sunum becerileri, 
özenle kullanılan bir 
sözel ifade, anlamlı 
beden dili ve tekno 
lojik görsel ya da 
işitsel araçların 
desteği ile izleyici

leri kendinden 
emin, saygın ve 
ikna edici biçimde 
bilgilendirmek, yön
lendirmek veya et 
kilemek adına çağı 
mızda önem 

kazanmıştır” dedi. 
"Sunumların hazırla 
nışında sorulması 
gereken ana soru
lar, Ne Tür Bilgi, 
Neden, Kimlere, 
Nerede, Ne Zaman, 
Hangi Destek Araç 
larla, olmalıdır” diye 
konuşan Çinko, 
"Sunumlar, hazırlan 
ma, sunuş ve geri 
besleme aşamala 
rından oluşan bir 
çalışmadır. Sunumu 
konuşma ve konfe 
ranstan ayıran en 
büyük özellik, gör 
sel-işitsel araçlar ve 
teknolojik donanım 
larla destek- 
lenebilmesidir” 
ifadelerini kullandı.
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Tüketiciye bir iyi bir kötü haber!
Tüketici Kanununda 
iki kritik değişiklik 
yapıldı. Biri vatan 
daş için sevindirici 
olurken diğeri ise 
kötü haber olarak 
geldi.
TBMM Genel Kuru
lunda önceki gün 
kabul edilen torba 
yasa teklifiyle 
Tüketici Kanununda 
tüketici lehine ve 
aleyhine iki 
değişiklik yapıldı. 
Buna göre tüketici 
uyuşmazlıklarında 
parasal sınır 6 bin 
liraya yükseltildi. 
Bu değişiklik, cep 
telefonu, tablet, bil
gisayar gibi satın 
almalardaki 
uyuşmazlıklar için 
de tüketici hakem 
heyetlerine başvuru 
tabiisin diye yapıldı. 
Ancak elektrik, su, 
telefon faturasını 
ödeyemeyen tüketi 
ci için şirketlere ve 
banka lara hakem 
heyetine gitmeden

I
 doğrudan ‘icra’ 

yolu açıldı.

İŞTE O GEREKÇE 
Değişiklik gerekçe 
sinde “Günümüzde 
tüketicilere yeni arz 
edilen, özellikle 
teknolojik ve/veya 
elektronik malların 
-akıllı telefon, bil
gisayar, tablet ve
saire gibi- fiyatları 
yüksek tutarlı ola
bilmektedir. Birey
sel olarak kullanılan 
söz konusu ürün
lerin uyuşmazlığa 
konu edilmesi hâlin 
de tüketici hakem 
heyetlerine yapılan 
başvurulara ilişkin 
parasal sınırlar çok 
düşük kalmaktadır.

Tüketici hakem 
heyetlerinin gerek 
yirmi iki yıllık 
tecrübesi gerekse 
altyapısının güçlen 
dirilmiş olması 
dikkate alındığında, 
özellikle bireysel 
kullanılan ancak 
yüksek tutarlı mal
lara ilişkin uyuşmaz 
tıkların, tüketici 
mahkeme lerine 
gitmeden tüketici 
hakem heyetlerinin 
görev alanında 
çözüme kavuşturul 
malarını temin 
etmek amacı yla 
parasal sınırla rın 
yeniden güncellen
mesi ne ihtiyaç

duyulmuştur1 
denildi.

FATURASINI 
ÖDEYEMEYEN 
İLAMSIZ İCRAYA 
Telekom, telefon, 
elektrik, su 
şirketleri, bankalar 
tüketicilerle 
yaşanan 3 bin 600 
liranın altındaki 
uyuşmazlıklarda 
mahkeme kararı 
olmaksızın, ‘ilamsız 
icraya’ gidemiyor 
lardı. Yapılan 
değişiklikle şirketler 
ve bankalar, 6 bin 
liranın altındaki 
alacakları için 
mahkeme kararı 
olmaksızın fatura 
sini ya da banka 
borcunu ödemeyen 
tüketiciyi icraya 
verebilecek. 
Şirketlerin yoğun 
şikayetlerine neden 
olan bu durum 
önceki gün Tüketici 
Kanununda yapılan 
değişiklikle aşıldı. 
Ak Parti Grup 
Başkanvekili Muşta 

fa Elitaş imzasıyla 
verilen değişiklik 
önergesinin gerek 
çesinde “Bu madde 
ile uygulamadaki 
önemli bir ihtiyacın 
karşılanması 
amaçlan maktadır. 
Tüketici hakem 
heyetleri; tüketici 
işlemlerin den 
doğan uyuşmazlık 
ların çözümünde, 
mahkeme öncesi 
çözüm mercii ola 
rak görev yapmakta 
dır. Tüketicilerin 
taraf olduğu uyuş 
mazhklarda 2004 
sayılı İcra ve İflas 
Kanununun uygu
lana mayacağı 
şeklinde değerlen 
dirmelere sebep 
olmaktadır. Bu 
durum, ilamsız icra 
yolunu kapatmakta, 
hak arama ve eşitlik 
ilkelerine aykırılık 
teşkil etmekte 
ayrıca tüketici 
hakem heyetlerinin 
iş yükünü de gerek
siz şekilde arttır 
maktadır. Maddede 

yapılan değişiklik 
ile icra iş ve 
işlemlerine ilişkin 
hususlarda tüketici 
hakem heyetlerine 
başvuru zorunlulu 
ğu aranmaksızın 
2004 sayılı Kanun 
hüküm lerinin uygu
lana bileceği vurgu
lan mıştır” denildi. 
Değişikliğin yürürlü 
ğe girebilmesi için 
506 sayılı yasa tek
lifinin Cumhurbaş 
kanı Erdoğan tara 
fından onaylanarak, 
Resmi Gazete’de 
yayımlanması 
gerekiyor.

DOĞRUDAN 
İCRANIN YOLU 
AÇILIYOR 
Avukat Gökhan 
Candoğan sözkonu 
su değişiklikle 
şirketlerin, 
bankaların tüketi
ciyi ödemediği bir 
faturası için 
doğrudan icraya 
koyma yolunun 
açıldığına dikkat 
çekti.

Resmen yürürlükte! Yüzde 50 destek geliyor
Tarımsal faaliyetler 
için geliştirilen 
modern basınçlı 
bireysel sulama sis
temi yatırımlarında 
mal alım tutarının 
yüzde 50'si kadar 
destek sağlanacak. 
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlı 
ğının "Kırsal Kalkın

ma Destekleri sel Sulama Sistem- 
Kapsamında Birey- lerinin Desteklen-

mesi Hakkında Tebli 
ği" Resmi Gaze 
te'de yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. 
Tebliğle tarımsal 
faaliyetler için 
geliştirilen modern 
basınçlı bireysel 
sulama sistemleri 
nin üreticiler tarafın 
dan kullanımının

yaygınlaştırılarak, 
daha kaliteli ve 
pazar isteklerine 
uygun üretilmesi 
amaçlanıyor. 
Kırsal Kalkınma 
Destekleri Kapsa 
mında Bireysel Su
lama Sistemlerinin 
Desteklenmesi 
Programı; tarla içi

damla sulama, 
yağmurlama, mikro 
yağmurlama, yüzey 
altı damla sulama, 
lineer veya center 
pivot sulama, 
tamburlu sulama, 
güneş enerjili su
lama sistemlerinin 
kurulmasını 
kapsıyor.

Gemlik K[frfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
MlhtÜKAÎtiaiIVGÜlFtaTUlU 

OiunEiokıaU

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

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

KUÇUKKUMLA 
ÖZGİİÎElYfllJ SİTESİNDE 

MMIHlUEŞYAlIveEŞYASIZ 
2^1DAİRESAHİBİNDENSATI1IK

CZ9İ 05353781800
F^><geboök sayfamız s <3^mlik Güler Ajans
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Artık e-tfeı/let'ten öğrenebileceksiniz
E-devlet, Türkiye'ye 
yeni hizmetlerini 
duyurdu. Yeni 
hizmetlerden biri de 
Banka Hesaplarına 
Uygulanan Elek
tronik Haciz Sorgu
lama (e-haciz 
Banka) işlemi. 
E-Devlet sistemi 
kamu hizmetlerinin 
bir bilgi teknolojisi 
aracılığıyla 
kullanıcılara yani 
vatandaşlara, tüzel 
kişilere ve diğer 
kamu kuramlarına 
sunulması olarak 
özetlenebilir. 
E-Devlet sistemi bu 
sunuşu internet üz
erinden yaparak 
işlem yapmada 
kullanıcılara büyük 
bir esneklik sağlar.

İnterneti olan her
hangi birisi dilediği 
zaman dilediği yer
den işlemini yapa
bilmektedir.
E-Devlet kullanıcıla 
rina zamandan tasar 
ruf sağlarken devleti 
de daha etkin ve 
verimli hale getirir.

E-HACİZ E- 
DEVLETTE 
Artık e-devlet üzerin 
de haciz sorgulama 
işlemlerini yapa
bilirsiniz. Bu çok 
önemlidir. Çünkü bir 
haciz durumunda 
kişinin sahip olduğu 
taşınır, taşınmaz 
mallara dair el kon 
ma kararı çıkmış de
mektir. Bu da kişinin 
yaşadığı evdeki

eşyaları, arabasını 
ve hatta evinin 
haczedilmesine 
sebep olabilir. Böyle 
bir durumda hacze 
uğramış kişinin 
yaşam kalitesi dü 
şer, aile içi problem
lere maruz kalabilir.

Dahası barınacak 
bir yuvadan dahi 
mahrum kalabilir. 
Ancak haciz kararı 
çıkmadan önce bor
cunu ödemeyen kişi 
için borcunu 
ödemesi için emir 
çıkarılır. Bankalar

dan da kredi çek
erek ev ya da araba 
sahibi olanlar için, 
borçlarını takip ede
bilmek çok önem
lidir. İşte e-devlet, 
bu bağlamda yeni 
hizmetini duyurdu. 
E-devlet'in

duyurduğu yeni 
hizmetin adı "Banka 
Hesaplarına Uygu
lanan Elektronik 
Haciz Sorgulama 
(e-haciz Banka)".

E-HACİZ NASIL 
SORGULANIR? 
E- devlet'e TC 
kimlik numaranızı 
ve şifrenizi girdikten 
sonra Gelir Ida 
resi Başkanlığı 
sayfasına yön
lendirileceksiniz ve 
o sayfada adınıza 
kayıtlı "Araçlara 
uygulanan elek
tronik hacizler" ve 
"Banka hesapla 
nna uygulanan 
elektronik hacizler" 
seçeneklerini göre
bileceksiniz.

Süre daralıyor! Başvurana 3 hin 407 Hra
Kamuda 30 yıldan 
fazla çalışmış emek 
iilerin ek ikramiye 
almak için başvuru 
süresi daralıyor. 
Başvurusunu yapan 
yıllık 3 bin 407 liraya 
varan ödemeden 
yararlanacak.
400 bini aşkın emek
liyi ilgilendiren ek 
ikramiye 
ödemelerinde 
başvuru için son 1.5 
aya girildi. Kamuda 
30 yıldan fazla 
hizmeti olup, ikrami 

yesini 30 yıl üzerin 
den alanlar, 27 
Ocak'a kadar başvu 
rursa ek ödeme ala
biliyor. Eğer emekli 
vefat etmişse de 
yakınlarının bu süre 
içinde başvuru 
yapması şart. Bu 
yılın başında yasala 
şan torba yasa kap 
samında 7 Ocak 
2015'ten önce 
emekli aylığı bağla 
nan memurla ra 30 
yılın üzerindeki 
hizmetlerine karşılık 

emekli ikramiyesi 
ödenmesi imkanı 
tanındı. Memur 
emeklilerine 30 yılın 
üzerindeki her tam 
hizmet yılı için öde 
me yapılması karara 
bağlandı. Düzenle
menin yürürlüğe 
girdiği 27 Ocak 
2017'den önce 
başvuruda bulunup 
dava açmamış 
olanların müracaat 
lan, yasanın 
yürürlüğe girdiği 
tarihte yapılmış 

sayıldı. Diğer emek 
lilere ise yasanın 
yürürlüğe girdiği 27 
Ocak'ı takip eden 1 
yıl içinde başvuruda 
bulunma şartı 
getirildi.
Emekli ikramiyesi 
tutarı, emekli olunan 
tarihte geçerli olan 
katsayılara göre 
hesaplanıyor.
İkramiye farkının ne 
kadar olacağı, 
memurun ne zaman 
emekli olduğuna, 
derece ve kademe

sine, makam veya 
görev tazminatı olup 
olmadığına bağlı 
olarak değişiyor. 30 
yılın üzeri hizmet ne 
kadar fazlaysa ve 
emeklilik tarihi 7 
Ocak 2015'e ne 
kadar yakınsa ikra 
miye farkı da o 
kadar yüksek olu 
yor. Her tam hizmet 
yılı için ödenecek 
ikramiyenin bir yıllık 
tutarı 50 liranın, 
ödenecek toplam 
ikramiye tutarı ise

100 liranın altında 
olamıyor. Yıllık 
ödenecek en yüksek 
ikramiye tutarı ise 3 
bin 407 lira. İkrami 
yenin 7 bin 500 li
raya kadar olan 
kısmının başvuru 
tarihinden itibaren 3 
ay içinde, varsa 
kalan kısmının ise 
ilk ödeme tarihinden 
itibaren hesa
planacak faiziyle 
takip eden yılın aynı 
ayında ödenmesi 
kararlaştırıldı.
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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 S13 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

Gemlik KHrfez
GEMLİK’İN İLK GÛMLÛK SİYİÂSİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5950 

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 : 
GÜLERAJANS

Matbaacılık-Yayıncıhk-Reklamcılık Tesisi 
Islıklar Cad? Bora' Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Gönleri ve Pazar gönleri yayınlanmaz)

İIİISHMİ
VENÜS SİNEMASI 
MAİDE’NİN ALTIN 

GÜNÜ 
11.30-14.00-16.30- 

19.00-21.15 
AİLE ARASINDA 

11.30-14.00-16.30- 
19.00.-21.15 

AYLA 
14.00-19.00-21.15 

KARDEŞİM BENİM 2 
11.30-16.30 

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikKErfez
OEMLİK'lN İLK OOHLÛK 8İYA»I 0AZETESİ

AİLE BAZlMoau

Terzioglu Moda

HİZMETİN İZDEYİZ

facebook
Siz. hayallerinizdeki düğünü anlatın, 

biz masala dönüştürelim...

Cumhuriyet Mh. 432. Sk. No: 7 
Manastır Mevkii GEMLİK

SÜNNET - KINA
YEMEKLİ

YEMEKSİZ
VE HER TURLU

CEMİYETLERİNİZ

HER BÜTÇEYE
UYGUN

KİŞİYE ÖZEL VE
HAZIR GELİNLİK

KAFTAN -
□ZEL DİKİM

YİĞİT İNŞAAT
I 987

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

DUGUN - NİSAN

KINALIK - NI5ANLIK

VE HAZIR AB İYİ 
ÇEŞİTLERİMİZ/M 

PR0FE5Y0NBj| 
KADROMUZU# 

[HİZMETİNİZDE»

YILI 
REZERVASYONLARIMIZ 

BAŞLAMIŞTIR İstiklal Cad. Bora Sok. No: 3/B GEMLİK

GSM: 0 532 615 3105 GSM: 0 54152512 02

http://www.yigitinsaatgemlik.com


2017 MODEL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE YÜKSEK VERİMLİ SIKIM! T3K0NTİNÜ

ZEYTİN 
KASALARINIZ 
ANINDA SİZE
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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 
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

CHP’li Belediyelere misilleme 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ 

nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo 
ğan’ın çocukları, eniştesinin İngilterenın 
Man Adasında 1 pauntluk şirket kurarak bu 
şirket üzerinden kısa sürede 15 milyon dolar 
para hareketinin misilienmesi hemen 
ardından geldi.

AKP’li Belediye Başkanlarının görevlerin 
den alınmasının sorgulanması yapılmadan 
CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı İçişleri 
Bakanlığınca görevden alındı. Devamı 4’de

Gemlik Belediye Başkanlığı 2018 yılına hazırlık 
olanak, bir dizi ihaleyi önümüzdeki günlerde 
gerçekleştirecek. İlk ihale bugün saat 10.oo 35 
özel güvenlikçi çalıştırılması için hizmet alımı 
ihalesi ile başlayacak. Aralık ayı sonuna kadar 
ise betonarme imalatı, Sosyal Yaşam Merkezi 
salon onarımı, park ve yeşil alarm bakımı, 81 
aracın trafik sigortası, nervürlü demir alımı, 29 
işçinin işe alımı, dijital baskı, Cihath mahallesi 
toplu konut projesi 6. ve 7. etap yapımı 
ihaleleri gerçekleşecek. Haberi sayfa 2’de

MMilM

Dün saat 14.oo sıralarında aniden 
başlayan şiddetli sağanak yağış çıkan 
lodos fırtınası korkulu anlar yaşattı.
Bazı yerlerde ağaçların dalları kırılırken, 
zeytin ürününün yere döküldüğü belir
lenirken, Gemlik Körfezi’nde demirli bulu
nan gemilerden iki sahipsiz gemiden 
birinin kançasının taranarak diğer gemiye 
yaklaşması evlerinden Körfez’i izleyenler 
arasında korkulu anların yaşanmasına 
neden oldu. Bursa’da da birçok binanın 
çatısını ve tabelalar uçtu, maddi hasarlar 
meydana geldi. Haberi sayfa 2’de

EMLAK

KUMLA 2. ŞUBEMİZ

ZAMANINDA VE DEĞERİNDE ALIM SATIM

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

KUMLA 1. ŞUBEMİ
sahlblnden.com^ 

»OĞALGAZYANI 
0 20 70

GEMLİK ŞUBEMİZ

KUMLA 1. ŞUBEMİZ; İSKELE MEYDANI 
BANKAMATİKLERİN YANI O 541 545 99 56 
KUMLA 2. ŞUBEMİZ ; ABDULLAH ASLAN CAD. NO: 76
O 22ZL 538 88 86 - 0533 746 06 46

www.dayiemlak.sahibinden.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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2018 in belediye ihaleleri haşlıyor
Gemlik Belediye 
Başkanlığı 2018 
yılına hazırlık olanak, 
bir dizi ihaleyi 
önümüzdeki 
günlerde 
gerçekleştirecek. 
Geçtiğimiz günlerde 
Hisartepe Ma- 
hallesi’ndeki otel 
arazisini 4 milyon 
455 bin liraya ihale 
etmesinden sonra 
bugün de 35 
özel güvenlikçi 
çalıştırılması için 
hizmet alımı ihalesi 
yapılacak.
Saat 10.oo da 
Belediye Encümen 
huzurunda yapıla 
cak olan ihaleye 
girecekler 21 aylık 
hizmet alımı ile 
belediyenin değişik 
birimlerinde 
çalışacak 35 
güvenlik elemanı is
tihdam edilecek. 
Gemlik Belediyesi 
yarın işe 4734 sayılı 
Kamu İhale Ka
nununun 19. madde
sine göre, muhtelif 
mahallelerin taş-İHT- 
istinat duvarı ve 

betonarme imalatı 
yapımı ihalesi var. 
Yine encümen huzu
runda açık ihale 
usulü ile yapılacak 
olan ihalede, 2500 
metreküp taş-İHT- 
istinat duvarı yapım 
işi yer tesliminden 
280 gün içinde tes
lim edilmek üzere 
saat 14.oo de 
yapılacak ihale ile 
gerçekleştirilecek. 
Aynı gün, Sosyal 
Yaşam Merkezi için
deki salonun onarım 
ihalesi (1000 metre 
kare) yapılacak.
Yer tesliminden 
sonra 420 gün içinde 
tamamlanması iste
nen ihale, saat 10.oo 
da encümen huzu
runda yapılacak.
13 Aralık 2017 
Çarşamba günü ise 
Gemlik Belediye 
sınırları içinde 
kalan park ve yeşil 
alanların 21 ay süre 
ile düzenleme ve 
bakım işi ihalesi 
yapılacak. 
İhale, saat 10.oo da 
encümen huzurunda

gerçekleşecek.
15 Aralık 2017 Cuma 
günü ise, Gemlik 
Belediyesince 
kullanılmakta olan 
81 aracın ve iş maki
nesinin 1 yıllık mali 
trafik sigortası 
yaptırılması hizmet 
alımı ihalesi encü
men huzurunda saat 
10.00 da yapılacak. 
18 Aralık 2017 
Pazartesi günü 
Gemlik Belediyesi 
Fen İşleri Müdürlüğü 

şantiyesinde 
kullanılmak üzere, 
36 ton 8-12 milim 

nervürlü inşaat 
demiri ile 96 ton 
14-28 milim nervürlü 
inşaat demirinin 
ihalesi encümen 
huzurunda saat 
10.oo da 
gerçekleşecek.
19 Aralık 2017 Salı 
günü ise Kültür ve 
Sosyal İşler Müdür 
lüğü tarafından 
yürütülmekte olan 
hizmetlerle ilgili 21 
ay süreli 29 kişinin 
işe alınacağı bir 
hizmet ahmı ihalesi 
yapılacak.
İhale, encümen

huzurunda saat 
10.oo da yapılacak. 
Gemlik Belediyesi 
20 Aralık 2017 
Çarşamba günü ise 
2018 yılı dijital baskı 
işlerinin yapımı 
ihalesini 
gerçekleştirecek. 
Bu ihalede 14 kalem 
bilboard afiş, vinil, 
raket pano, folyo ve 
delikli folyo basımı 
hizmet alımı işi 
gerçekleştirilecek. 
Bu ihale de encümen 
huzurunda saat 
10.oo da yapılacak. 
25 Aralık 2017 günü 

ise Cihatlı Mahalle 
si’nde yapılmakta 
olan toplu konut pro
jesinin 6. etap 15 bin 
429 metrekare 161 
daire yapım işi 4734 
sıyıh kamu ihale 
yasasının 19. mad
desine göre yapıla 
cak. ihale, encümen 
huzurunda saat 
10.oo da 
gerçekleşecek.
26 Aralık 2017 Sah 
günü 2018 yılı 
otomatik sulama sis
temi yapımı, mevcut 
sulama sisteminin 
bakım ve onanmının 
yapılması ihalesi 320 
takvim günü süre ile 
encümen huzurunda 
saat 10.oo da ihale 
edilecek.
29 Aralık 2017 
Cuma günü ise, 
Cihatlı Mahallesi 7. 
etap toplu konut pro
jesi 1439-2 parselde 
3 blok 6 dükkan ve 
56 daire yapım işi 
400 günde bitirilmek 
üzere encümen 
huzurunda saat 
10.oo da ihale 
edilecek.

lodos fırtınası korkuttu
Dün öğleden 
sonra çıkan lodos 
fırtınası korkuttu. 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğünden 
yapılan açıklamada, 
pazar günü öğleden 
sonra şiddetli 
yağışlar ve fırtına 
uyarısı doğru 
çıkarak, saat 14.oo 
sıralarında başlayan 
şiddetli sağanak 
yağışlar etkili 
olurken, bu arada 
başlayan lodos 
fırtınası da denizde 
ve karada korku 
yarattı.
Bazı yerlerde 
ağaçların dalları 
kırılırken, zeytin 
ürününün yere 
döküldüğü belir
lenirken, Gemlik 
Körfezi’nde 
demirli bulunan 
gemilerden iki sahip
siz gemiden birinin 
kançasının taranarak 
diğer gemiye 
yaklaşması ev
lerinden Körfez’i

izleyenler arasında 
korkulu anların 
yaşanmasına 
neden oldu.
Lodos fırtınası ne
deniyle, Bursa’da da 
birçok binanın 
çatısını ve tabelaları 
uçururken, Mu 
danya ve İstanbul 
arasındaki deniz se
ferleri de, İstanbul’

dan kalkan uçakların 
seferleri iptal oldu. 
Gemlik Körfezi’nde 
balık tutan küçük 
tekneler, zor anlar 
yaşayarak barı 
naklara sığındılar. 
Uzun sürmeyen 
fırtınada ilçemizde 
de bazı ağaç 
dallarının kırıldığı 
gözlendi.

Gemlik Belediyesi 
Cuma gününden 
başlayarak lodos 
fırtınası konu 
sunda anonslar 
yaparak, 
vatandaşların çatı 
uçması, ağaç de
vrilmesi, ulaşımda 
aksamalar ile soba 
ve doğalgaz kaynaklı 
baca gazı zehirlen meleri gibi olum dikkatli ve tedbirli

suzluklara karşı olmalarını istemişti.
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Bursa'da yılbaşı 
öncesinde 44 kişi 
hakkında kumar 
oynamaktan işlem 
yapıldı 
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü Ahlak 
Büro Amirliği 
ekipleri, yılbaşı 
öncesin de Os- 
mangazi ilçesi 
Yunuseli Mahalle
si'nde bir iş yerinde 
kumar oynandığı 
bilgisi üzerine 
düzenlenen operas 
yonda Ter adet 
torba, karton, 
sigaramatik kutusu, 
21 adet tombala 
kartı, 900 adet 
tombala pulu ve 4

Bursa'da sahte 
altınları kuyumcuya 
satmak isteyen 4 
kişi tutuklandı.
Şüphelinin altınları 
satması ve parayı 
alması ise güvenlik 
kamerasına yansıdı 
Edinilen bilgiye 
göre, Tarihi Kapalı 
Çarşı'da kuyumcu
luk yapan C.G. ile 
A.B.S. bir kişiden 
aldığı altınların 
sahte olduğunu 
fark etti. C.G. ile 
A.B.S.'nin haber 
vermesi üzerine İl 
Emniyet Müdürlüğü 
Yankesicilik ve 
Dolandırıcılık Büro

paket sigara ele 
geçirdi. Operasyon 
kapsamında 30 
şahsa kumar oyna
maktan Kabahatler 
Kanunu'na göre 
idari yaptırım 
cezası 
uygulanırken, iş 
yeri sahibine kumar

Amirliği ekipleri ile 
Güven Timleri 
şüpheliyi yakala
mak için harekete 
geçti. Yapılan 
çalışmalar sonucu 
şüpheli başka bir 
kuyumcuya sahte 
altın satarken

oynatmaktan adli 
işlem yapıldı.
Osmangazi ilçesi 
Demirtaş Mahalle- 
si'nde de zar atarak 
barbut oynandığını 
tespit eden ekipler, 
iş yerine baskın 
yaptı. Operasyonda 
6 bin lira, 5 bin lira 

suçüstü yakalandı. 
Emre G.'nin 
olayda tek başı 
na olmadığını 
söylemesi üze 
rine Ulucami'nin 
civarında otomo
bilde bekleyen 
Emre Ş. (20), Sinan 

değerinde 18 adet 
pul ve 2 adet zar ele 
geçirildi. 12 kişiye 
kumar oynamaktan 
yaptırım cezası 
verilirken, iş yeri 
sahibi hakkında 
da kumar oynat
maktan adli 
işlem yapıldı.

Ş. (23) ve Mustafa 
Ç. de gözaltına aldı. 
Araçta yapılan ara
mada sahte 38 
künye, 72 zincir 
kolye, bu altınları 
tartmak için 
hassas terazi ve 
kurusıkı tabanca 
ele geçirildi. 
Öte yandan 
şüphelinin altınları 
satıp, parayı 
alması güvenlik 
kamerasına 
yansıdı. 
İşlemlerinin 
ardından adli 
yeye sevk edilen 
şüpheliler 
tutuklandı.

MııtaıiıııM

Bursa'da sokak 
ortasında kurşun 
yağmuruna tutulan 
genç kadın kaldırıl 
dığı hastanede 
hayatını kaybetti. 
Ölen 3 çocuk 
annesi Nafiye 
Şahin'in (40) firar 
eden zanlının 
yanında çalıştığı 
öğrenildi.
Olay merkez Os
mangazi İlçesi 
Emek Fatih Sultan 
Mehmet Mahalle- 
si'nde meydana 
geldi. Edinilen bil
giye göre Kemal Y. 
(61) isimli şahıs 
dün gece Nafiye 
Şahin (40) isimli 
kadının evinin 
önüne geldi.
Aralarında çıkan 
tartışma sonucu 
Kemal Y, Nafiye 
Şahin'e 9 el ateş 
etti. Mermilerden 
4'ü genç kadına 
isabet etti.
Nafiye Şahin'i yer 
de gören vatan 
daşlar yardım 
etmek için ambu

n
BY EG M

lans ve polis ekip
lerine haber verdi. 
Durumu ağır olarak 
Çekirge Devlet 
Hastanesine 
kaldırılan Şahin, 
burada yapılan 
müdahaleye 
rağmen sabah 
saatlerinde 
hayatını kaybetti. 
Olayın ardından in
celeme başlatan 
Cinayet Büro Ekip
leri Amirliği her 
yerde Kemal Y.'yi 
arıyor. Cinayet 
zanlısını gördü 
ğünü iddia eden 
Engin Kahraman, 
"Bizim misafirleri 
miz vardı, biz 
onları karşılıyor 
duk. Silah sesi 
geldi, ben buraya 
geldiğimde son 
mermiyi sıktı ve 
koşmaya çalıştı. 
Koşamayınca bu
radan topallayarak 
gitti. 9 el ateş açtı, 
bildiğim kadarıyla 
aralarında bir 
husumet vardı" 
dedi.

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

Hırsızlar zeytinyağına dadandı!
Bursa'nın İznik 
ilçesinde hırsızlık 
suçlarından 
iki kişi tutuklandı. 
6-8 aralık tarih
lerinde Selçuk ve 
Yeni mahallede 
iki ayrı ikamete 
giren hırsız yada 
hırsızlar, 80 litre 
zeytin yağı, bakır 
kablo ve sırt 
tulumbası çaldı. 
Olayı araştıran İznik

emniyet müdürlüğü 
ekipleri, dün 
şüpheli M. B'yi (28), 
Selçuk ma
hallesinde ki 
adresinde kıstırdı. 
İfadesi alınmak 
üzere emniyete 
götürülen M.B, 
bu akşam 
çıkarıldığı mah 
kemece hırsızlık 
suçundan 
tutuklandı.

öte yandan dün 
gece Beyler ma

hallesinde bulunan 
bir hafriyat

şirketinin otopar 
kından araç çalmak

üzere olan bir kişi 
suç üstü yakalandı. 
Uyuşturucu 
kullandığı öğre 
nilen V.Ç (37), 
gözaltına alındı, 
adliyeye çıkartılan 
zanlı mahke 
meçe tutuklandı.
Hırsızlık 
suçlarından 
tutuklanan iki 
kişi ceza evine 
gönderildi.

Faceboök sayffamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

CHP’li Belediyelere misilleme
CHP’nin Ataşehir Belediye Başkanı'nın görev 

den alınmasına neden olan İçişleri Bakanlığı 
gerekçeleri, bizim CHP’li Gemlik Belediyesinde 
başlatılan soruşturma sonucu Fatih Mehmet 
Güler’inkilere benzeyen yönleri var.

İçjsjere Bakanının Ataşehir Belediye Başkanı 
Battal İldeniz’i görevde alma gerekçeleri ara 
sındat'İhaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kul
lanma, haksız mal edinme, İmar Kanunu'na ve 
Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'na aykırı 
hareket” var.

Fatih Başkanın görevden alınmasında imar ka
nununa aykırılıklar, haksız mal edinme yok.

Sonuçta o günlerde savcılığın başlattığı 
soruşturmalarda iddia edilen yolsuzluklar, sahte 
belge düzenlemeler öne sürüldü, 40 bin sayfa 
evrakın fotokopisi çekilerek dosyalandı, inciğine, 
çinciğine kadar incelendi ve başkan ile başkan 
yardımcılarının tutuklanması istemi ile mahkeme 
de dava açıldı.

Baskan Yardımcıları Özkan Ateşli ve Cemil Acar 
tutuklandı, bir süre cezaevinde kaldılar. Üst 
mahkemeye yapılan itiraz sonucu tutuksuz olarak 
hala yargılanıyorlar.

Fatih Mehmet Güler’/' mahkeme tutuksuz yargıla 
ma kararı verdi, savcı itiraz etti, üst mahkemede 
“tutuksuz yargılansırT oeaı.

Belediye başkanı ve yardımcıları hakkında muh
birler devreye girerek birçok konuda davalar 
açıldı. Birçoğundan beraat ettiler, ana dava ise bit
mek üzere.

Ama 1.5 yıl uöre vanan seçilmiş baskan ve 
yardımcıları bir daha sonra fetöcü olduğu ortaya 
çıkan İçişleri Bakanı, Yerel Yönetimlerden So
rumlu Daire Başkanı, Bursa Valisi tarafından 
geriye döndürülmedi.

Belediyedeki yolsuzluk olayına belediye başkanı 
ile başkan yardımcıları da eklenerek, seçilmiş 
kişilerin görev yapması engellendi. Yerine üçkağıt 
çılıMa AKP’li biri başkan yapıldı.

Bu tamamen bir hak gaspı, hukuksuzluktu, 
demokrasi ayıbıydı.

Eğer Fatih Başkan ile Yardımcıları AKP’li olsay 
lardı, başlarına bu olay gelmeyecek, görev süre 
sini doldurasıya kadar görevlerinde kalacaklar 
ama yargılama devam edecekti.

Bu konuda ço'Kyazryazûım.
Karacabey’in AKP’li Belediye Başkanı’nı örnek 

gösterdim. (Yargılama sonucu 5 yıl ceza yedi) 
Gürsu Belediye Başkanı’nı örnek gösterdim.

AKP, CHP’li belediyeler üzerinden Kemal 
Kılıçdaroğlu'nun etkili muhalefetini kırmak istiyor. 
Bunun arkası gelir. Ildeniz’in avukatı ve CHP 
sözcüleri tüm iddiaların savcılıkça soruşturmaya 
gerek görülmediğini belgeleriyle açıkladılar. Ama 
bir şey değişmez. Ellerindeki basın araçları yoluy 
la, algı operasyonu ile beyinler karıştırmak istiyor
lar.

AKP’li belediyelerdeki yolsuzluklar sonucu 
hangi belediye başkanı görevden alındı?

Gemlik Belediyesinde 2 yolsuzluk olayı ortaya 
çıktı. 7 yıldır ruhsat işlemlerindeki yolsuzluğu 
görmeyenler yerinde duruyor, suç yalnız bir 
memurun üzerine kalıyor.

Belediye CHP’li olsaydı çoktan görevden alın 
mışlardı.

Sınav Koleji Gemlik 
Kampüsü’nde 
Bursluluk Belirleme 
Sınavı yapılacak. 
Sınavlara 2-3-4-5-6- 
7-8-9-10-11. sınıf 
öğrencileri 
katılabilecek.
Sınav Koleji Gemlik 
Kampüsü Müdürü 
Ahmet Cevdet İşler 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
bursluluk oranı ve 
kontenjanı belirleme 
yetkisinin okula 
ait olduğunu, 
bursluluk sınavının 
16 Aralık 2017 
Cumartesi günü 
yapılacağını bildirdi. 
İşler, Sınav Koleji 
Gemlik Kampü 
sü’nde 16 Aralık 
2017 günü 5 oturum 
halinde yapılaca 
ğım, sınav

oturumlarının 
09.00-11.00-13.00- 
15.00-17.00 saat
lerinde başlayaca 
ğını belirtti.
Bursluluk sınavına 
ilçemizdeki tüm 
öğrencilerimizin 
katılımını

beklediklerini 
belirten Ahmet 
Cevdet İşler, 
eğitimin A takımı 
ile bursu öğrenim 
fırsatı yakalamak 
isteyen öğrencilerin 
bursluluk sınavına 
girmesini istedi.

Bursluluk sınavına 
girmek isteyen 
öğrencilerin 
0 224 513 50 84 
nolu telefondan 
bilgi alabilecek 
ieri ve kayıt 
yaptırabilecekleri 
belirtildi.

lİlrttMİ
Geçtiğimiz gün
lerde meydana 
gelen olayda, 
ilçemiz Hisartepe 
Mahallesi Tersane 
Bayırında 
yapılmakta olan bir 
inşaatın arkasına 
yapılan istinat 
duvarının çökme
siyle yeni yapılan 
binanın alt 
katlarında maddi 
zararlar meydana 
geldi. 
Olay geçtiğimiz 
cuma günü saat 
14.oo sıralarında 
meydana geldi. 
4 bloktan oluşan 
inşaata ait blokların 
arka bölümünde 
yapılan istinat 
duvarı bilinmeyen 
nedenle yıkılarak, 
inşaatın birinci

katındaki dış 
duvarların yıkılması 
neden olurken, 
maddi zarar 
meydana geldi.
Olay yerine polis ve 
ambulanslar sevk 
edildi.

Yıkılma olayında o 
bölümde çalışan 
kimsenin olmaması 
can kaybını 
engelledi.
Olayın belediyece 
duyurulması üzeri 
ne Gemlik Belediye

si inşaatta incele 
me başlattı. 
İnşaatı kontrol 
eden sorumlu yapı 
denetim firması 
ile ilgili soruşturma 
açılması 
bekleniyor.

KflŞ€D€ B€Kl€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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GEMLİK'İN İLK GONLÛK SİYASİ GAZETESİ

fiaffimenltmin IMerteri Barsate bılıstu
Türkiye'nin bir
birinden önemli 
isimlerini bir 
araya getiren "2. 
Emlak ve Gayri
menkul Zirve 
si", Bursa'da 
gerçekleşti. 
Bursa'nın 
Nilüfer ilçesi 
Sheraton Otel'de 
Emlaksayfası. 
com.tr ve Bursa 
Emlak Müşavirleri 
Odası işbirliği ile 
düzenlenen 2. 
Emlak ve 
Gayrimenkul 
Zirvesi'ne 700'ü 
aşkın sektör 
temsilcisi katıldı, 
nşaat ve gayri

menkul sektö 
rünün yakından 
takip ettiği 
konular 
katılımcılara

aktarıldı. 
Sektörlerinde 
uzman kişilerin 
katıldığı zirvede 
ilk oturumda 
gayrimenkulde 
kadın liderler,

ikinci oturumda 
inşaat sektörünün 
dünü, bugünü ve 
yarını, üçüncü 
oturumda Türkiye 
pazarında franc 
hise markaların

rolü, dördüncü otu
rumda Ekonomist
Yazar Doç. Dr.
Ramazan Kağan 
Kurtoğlu tarafından 
2017'den 2023'e 
paranın yönü ve 

dünya düzeni 
aktarıldı.
Zirvede emlak sek
törünün geleceği 
hakkında 
açıklamalarda bulu
nan Doç. Dr. Ra

mazan Kağan 
Kurtoğlu, "Bu 
tür bir zirvenin 
olması son 
derece güzel, 
çünkü her zaman 
emlak, Türkiye'de 
inşaat sektörü 2.5 
milyon insana iş 
veriyor. Ancak 
önümüzdeki 
dönemde inşaat 
sektörünün bir 
kısım sıkıntıla 
ra da gebe 
olduğunu söy 
leyebiliriz. Çünkü 
inşaat sektörü 
ekonomi daraldığı 
zamanlarda 
satışlar düşer, 
maliyetler artar. 
Bu anlamda 
küresel gelişmeler 
Türk inşaat sek
törünü de etkile 
yecek" dedi.

Gemlik Kftfez Bu gazeteABONE OLDUNUZ MU? 
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

4?

raw
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iPad-iPhone 
BYEGM

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 
Tel: O 224 513 96 83 korfezofset@hotmail.com

mailto:korfezofset@hotmail.com
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Bursa tla 2700 yıl nncesine tsık tutacak gelişme
Bursa'da seramik 
üzerine işlenmiş 
kertenkele yakala 
yan Apollonia figü 
rü, 2700 yıl önce
sine ışık tutacak. 
Nilüfer Belediyesi, 
Bursa Müze Müdür 
lüğü ve Uludağ 
Üniversitesi'nin 
Gölyazı (Apolyont) 
çevresinde düzenle 
diği arkeolojik 
kazılarda önemli 
bulgulara ulaşıldı. 
Nekropol alanı, kut
sal alan (Nişli Kaya) 
ve Kız Adası (Apol
lon Tapınağı) 
alanında yapılan 
çalışmalarda 2700 
yıl öncesine ait 
kalıntılar bulundu. 
Özellikle Apollon 
Tapınağı'nda bulu
nan seramik üzeri 
ne kertenkele 
yakalayan Apollo
nia kabartması 
bilim adamlarını 
heyecanlandırdı. 
Nilüfer Belediye 
Başkanı Mustafa 
Bozbey, Kız Ada'da 
(Apollon Tapınağı) 
yapılan kazılarda 

değerli eserler bu 
lunduğunu dile ge
tirerek, "Yapmış 
olduğumuz kazılar 
da çok değerli eser
lere rastladık. Hatta 
bize iletilen bilgilere 
göre 2500 yıllık kent 
olarak değerlendirir 
ken, 2700'lü yıllar 
olduğunu tespit et
tiler. Tabii Gölyazı 
da diğer kazılarda 
devam ediyor. Kız 
Ada'da yapılan 
çalışmalarda Apol
lon Tapınağı'nın 
olduğu alan diye 
belirlendi. O yüzden 
önemli kazılar ora 
da yapılıyor. Daha 
öncesi Nekropol 
Alam'nda (Anıt 
Mezarlık) da kazılar 
yaptık. Orada da 
mezarlar bulundu 
ve değerli eserlere 
ulaşıldı. Son olarak 
da Apollon Tapına 
ğı'nın olduğu bölge 
de yapmış olduğu 
muz kazılarda 
seramik üzerinde 
kertenkele 
yakalayan Apollon 
kabartmasına rastla

dik. Bu bizi çok 
heyecanlandırdı. 
Sanıyorum bu eser 
inanılmaz değerli. 
Bu eser ilerleyen 
zamanlarda vatan 
daşların izlenimine 
sunulacak. Bulunan 
kabartma o bölge 
nin adını bir kez 
daha yukarıya 
çıkartmış olacak" 
dedi.
Nilüfer Belediyesi 
Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürü Güney 
Özkıhnç Gölyazı'da 
yapılan çalışmalar 
hakkında detaylı 
bilniler verdi.
Nekropol Alam'nda 
30'a yakın mezar 

açtıklarını belirten 
Özkıhnç, "8 bin me
trekare alanda 30'a 
yakın mezar açıldı. 
8 dönümlük arazi 
nin etrafı çitlerle 
çevrildi. Aydınlatma 
yapıldı. Bu bölgede 
ki bundan sonraki 
çalışmamız burayı 
halkın hizmetine 
açmak olacaktır.
Arkeopark gibi yap
mak istiyoruz. Al
ternatif planlar 
hazırlandı. Buradaki 
doğal örtüye, yapı 
ya zarar vermeye
cek şekilde bir ko- 
rum_a vöntemi 
geliştirdik. Önümüz 
deki günlerde bunu

Bursa Kültür Varlık 
larını Koruma Bölge 
Müdürlüğü'ne suna 
cağız. Hem ortaya 
çıkan mezarların 
koruması gerekiyor, 
hem de bunu 
dünya yurttaşları ile 
paylaşmamız gere 
kiyor" şeklinde 
konuştu.
1 Temmuz 2016 
yılında kazılara 
başlandığını be
lirten Özkıhnç, 
"Çıkan yazılar ve 
mezarlar inceleni 
yor. Mezarların üze 
rinde yazılar var. 
Bunlar fiynj sek iJdp 
akademisyenler 
tarafından ince

leniyor. Gözyaşı 
şişeleri, testiler gibi 
obejeler bulundu. 
Önümüzdeki gün
lerde bunları bir ki
tapta toplayacağız. 
Nekropol isminde 
bir kitabı yapılıyor. 
Şu ana kadar yapı 
lan kazılarda çok 
ünlü isimlerin 
varlığı ile karşılaş 
madik ama araştır 
mamız bizi nereye 
götürecek bunu 
şimdiden kestirme 
miz zor gözüküyor. 
Birden fazla alanda 
kazılar sürüyor. 
Hala kazı yapılan 
alanlar var.
Hemen bir kilomet 
re ileride 'Kutsal 
Alan' var. Burada 
kazılardan elde 
ettiğimiz sonuçlara 
baktığı mızda cam 
fırın ve seramik 
atölyeleri kurul 
muş olduğu yoru
munu yapıyoruz. 
2 fırın toprağın 
yüzüne çıktı. Ora 
dan başka veriler 
elde ediyoruz" 
dedi.

lodos çatıları uçurdu, araçlara zarar verdi
Bursa'da şiddetli 
lodos sebebiyle bir 
binanın çatısı 
uçarken, park halin
deki araçlar 
hasar gördü.
Bursa şehir 
merkezinde dünden 
bu yana etkisini 
sürdüren şiddetli 
lodos, Yıldırım 
ilçesi Ortabağlar 
Mahallesi'nde bir 
evin çatısını 
uçurdu. Bir binaya 
çarpan çatı, park 
halindeki 4 tane 
aracın üzerine 
düştü. Sabah saat
lerinde büyük bir 
gürültü ile uyanan

mahalle sakinleri, 
durumu görünce 
büyük şaşkınlık 
yaşadı.
Vatandaşların haber 
vermesi üzerine 
olay yerine polis ve 
itfaiye ekipleri geldi. 
İtfaiye ekipleri ve 
vatandaşlar çatının 
altında kalan 4 aracı 
çıkarttı. Araçlarda 
büyük hasar 
oluştuğu görüldü. 
Çatının çarptığı 
apartmanda da bir 
evin penceresi ile 
balkonu zarar 
gördü.
Aracının zarar 
gördüğünü ifade

eden Taner Ak
sakal, "Lodos sebe
biyle çatı park 
halindeki araçların 
üzerine düştü.

Benim de orada 
aracım vardı.
Aracımızın üst 
kısmında hasar 
oluştu. Polis ekip

leri rapor tuttu ama 
aracımızın kaskosu 
yok. Biz mağdur 
olduk. Mağduri 
yetimizi nasıl

gidereceğimizi 
bilmiyoruz" dedi. 
Evi hasar gören 
Muhsin Tiryaki ise, 
"Karşıdaki çatı ilk 
olarak bizim 
apartmana uçtu. 
Sabah namazı 
saatlerinde büyük 
gürültü duyduk. 
Evin camı kırıldı. 
Alt kattaki komşu 
nun da balkon 
demir korku lukları 
aşağıya düştü" 
diye konuştu. 
Öte yandan, 
Mudanya ilçesinde 
de lodos yağ 
murla birlikte 
etkili oldu.

KAŞ€D€ B€KL€M€K VOK
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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GEMLİK BASKETBOL: 78 T.E.D. SPOR: 61
Türkiye Basketbol 
2.ligi 6 .hafta 
karşılaşmasında 
T.E.D. Spor 
Kulübü'nü 17 sayı 
fark ile yenerek 
ligde 2. galibiyetini 
aldı.
Kalabalık seyirci 
önünde Gemlik İlçe 
Spor salonunda 
oynan müsabaka 
nın ilk dakikalarında 
Gemlik ekibi İstan
bul temsilcisine 
karşı oynadığı etkili 
oyun ile periyotu 
25-7 önde 
tamamladı.2.peri 
yotta aynı dirençle 
oynayan Gemlik 
Basketbol devreye

44:18 önde girdi.
3.periyotta İstanbul 
ekibi daha istekli 
olan taraftı. Gemlik 
ekibinin yaptığı 
hataları iyi 
değerlendiren T.E.D 

periyotu 10 sayı 
fark ile bitirmesine 
rağmen son 
çeyreğe 54:38 yenik 
girdi.4.periyotta 
İstanbul temsilcinin 
bulduğu sayılara 

cevap veren 
Gemlik Basketbol 
müsa bakadan78:61 
galip ayrılmasını 
bildi.
Gemlik Basketbol 
(78): Gökhan(-5),

Cihan(O), Bora- 
can(3), Kamer(5), 
Melih(19), Cem(7), 
Mert(4), Berkay K. 
(9), Berat(O), 
Hüsnü (12), Ali(14), 
Berkay B.(0)

1. Periyot: 
25-7 Gemlik 
2.Periyot: 
19-11 Gemlik 
3.Periyot: 10-20 Ted 
4.Periyot: 24-23 
Gemlik

Bursa'nın 'Beyaz cennetinde' kavak fceyli
KIŞ turizminin 
önemli merkez
lerinden Uludağ'da 
kar kalınlığı 72 san
timetreye yükseldi. 
Pistlerin açıldığı 
Uludağ'da, kayak- 
severler kayak 
yapmanın keyfini 
çıkarıyor 
Kayakseverlerin 
'Beyaz cennet' 
olarak 
tanımladıkları 
Uludağ'da, bu yıl 
kayak sezonu 
erken açıldı. Kar 
kalınlığının 72 
santimetre ola 
rak ölçüldüğü 
Uludağ'da, kayak- 
severler açılan

pistlerde hava 
sıcaklığının sıfırın 
altında 2 dereceye 
kadar düşmesine 
rağmen kayak 
yapıyor.

Uludağ'da bulunan 
otellerin açılmaya 
başladığını 
söyleyen Ağaoğlu 
My Mountain Hotel 
Genel Müdürü

Murat Pınarcı, 
"Bu yıl karın 

erken gelmesi ile 
Uludağ'a olan 
ilgi bayağı arttı. 
Önümüzdeki hafta 

devam edecek kar 
yağışı ile zirveye 
olan ilgi çok daha 
fazla olacak. Çok 
güzel bir sezon 
geçireceğimizi 
düşünüyorum. 
Otellerin büyük 
bölümü açıldı. 
Kalanlar da 
önümüzdeki gün
lerde müşteri 
kabul edecek. 
Jandarmanın bu 
yıl pistlerde aldığı 
kalıcı önlemler 
Uludağ'ın kali 
tesini çok daha 
artıracak" diye 
konuştu. Uludağ'da 
toplam 5 bin yatak 
kapasiteli 30'a 

yakın otel ve tesis 
bulunuyor. 
Meteoroloji 
yetkililerinden 
alınan bilgiye göre, 
Bursa Uludağ'da 
kar kalınlığı 47 
santimetre olarak 
belirlenirken, hava 
sıcaklığı 2 derece 
olarak ölçüldü. 
Kayak sezonu tam 
olarak açılmasa bile 
yerli ve yabancı 
turistler Uludağ'a 
gelmeye başladı. 
Özellikle hafta 
sonu günübirlikçi 
tatilcilerin kızak 
tarla ve kayaklarla 
kaydığı göz 
lemlendi.

Gemlik Knrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAŞEM BEKLEMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

TM■* 
k_____M----

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

KÜÇÜKKUMLA 
teinisin* 

HAVUnUEŞYALlueEŞYASIZ 
2HDAİRESJUIİBİNDEN SATILIK

05353781800
Facebook sayfamız :GemlikKörfez_-Giller Alatiıs
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Artık hastanelere yapılabilecek
Nüfus ve Vatandaş 
lık İşleri Genel Müdü 
rü Sinan Güner, 
Nüfus Hizmetleri 
Kanunu'nda yapılan 
değişikliklerle ilgili 
AA muhabirinin 
sorularını yanıtladı. 
Nüfus kütüklerinde 
herhangi bir 
hareketi görün
meyen 2 milyon 273 
bin 5 kişi olduğunu 
belirten Güner, 
hareketsiz nüfusta 
dikkate alınan kriter
lere dikkat çekerek 
yaş itibarıyla bu 
insanların ölü oldu 
ğu ihtimali üzerinde 
durduklarını ifade 
etti. Bu durumun 
toplumsal sorun 
yaratabileceğini be
lirten Güner, "Yani 

eğer kişi ölmüş 
olsaydı yakınlarının, 
köy muhtarının ya 
da Hastane yöneti
minin bildirmesi 
lazımdı. Sağ da ola
bilir, yurt dışına 
gitmiş ve orada 
ölmüş de olabilir. 
Bazı hukuki sorun
lar olabilir. Kişi 
ölmüştür gerçekten 
ama onun sağ ola 
rak görünmesinde 
bazı menfaati olan 
kişiler olabilir. Bun
lar onun ölü olarak 
görünmesini is
temiyor olabilir." 
diye konuştu. 
HAREKETSİZ 
KİŞİLERİN KAYDI 
KAPATILACAK 
Güner, bu durumda 
olanların

MERNIS'ten tespit 
edilerek mülki idare 
amirliklerine bilgi
lerinin 
gönderildiğini 
anımsatarak bu 
kişilerle ilgili em

niyet ve Jandarma 
tarafından tahkikat 
yapılacağını ve 
kişinin öldüğüne 
yönelik kanaatin 
yer aldığı rapor 
doğrultusunda bu 

kişilerin kayıtlarının 
kapatılacağını be
lirtti. Güner, kişinin 
öldüğünün 
bildirilmemesi 
halinde uygulanan 
para cezasının tah

silattaki imkansız 
lıklar nedeniyle ka
nundan çıkarıldığına 
dikkati çekti. 
Türkiye'ye gelen 
Suriyelilerin 
tümünün sınır 
kapılarından 
pasaportlarıyla 
geçmediğini 
anımsatan Güner, 
bazı Suriyeli göç
menlerin ülkeye 
girişleri sırasında 
kişisel bilgilerinin 
hatalı kaydedildiğini 
ve kanunda yapılan 
düzenlemeyle 
geçerli belge ibraz 
edenlerin bilgi
lerindeki hataların 
düzeltilmesine 
imkan tanındığını 
kaydetti.

Yasaklanmayacak, parayla satılacak
PAGEV Başkanı 
Eroğlu, 1 Ocak 2019 
tarihinden itibaren 
marketlerde naylon 
poşetlerin yasaklan 
mayacağını, cüzi bir 
bedel karşılığı 
satılarak sorumlu 
kullanımın sağlana 
cağını söyledi.
Türk Plastik Sanayi
cileri Araştırma 
Geliştirme ve Eğitim 
Vakfı (PAGEV) 
Eroğlu, Avrupa 
Birliği Ambalaj 
Atıklan Kontrol

Yönetmenliği 
kapsamında 1 Ocak 
2019'dan itibaren 
plastik alışveriş 
poşetlerinin, satış 
noktalarında bedel
siz verilmemesini 
öngören uygulama 
yı değerlendirerek, 
AB'nin her üründe 
olduğu gibi özellikle 
plastik poşetlerde 
sorumlu kullanımı 
arttırmayı hedefle 
diğini belirtti.
Kendi ağırlığının bin 
katı taşıma kapa

sitesi olan poşetin 
bu haliyle avantajlı 
olduğunu ancak 
dezavantajlarının da 
bulunduğuna dikkati 
çeken Eroğlu, "Eğer 
size büyük avantaj 
sağlayan bu ekono 
mik ürünü doğru 
şekilde doğru yere 
atmazsanız, doğada 
bırakırsanız ucuz 
olduğu için başta 
avantaj olan şeyi 
toplamak ekonomik 
olmuyor. Bunların 
doğru yere atılması 

için toplu mun bil
inçlendiril mesi 
gerekiyor. İkincisi 
de sorumlu kulla 
mm. Yani market 
rafından bir poşet 
alacağına, üç, dört 
poşet alınmasının 
önüne geçilmesi." 
diye konuştu. 
AB düzenlemesinin 
2019 yılından 
itibaren Türkiye'de 
de geçerli olacağını 
yineleyen Eroğlu, 
sorumlu tüketimin 
sağlanması için belli 

bir hedef dahilinde 
her yıl azalan oran 
da naylon poşetlerin 
kullanımının bir 
noktaya getirilmesi 
gerektiğini vurgula 
dı. Eroğlu, "Dolayı 
sıyla bu uygulama, 
alışveriş poşetleri 
nin yasaklanması 
şeklinde değil. Ama 
buna bir cüzi bedel 
koyarsak, insanlar 
bu bedelden dolayı 
sorumsuz kullan
mak yerine daha so
rumlu kullanır. Bu

işin ikinci ayağı da 
hem kullanımı 
bu şekilde 
sınırlandırırız hem 
de insanları bu 
periyot içinde 
bilinçlendirerek 
alışveriş 
poşetlerinin, geri 
dönüşüme ait ku 
tulara atılmasını 
sağlayabiliriz. Temel 
amacı sorumlu tüke
timi sağlamak ve 
çevresel kaygıların 
önüne geçmek." 
ifadelerini kullandı

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - GülerAjans
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 oo 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğL Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

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

WAPDR - FEDİDOT

L 
1 
K

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

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığl 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28 OTOBÜS

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

R
Pamukkale 012 OO 26
DENİZ UÇAÖI B13 86 13
Pagasus Akmls Seyahat 814 03 02
METRO 613 *12 *12
Aydın Turizm S13 20 77
Süzer Turizm 012 1O 72
KanberoQIu-Eaadao S14 48 40
Anıtur 014 47 71
Kamil Koç 612 0103

DAĞITICILAR

E 
H

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

HASTANELER

B
E

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Msr.Sağ.Ocağı 513 10 08
Tomoksy Tomografi 513 05 29
Acıbadem 280 44 44

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 51345 20

BUSKİ 51457 96
İtfaiye 5132325
Muhasebe Md. 51345 21-182
Yazı İşi. Md. 513 4521-111
Su Arıza Yalnız 185

E

R
TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 S4

i
Akcan Patrol si3 1O 7O
MAR-PET S13 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Boyza Petrol 513 01 03

GemlikKarfez
aEMLİK’İN İLK;İtfİlLÛK SİYASİ 6AZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 5951 
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 : 

GÜLERAJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

HİIIHMİ
VENÜS SİNEMASI 
MAİDE’NİN ALTIN 

GÜNÜ 
11.30-14.00-16.30- 

19.00-21.15 
AİLE ARASINDA 

11.30-14.00-16.30- 
19.00.-21.15 

AYLA 
14.00-19.00-21.15 

KARDEŞİM BENİM 2 
11.30-16.30 

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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MANASTIRI 
AİLE QAZIHOHII

, ■ Siz, hayallerinizdeki düğünü anlatın, 
.biz masala dönüştürelim...

Cumhuriyet Mh. 432. Sk. No: 7 
Manastır Mevkii GEMLİK

COUJ''LPW’-.YILI 
REZERVASYONLARIMIZ 

BAŞLAMIŞTIR

m Terzioğlu Moda 
İstiklal Cad. Bora Sok. No: 3/B GEMLİK

Hayal etmek SİZDEN... Gerçekleştirmek BİZDEN.

HER BÜTÇEYE 
UYGUN 

KİŞİYE ÖZEL VE 
HAZIR GELİNLİK 

KINALJK - NİSANLIK
KAFTAN - /

ÖZEL DİKİM /
VE HAZIR ABİYE/f 

ÇEŞİTLERİMİZ İLE
PROFESYONEL/j 

l KADROMUZLA^ 
İHİZM£TİNİZDE^|

DUGUN - NİŞAN 
SÜNNET - KINA 

YEMEKLİ 
YEMEKSİZ 

VE HER TÜRLÜ 
CEMİYETLERİNİZ 

İÇİN 
HİZMETİNİZDEYİZ

GSM’O 532 615 31 05 GSM: 0 54152012 02



2017 MODEL KONTINU SİSTEM MAKİNELERDE YÜKSEK VERİMLİ SIKIM! T 3 KONTİNÜ

İKAVLAKİ
İLt* ^»DOĞANIN HÂZİNESİ Jj

ZEYTİN 
KASALARINIZ 
ANINDA SİZE

oonlok^T™» ÎASKI SIRASI BEKLEMEKYOK
—■»»ı»ıM YENİ FABRİKAMIZ YALOVA YOLUNDA HİZMETİNİZDE!

\0530 660 68 80COLI,vı: \ \ .. .. ;--------------------------------
MARMARA'NIN EN BUYUN ZEYTİNYAĞI FABRİKASI

GemlikKsrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

I Kurukış:19731

12 Aralık 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 4
irfanunluemlak.sahibinden.com

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

“Yetenek sizden, de$teMizden"tapanya$ı 
Geçtiğimiz günlerde, Gemlikli müzisyen 

ve müzik eğitmeni Ahmet Gültekin’in 
Gemlik Kaymakamlığı, Gemlik Belediyesi 
ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün destek 
lediği "Yetenek Sizden, Destek Bizden" 
kampanyası dikkatimi çekti.

Belediye Basın Bürosu’ndan gelen ha 
berde, müzik aletleri olmayan yoksul öğ 
rencilere proje kapsamında değişik ens 
trümanlar dağıtılıyor. Devamı sayfa 4’de

Zeytin hasat sezonun başında 35-40 kuruş 
olarak açıklanan yağ sıkım kilo fiyatları, yeni 
işletme açan Kavlak firmasının kilosu 20 
kuruştan zeytin sıkması rekabeti kızıştırdı. 
İşletme sahibi Kadir Kavlak, aynı anda 20 ünite 
de yağ sıktığını, sürümden kazanmayı ilke 
edindiklerini söyledi. Gemlik ve civarında 
üretilen zeytinlerin 3 ile 4 kilosundan 1 kilo 
zeytinyağı elde ediliyor. Haberi sayfa 2’de

Kalesinde gördüğü golle yenik duruma 
düşe Gemlikspor arka arkaya attığı 
gollerle ilk yarıyı 2-1 öne kapattı. İkinci 
yanda gollerine devam eden kırmızı 
beyazhlar rakip kaleye 2 gol daha atarak 
maçı 4-1 galip bitirerek zirveden kopmadı. 
Seyfettin Şekersöz’ün haberi sayfa 7’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Jcar lmlüs savaşın delil, Bansın mekanı olmalı”
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Cemil Acar 
Amerika’nın, İsrail’in 
başkenti olarak 
Kudüs’ü tanımasıyla 
ilgili basın 
açıklaması yaptı. 
Acar açıklamasında 
şu görüşlere yer 
verdi: 
"Kudüs’te yıllarca 
işgalci durumda bu
lunan ve oradaki 
Müslümanlara zulüm 
eden İsrail ve 
Amerika devlet

lerinin bölgeyi kan 
gölüne çevirmek için 
attığı yeni bir adımla 
karşı karşıyayız. 
Düşmanlığı körükle 
yen savaş isteyen 
zalim yöneticilerdir. 
Bu yapılan haksız 
uygulamalara karşı 
sadece Müslümanlar 
değil tüm dünya 
halkları karşı koy 
malıdır. Filistin halkı 
nın haklı davalarının 
sonuna kadar 
yanında duracağız.

Kardeşlerimizin haklı 
davalarının sonuna 
kadar yanında 
duracağız.
Saldırgan, dar 
görüşlü ve İslam 
düşmanı Trump, 
ülkeleri yeni bir 
savaşın eşiğine 
getirmekten çekin
miyor. Bizler, hem 
Türkiye’nin hem de 
dünyanın aydın ve 
kardeşçe yaşamayı 
görev bilen insanları 
olarak mazlum

halkların yanında 
duracak, Amerika 
ve İsrail devletle 
rinin zulmüne 
karşı Müslüman 
direnişçileri 
savunacağız. 
Güçlü nün karşı 
sında haklıların 
sesi olacağız. 
Hak ve adalet er 
geç yerini bula 
çaktır. Kudüs 
savaşın değil barış 
ve kardeşliğin 
mekanı olacaktır.”

Zeylin sıkmnnda rekabet üreticiye yaradı

Zeytin hasat sezonun başında 35-40 kuruuş olarak açıklanan yağ sıkım kilo fiyatları, yeni işletme 
açan Kavlak firmasının kilosu 20 kuruştan zeytin sıkması rekabeti kızıştırdı. İşletme sahibi Kadir 
Kavlak, aynı anda 20 ünitede yağ sıktığını, sürümden kazanmayı ilke edindiklerini söyledi.
Zeytin hasadının 
başlamasıyla yağha 
neler arasındaki 
yağ sıkım fiyatla 
rındaki rekabeti 
üreticiye yaradı. 
Geçtiğimiz yıllara 
göre, zeytin 
rekoltesindeki artış 
nedeniyle ilçemizde 
ve köylerdeki 
yağhaneler, ürün 
hasadı döneminde 
fiyatlarını erken 
açıklarken, bu yıl 
beklenmedik bir 
rekabet göze 
çarpıyor.

YAĞLIK ZEYTİN 
3-4 LİRADAN İŞLEM 
GÖRÜYOR

Yağlık zeytin fiyatla 
nnın 3 lira ile 4 lira 
arasında değişmesi, 
yağ fiyatlarının da 

yükselmesine 
neden oldu. 
Üreticiler, küçük 
taneli zeytinlerinden 
yağ çıkarmayı kaba 
koymak yerine 
tercih ediyor. 
Bu arada, 300 taneli 
ağaç zeytinlerinden 
de yağ çıkartanlar 
gözleniyor.

KAVLAK FİYATLARI 
AŞAĞIYA ÇEKTİ

Zeytin hasat sezo
nunda Orhangazi 
asfaltındaki yeni 
yağ işletmesini 
hizmete açan ve aynı 
anda 24 üreticinin 
zeytinini sıkan 
modern makinalarını 
devreye sokan 
Kavlak Zeytinyağı 
Sıkım İşletmesi, 
piyasa fiyatlarının

altında kilosu 
20 kuruştan yağ 
sıkması rekabeti 
kızıştırdı.
Gemlik’teki Solive, 
Körfezim, Ege, Bağcı 
zeytinyağı sıkım 
tesislerinde sezon 
başında belirlenen 
fiyat, kilo başı 35-40 

kuruş olurken, 
Kavlak firmasının 
kampanya başlatma 
sı piyasada hareket 
lenmeye yol açtı. 
Sezon başında 35 
kuruştan açılan yağ 
sıkım kilo fiyatları 
rekabet sonrası 30 
kuruşa çekilirken,

Kavlak firmasının 
Gemlik piyasasına 
yeni makinalarla 
girmesi ile fiyatları 
20 kuruşa çekmesi 
yağhaneler arasında 
rekabete neden oldu. 
Bu ise üreticiye 
yaradı.
SÜRÜMDEN

KAZANMAYI 
HEDEFLEDİK

Kavlak İşletme 
sahibi Kadir Kavlak, 
aynı anda 20 ünitede 
yağ sıktıklarını 
belirtirken, 
“Biz de bekleme yok. 
Taş baskı ile 24 ünite 
miz ile hizmet vere
biliyoruz. Sürümden 
kazanmayı hedef 
ledik” dedi.
Gemlik ve civarında 
üretilen zeytinlerin 
3 ile 4 kilosundan 
1 kilo zeytinyağı 
elde ediliyor.
Zeytinyağı 
işletmecileri, taneli 
ve olgunlaşmış 
zeytinlerin 3 
kilosundan 
1 kilo yağ elde 
edilebildiğini 
söylediler.
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Ticaret Sicil No 
Ticaret Ünvanı 
Ticari Adresi

Gemlik Ticaret Sicili Müdürlüğü

: 4455
: YILDIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
: Ata Mahallesi Sanayi Caddesi No: 6 
Gemlik Gübre Tesisleri Gemlik/BURSA

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 30/11/2017 tarihli almış 
olduğu karara istinaden 29/12/2017 tarihinde, saat 10.oo da Ata Mahallesi Sanayi 
Caddesi No: 6 Gemlik Gübre Tesisleri Gemlik / BURSA adresinde, aşağıdaki gündem 
maddeleri çerçevesinde 2016 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet 
raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul 
toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahip
lerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekalet
name ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

YÖNETİM KUR. BŞK. 
Ali Rıza YILDIRIM 
T.C. KİMLİK NO

YÖNETİM KUR. BŞK.VEKİLİ 
Yüksel YILDIRIM 
T.C. KİMLİK NO

YÖNETİM KUR. ÜYE 
Evren ÖZTÜRK 
T.C. KİMLİK NO

GÜNDEM:
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki 

verilmesi
3-Yönetim Kurulunun hazırladığı 2016 yılı Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, 

müzakeresi ve kabulu
4- 2016 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve kaouıu
5- 2016 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu Hesaplarının okunması, müzakeresi ve 

kabulu
6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetim Firmasının ibrası
7- Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi ve 

onaylanması
8- Yeni Yönetim Kurulu Seçimi ve Süresinin Belirlenmesi
9- Şirketin 2016 yılı net dönem karı ve geçmiş yıl karları hakkında karar alınması
10-Yönetim Kurulu üyelerinin T.T.K. nun 395.396. maddelerinde yazılı işlemleri 

yapabilmeleri konusunda gerekli olan iznin verilmesi
11- Dilek ve temenniler
12- Kapanış.

VEKALETNAME
Pay sahibi olduğum/olduğumuz Yıldırım Holding Anonim Şirketi’nin 29/12/2017 

tarihinde saat 10.oo da Ata Mahallesi Sanayi Caddesi No: 6 Gemlik Gübre Tesisleri 
Gemlik / BURSA adresinde gerçekleştirilecek 2016 Yılı Olağan Genel Kurul 
Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için
oy kullanmaya (.....................................................................) Kimlik Numaralı
(.................  ) temsilci tayin ettim.

Vekaleti veren

Adı Soyadı : (.......................................................... ........)
Sermaye Miktarı : (............................................ .t..'...;.....)
Pay adedi : (............... ........ ............................. )
Adresi :      )

Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz 
olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklen-
mesi gerekmektedir.

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

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel: ffl »4) 513 96 »3 GEMLİK

DtoHiMmı

İnegöl ilçesinde bir 
dekorasyon dükka 
nı alev alev yandı. 
Osmanbey Cad
desi üzerinde 
faaliyet gösteren 
Suat Bal ve 
Mustafa Çelik'e ait 
inşaat, dekorasyon 
ve elektrik işyeri 
nin çatısından 
yoğun dumanlar 
çıkmaya başladı. 
Dumanları fark 
eden işyeri sahip
leri durumu itfai 
yeye bildirdi.
Yangın yerine

gelen itfaiye ekip
leri, alevlere teslim 
olan işyerine dört 
bir yandan 
müdahale etmeye 
başladı.
Bir yandan itfaiye 
ekipleri alevlere 
müdahale ederken, 
işyeri sahipleri ve 
çevredeki vatan 
daşlar malları 
kurtarmaya 
çalıştı.
Yangında işyeri 
büyük zarar gördü. 
Yangının çıkış se
bebi araştırılıyor.

Milli liliffl
imsntiiısıatot
Bursa'da, Fetullah 
çı Terör Örgütü/ 
Paralel Devlet 
Yapılanması'na 
(FETÖ/PDY) yöne
lik soruşturma 
kapsamında, biri fi
rari, 14'ü tutuklu 29 
sanığın yargılan 
dığı davada, 10 
sanık onar bin lira 
kefalet karşılığında 
serbest kaldı 
Bursa 8. Ağır Ceza 
Mahkemesindeki 
duruşmaya, çoğu 
komiser olan ve bir 
bölümü açığa 
alınan tutuklu 
sanıklar, kaldıkları 
cezaevlerinden 
SEGBİS yön
temiyle katıldı. 
Tutuksuz sanıklar 
ve yakınları ile 
avukatları ise 
duruşmada 
hazır bulundu. 
Duruşmada,

tutuklu sanıklar 
tahliye talebinde 
bulundu.
Mahkeme heyeti, 
bu sanıklardan 
Ali Önür, Celal 
Gültoplu, Halil 
Özbaş, İsmet 
Yalçın, Muammer 
Güveli, Murat 
Soydaş, Mustafa 
Tolga Aydoğdu, 
Oktay Koçyiğit, 
Taner Saraç ve 
Sabri Kar 
cı'nın onar 
bin lira kefalet 
yatırmaları 
karşılığında 
serbest 
bırakılmalarına, 
yurt dışı yasağı 
konularak adli 
kontrol 
tedbirlerinin 
uygulanmasına 
karar vererek 
duruşmayı 
erteledi.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Girişimci Mu Mi iim
“Yeteneksizden,destekbizden"kampanyası 

Proje kapsamında belirlenen 6 pilot 
okulda toplam 700 öğrenci müzik aletlerine 
kavuşmuş.

Bu büyük bir sayı.
Her çocuğun gönlünde bir müzik aleti çal

mak yatar.
Ailenin ekonomik durumu bozuksa, müzi 

ğe karşı ilgileri de yoksa, çocuğuna bir 
müzik aleti alamazlar. 0 onlara göre en son 
düşünülecek bir iştir.

Çocuk o özlemle büyür gider.
İçindeki müzik aletine sahip olma özlemi 

de hiç bitmez.
Bu projeyi yaşama geçirmek ve 700 çocu 

ğa bir müzik aleti sahibi yapmak bence çok 
büyük bir başarıdır.

Dağıtılan müzik aletleri arasında bağlama, 
gitar, keman yer alıyor.

İş bununla da bitmiyor. Öğrencilere bu 
aletleri çalma da öğretilecek.

Ayrıca, ritim, halk oyunları, tiyatro, çocuk 
ve gençlik koroları oluşturulacak.

Etkinliklerin ücretsiz olması önemli. Spon
sorlar oldukça bu proje devam eder ama 
maddi olanaklar kesilirse çalışmalar 
yürümez.

Çınar İlkokulunda yapılan enstrüman 
dağıtımına ses ve sinema sanatçısı Fulden 
Uras’ta katılmış.

Uras, 30 öğrenciye müzik aletini kendi 
alarak vermiş.

Bu da öğrenciler için güzel bir teşvik.
Ünlü bir ses ve sinema sanatçısını 

yanıbaşında gören bir öğrenci, o sanatçıyı 
hiç unutmaz.

İnanıyorum ki, enstrüman dağıtılan 700 
öğrenci arasından birçoğu, müzik aleti 
çalmayı öğrenecek ve yaşamı boyunca 
bunu sürdürecektir.

Aralarından sanatçılar da çıkabilir.
Aşık Veysel kördür.
Babası o’na bir saz alır ve dünyası değişir.
Anadolunun en güzel ezgilerini besteler ve 

çalar.
Aşık Veysel’in bugün aramızda yaşaması 

çaldığı sazından, söylediği türkülerindendir.
Bu aletleri alamayıp kullanamayan çocuk

lar ile olanakları yerinde olan ailelerin 
çocuklarına özel müzik dersleri aldırmaları 
arasındaki eşitsizlik bir nebze böylece 
giderilebilir.

Bu tür projeler sürdürülebilir projelerdir.
Yalnız müzik ile sınırlı kaymayıp, tiyatro, 

ritim, halk oyunlarının da buna eklenmesi 
güzel bir girişim.

Buna, resim kursları da eklenmeli.
Hatta orta dereceli okullarda, fotoğraf 

kursuları açılmalı.
Projede önemli katkısı olan sanatçı Ahmet 

Gültekin’i de kutlamak gerekir.
Ancak, 23 yıldır ilçemizde Türk Sanat Müzi 

ğini sevirmek için kurulan Gemlik Beledi 
yesi Sanat ve Kültür Derneğine başta beledi 
yenin yeterli destek vermemesi dikkatimden 
kaçmıyor.

Bu dernek yerine Kent Konseyi bünyesin 
de başka bir grubu devreye sokmaları da 
anlamlı değil mi? Bu dernek yıllardır kon
serleri ile Gemlik’in yüzünü ağarttı bu 
unutulmasın.

Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO) bünyesinde 
faaliyetlerini 
sürdüren TOBB 
Bursa Kadın 
Girişimciler Kurulu, 
kadınları girişimci 
olmaya teşvik etmek 
ve potansiyel 
girişimcilerin yeni
likçi fikirlerine 
destek vermek için 
‘Kadın Girişimcilik 
Kampı’ ve ‘Ödüllü 
Proje Yarışması’ 
düzenliyor.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Kadın 
Girişimciler Kurulu 
Başkanı Selma 
Özsabuncu, kadın 
girişimciler için 
düzenlenen ödüllü 
yarışma ile ilgili 
olarak yaptığı 
açıklamada; “GTSO 
ile birlikte BTSO ve 
TOBB Bursa KGK

organizasyonunda 
geçen yıl hayata 
geçirilen ‘Kadın 
Girişimcilik Kampı 
Projesi’ni bu yıl da 
devam ettirerek, 
hem kampa 
katılacak girişimci

adaylanna mentor- 
lük eğitimleri vere
cek, hem de başarılı 
projeleri ödüllendi
recek" dedi.
Özsabuncu; "Girişim 
ci adayları için 
başvurular internet

üzerinden başladı. 
Adaylar, 29 Aralık 
2017 tarihine kadar 
www.bursakgk.org 
web adresindeki 
başvuru formunu 
doldurabilecek.
Adaylar, 
kgk@btso.org.tr 
adresine mail atarak 
kamp için ön kayıt 
yapabiliyor. Kadın 
Girişimcilik 
Kampında yer ala
cak adaylar, pro
jelerini uzman 
desteği ile 
geliştirecek. Kampa 
yaklaşık 30 kadın 
girişimci katılacak. 
Girişimci adayla 
rının projeleri düzen
lenecek yarışma ile 
değerlendirilecek.
Yarışmada dereceye 
giren projeler 
kampın sonunda 
ödüllendirilecek" 
şeklinde konuştu.

lıa'lıiillKlıiılııiıiııiıııiıMııiıı
Koza Mesleki ve 
Teknik Anadolu 
Lisesi’nin 
öğrencilerine 
yönelik başlatmış 
olduğu söyleşi 
programlarının ilk 
konuğu Uzman 
Psikolog Işık 
Pekgirgin oldu. 
Gençlerde kaygı 
bozuklukları, 
stresle başa çıkma 
yöntemleri, kronik 
yorgunluklar, cinsel 
sorunlar ve sınav 
kaygıları hakkında 
öğrencilere etkili bir 
sunum

gerçekleştiren 
Pekgirgin, öneri 
lerde bulunmayı da 
ihmal etmedi.

Gerçekleştirilen 
programdan oldukça 
memnun olduklarını 
belirten öğrenciler,

Uzman Psikolog Işık 
Pekgirgin’e merak 
ettikleri bir çok soru 
yönelttiler.
Okul Müdürü Rahmi 
Şafak program so
nunda Pekgirgin’e 
çiçek takdim 
ederken, “Söyleşi 
programlarımız 
devam edecek, 
yarın da GemlikLife 
İmtiyaz Sahibi 
Serkan Kaynar ve 
GemlikLife Genel 
Yayın Yönetmeni 
Feyzi Sarıkaya’yı 
ağırlayacağız.” 
dedi.

K nŞ€D€ B€Kl€M€K YOn 
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

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

http://www.bursakgk.org
mailto:kgk@btso.org.tr


GemlikKBrfez

Hükümet Cad. Özdoyuran İşhanı 
No: 224/6 TEKİRDAĞ

Tel : 0 282 261 07 07 Faks: 0 282 264 32 54
GEMLİK ŞANTİYE: 

Hamidiye Mah. 289. Sok. No: 3 GEMLİK 

0 532 361 93 06 -0 M3 307 05 32

GÖÇERLİ LER 
İnşaat - Taahhüt San. ve Tie. LtcLŞti.

JETGROUT TEMELLİ -SU YALITIMLI 

ISI YALITIMLI ÇATI - ANKASTRE REZERVUAR 
MUTFAK VE BANYO DOLARLARI 

TAŞIT TANIMA SİSTEMLİ OTOPARK 
BANKA KREDİSİNE UYGUN 

KAT İRTİFAKI KURULMUŞ - HEMEN TAPU TESLİML

www.gocerlilerinsaat.com

GÜVENLİ 
KONUTLARIN 
ADRES!

BİRİNCİ SINIF 
SATILIK DAİRELER

m im lurım

http://www.gocerlilerinsaat.com
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‘Sacal fercetler Gemlille salmdewli
Sezer Soykök'ün 
yazıp, Ebru Sarıtaş 
ile birlikte oynadığı 
tiyatro oyunu Sanal 
Gerçekler, Gemlik 
izleyicisinden alkış 
aldı. Yeni sezonda 
ilk kez Gemlik 
Manastır Yunus 
Emre Kültür 
Merkezi'nde sahne
lenen tiyatro oyu
nuna Gemlikliler 
yoğun ilgi gösterdi. 
Sosyal medyada 
tanışıp hemen 
evlenmeye karar 
veren bir çiftin 
hikayesi olan 
“Sanal Gerçekler” 
günümüz İstan
bul'unda geçiyor. 
Dünyanın varolu 
şundan bu yana 
bitmeyen kadın - 
erkek ilişkilerine 
farklı sayılabilecek

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Bu gazete 
Anadolu'nun Sesi 
iPad-iPhone 

BYEGM uygulamasında 
yayımlanmaktadır.

bir bakışa açısıyla 
yaklaşan oyunda 
her iki tarafın kişi 
sel egoları yahut 
iyi niyetlerinden 
kaynaklı çatışmalar 
mizahi bir dille iz
leyiciye aktarıldı. 
Oyuna Sansür 
Geldi Ama San
sürsüz Oynandı 
Oyunun sonunda 
izleyiciyle sohbet 
eden oyunun yazarı 

ve oyuncusu 
Sezer Soykök, 
oyundan bazı 
bölümlerin çıkarıl 
mak istemesine 
tepki gösterdi. 
Soykök;
"Oyunumuzdan 
bazı sahnelerin ve 
konuşmaların 
çıkarılması isten 
miş. Yine de bazı 
bölümleri elimizden 
geldiğince kısmaya 

çalıştık. Ama 
bizim bir 
duruşumuz var, 
ne yazdıysam o 
dur. Elimizden 
geldiğince orjinal 
metne sabit 
kalarak oynamaya 
çalıştık. Ben bu 
meslekte, 
hocalarımdan bunu 
öğrendim, umu
rumda da değil.” 
ifadelerine yer

verdi.
Soykök oyuna 
destek olan 
organizatörler, 
Nimet Gündoğdu, 
Hüseyin Gün 
doğdu ve Kenan 
Karakaş'a, oyunun 
sponsorlarına 
teşekkür ederken, 
kendilerine de 
çiçek, zeytin ve 
zeytinyağı 
hediye edildi.

Uludağ 
Unlwersltesl, 
geleceğin 

bilim 
adamlarıyla 
ortak prole 

yapacak
Uludağ Oniver- 
sitesi Rektörü 
Prof. Dr. Yusuf 
Ulcay tarafından 
başlatılan ilk ve 
ortaöğretim se
viyesindeki 
eğitim kurumla 
rıyla iş birliği pro
jesi her yıl yeni 
okulların eklenme 
siyle büyümeye 
devam ediyor. 
Bugüne kadar 
onlarca ortaokul 
ve lise düzeyin
deki okullarla 
ortak projelere 
imza atan Uludağ 
Üniversitesi, son 
olarak İMKB ve 
TOFAŞ Fen lisele 
riyle de protokol 
imzaladı. Proto 
kol sayesinde 
üniversitedeki 
akademisyenler 
ile lise öğretmen 
leri ve öğrencileri 
birlikte proje 
üretecekler.
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6EMLİKSP0R ŞAHA KALKTI GELİYOR
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Kalesinde gördüğü 
golle yenik duruma 
düşe Gemlikspor 
arka arkaya attığı 
gollerle ilk yarıyı 2-1 
öne kapattı. İkinci 
yarıda gollerine 
devam eden kırmızı 
beyazlılar rakip 
kaleye 2 gol daha 
atarak maçı 4-1 
galip bitirerek zirve
den kopmadı. 
Birinci Amatör 
Küme 5. Grupta 
şampiyonluk mü
cadelesi veren 
Gemlikspor 
konuk ettiği 1922 
Mütarekespor’u 
zevkli ve müca 
deleci oyunuyla 4-1 
yenmeyi bildi. 
Karşılaşmaya iyi 
başlayan Gemlik
spor kalesinde 
golü gördü. 
Kaleci ile defansın 
anlaşmazlığından 
faydalanan Hasan 
Gemlikspor ağlarını 
havalandırarak 
Mütarekespor’u 1-0 
öne geçiren golü 
kaydetti.
Kalesinde bekleme 
diği bir golü gören 
kırmızı beyazlılar 
yediği gole hemen 
cevap verdi. 23. 
Dakikada defanstan 
seken topu iyi takip 
eden Mert düzgün 
bir vuruşla takımını

beraberliğe taşıyan 
golü attı. 1-1 
Devre bitmeden öne 
geçmek için rakip 
kalede gol arayan 
Gemlikspor aradığı 
golü 30. Dakikada 
buldu. Ceza sahası 
içinde Selim’in 
düşürülmesiyle 
kazanılan penaltıyı 
kullanan Furkan 
kaleciyi sola yatıra 
rak topu sağ 

köşeden filelere 
gönde rerek ilk 
yarıyı takımını 2-1 
öne geçirdi ve ilk 
yarı bu skorla 
kapandı.
İkinci yarıda üstün 
oyununu rakibine 
kabul ettiren 
Gemlikspor 77. 
Dakikada Furkan’ın 
soldan rakiplerini 
geçerek altı pas 
içine kestiği topu

Emre tamamla 
yarak takımını 
3-1 öne geçirdi. 
Golün hemen 
ardından bu kez 
sağdan getirilen 
topu Furkan boş 
kaleye göndere 
rek Gemlikspor’u 
rahatlattı ve maç bu 
skorla tamamlandı.

SAHA: Gemlik Suni 
HAKEMLER:

Mert Çetinkaya 6, 
Hami Köstereli 6, 
Mehmet Gökçek 6,

GEMLİKSPOR: 
Huseyin 5, Rahim 5, 
Emrah 5, Serhat 5, 
ismet 6, Furkan 6, 
Muhammet 5, 
Fethulllah 5, Emre 
6, (Necati 1) Selim 
5, (Furkan Fidan 1) 
Mert 5, Semih 1)

1922 MÜTAREKE: 
Eren 4, Serkan 4, 
Hakan 4, Yunus 4, 
İlhan 5, Rıdvan 3, 
Hamza 4, İlhan 4, 
Hasan 4, İbrahim 4, 
Mehmet 4,

GOLLER: Dk. 20. 
Hasan, (Mütareke- 
spor) Dk. 23. Mert, 
Dk. 30-77. Furkan, 
Dk. 77. Emre, 
(Gemlikspor)

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR 

GÜLER AUANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Yeni yılda 35 gün tatil var
2018 yılı resmi gün
ler ve bayramlar 
açısından bol tatilli 
geçecek. Çalışanlar 
hafta sonlarını da 
birleştirerek bir 
aydan fazla tatil ya
pabilecek. 
Çalışanların mer
akla beklediği konu
lardan biri de 
tatiller. Bu konu tur
izm sektörünü de 
yakından il
gilendiriyor. Yeni yıl 
bol tatilli geçecek. 
Farklı günlerde 6 
gün izin alan çalı 
şanlar, resmi tatil ve 
hafta sonlarını da 
birleştirerek bir 
aydan fazla tatil ya
pabilecek.
Uçak bileti sitesi 
Enuygun.com’un 
Analisti Tuğba 
Hacıbayramoğlu, 
“2018’de Kurban

Bayramı yarım gün 
izinle 9 güne 
çıkıyor. Ramazan 
Bayramı ya da diğer 
tatillerde de birkaç 
gün izin alarak 35 
gün tatil yapa
bilmek mümkün. 
Şimdiden seyahat 
planlamalarınızı 
yaparsanız, uçak 
bileti ve otel 
rezervasyonlarınızı 
çok daha ucuza ala
bilirsiniz” dedi.
23 Nisan’da bir yere 
gidemeyenler, 4 
günlük 1 Mayıs 
tatilini değerlen 
direbilecek. 1 Mayıs 
tatili salı gününe 
denk düşüyor. 1 
gün izin alarak 4 
günlük tatil yapa
bilmek mümkün 
olacak. Aynı za
manda gezmek için 
en güzel zamanlar

dan biri olan mayıs 
ayında örneğin Tra
bzon, Ordu ya da 
Antalya’ya tek yön 
65 TL’den başlayan 
fiyatlarla uçak bileti 
bulmak mümkün 
olacak.

Bilet iptal 
güvencesi 
Tuğba Hacıbayram 
oğlu, Türkiye’de 
tatil planı yapanla 
rın uçak biletini 
erken almadığını, ya 

gidemezsem kor 
kuşuyla bilet alı 
mini son günlere 
bıraktığını 
anımsattı.
Hacıbayramoğlu, 
tatil bütçesinde 
önemli yer tutan 
uçak bileti için 
Enuygun.com’un 
kullanıcılarına 
sunduğu ‘Bilet İptal 
Güvencesi’nin bile
tim yanarsa 
kaygısını ortadan 
kaldırarak uçak 

biletinde erken rez
ervasyon dönemini 
başlattığını belirtti. 
Enuygun.com’a 
özel ‘Bilet iptal 
Güvencesi’ alanlar 
bileti 3 saat önce
sine kadar iptal 
etme hakkına sahip 
oluyor. Bu 
güvenceyle alınan 
promosyonlu 
biletler dahil tüm 
biletler gerekçesiz 
iptal edilebiliyor ve 
yüzde 90 para 
iadesi alınabiliyor. 
Kurban’da izin 
9 gün
19 Mayıs tatili hafta 
sonuna denk gelen 
resmi tatillerden 
ilki. Ancak hemen 
ardından 14 Hazi- 
ran’da Ramazan 
Bayramı tatili 
başlıyor. Ramazan 
Bayramı arifesi

14 Haziran 
Perşembe’ye 
rastlıyor. Hafta 
başından itibaren 
3.5 günlük izin 
alarak 9 gün tatile 
çıkabilmek 
mümkün olacak. 
Kurban Bayra 
mı için de bu yıl 
çalışanların 
şanslı 
göründüğünü 
dile getiren 
Hacıbayramoğlu, 
“Bayram tatili 
20 Ağustos 
Pazartesi arife 
günüyle başlıyor. 
Birleştirilip 9 
gün resmi tatil 
olma ihtimali yük
sek. Yarım gün 
izinle 9 gün yapa
bilirsiniz. Bayram 
için şimdiden 
uygun fiyata bilet 
bulabilirsiniz.

flrac şahinleri diklıat! Teli tektesııii edilecek
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Müsteşarı 
Öztürk araçların 
listelerini alacağız. 
Bizde egzoz 
muayenesi yaptıran 
lar var. Listeden 
egzoz muayenesi 
yaptırmayanları 
tespit edeceğiz 
dedi.
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Müsteşarı 
Mehmet Öztürk, 
Türkiye'de yaklaşık 
22 milyon araç

bulunduğunu be
lirterek, "Emniyet
ten tüm araçların 
listelerini alacağız. 
Bizde egzoz 
muayenesi 
yaptıranlar var.

Listeden egzoz 
muayenesi yaptır 
mayanları tespit 
edeceğiz. Vatan 
daşı o noktada 
uyaracağız ve 
zaman zaman da 

birlikte denetim 
sisteminin daha 
yaygınlaştırılması 
için çalışma 
yapacağız." dedi. 
Öztürk, yaptığı 
açıklamada, 
Türkiye'de motorlu 
araçların hava kir
leticilerin başında 
geldiğini vurguladı. 
Özellikle 15 yaş 
üstü motorlu 
araçların daha fazla 
hava kirliliğine 
neden olduğunu 

dile getiren Öztürk, 
"Türkiye'de yakla 
şık 22 milyon araç 
var. Bu araçların 
yüzde 30'u 15 yaş 
üzeri, yaşlı. Bu 
araçların fenni mua 
yeneleri, egzoz mua 
yenelerine baktığı 
mız zaman, yaşlı 
araçların fenni 
muayeneye gelme 
diğini görüyorum. 
Bunlar arızalı, hata 
lı, çevre düşmanı 
araçlar." ifadelerini 

kullandı. Özellikle 
hava kirliliğindeki 
partikül maddenin 
en büyük kaynak 
larından birinin 
"dizel" yani "mo
torin" kullanan 
araçlar olduğunu 
aktaran Öztürk, bu 
araçların fenni 
muayene ve eg 
soz muayenesini 
aksatmadan yaptır 
malarının hava 
kirliliği açısından 
önemine işaret etti.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KfiŞ€D€ BCIim VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

KÜÇÜKKUMLA
ÜKİİZHHUISİTESİNU 
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2+1DAİRESAHİBİNDENSATIIIK
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Emeklilikte yaşa takılanlara kötü tıatıer
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik
Bakanı Jülide 
Sarıeroğlu'dan 
emeklilikte yaşa 
takılanlara kötü 
haber geldi. 
Çahşma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Jülide Sarıeroğlu, 
emeklilikte yaşa 
takılanlara ilişkin, 
“Söz konusu 
koşullardan her
hangi birinin eksik 
olması halinde, 
sigortalının emekli 
olarak değerlendiril 
meşine ve aylık 
bağlanmasına 
imkan bulunma 
maktadır” dedi. 
CHP Ankara Mil
letvekili Murat Emir 
soru önergesinde,

“Emeklilikte yaşa 
takılanlar diye ifa 
edilen vatandaşla 
rımız için yasal bir 
düzenleme yapmayı 
düşünüyor 
musunuz?” diye 
sordu.

ÇALIŞMA BAKANI 
KANUNU 
HATIRLATTI
Soru önergesini 
yanıtlayan Çalışma 
Bakanı, Sosyal Sig
ortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Ka
nununun yürürlük 
tarihinden önce 
sigortalı olanların 
yaşlılık aylığına 
hak kazanma 
koşullarının mülga 
506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanunu,

Bağ-Kur Kanunu ve 
Emekli Sandığı Ka
nunundaki hüküm
lere göre belirlen 
diğini söyledi.
Sigortalıların 
emekliliğe hak

kazanabilmeleri 
için; belli bir yaşa 
ulaşma, belli bir 
süre prim ödeme, 
belli bir süre 
sigortalı olma ve 
Sosyal Güvenlik

Kurumundan yazılı 
istekte bulunma 
koşullarının birlikte 
yerine getirilmesi 
gerektiğini belirten 
Çalışma Bakanı, 
“Söz konusu 

koşullardan her
hangi birinin eksik 
olması halinde, 
sigortalının emekli 
olarak değerlendi 
rilmesine ve aylık 
bağlanmasına 
imkan bulunma 
maktadır” dedi 
Sigortalıların 
emekliliğe hak 
kazanabilmeleri 
için; belli bir yaşa 
ulaşma, belli bir 
süre prim ödeme, 
belli bir süre 
sigortalı olma ve 
Sosyal Güvenlik 
Kurumundan 
yazılı istekte 
bulunma 
koşullarının 
birlikte yerine 
getirilmesi 
gerekiyor.

Kasımda en lazla külçe altın kazandırdı
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
kasım ayına ilişkin 
finansal yatırım 
araçları reel getiri 
oranlan verisini 
yayımladı.
Buna göre aylık en 
yüksek reel getiri, 
yurt içi üretici fiyat 
endeksi (Yİ-ÜFE) ile 
indirgendiğinde 
yüzde 3,95, tüketici 
fiyat endeksi (TÜFE) 
ile indirgendiğinde 
ise yüzde 4,49 
oranlanyla külçe 

altında gerçekleşti. 
Yİ-ÜFE ile 
indirgendiğinde; 
yatırım araçlarından 
dolar yüzde 3,73, 
euro yüzde 3,57 
oranında reel getiri 
sağladı. Buna 
karşılık BIST 100 en
deksi yüzde 0,42, 
mevduat faizi yüzde 
1,12 ve devlet iç 
borçlanma senetleri 
(DİBS) yüzde 4,39 
oranında yatınmcı 
sına kaybettirdi. 
TÜFE ile

indirgendiğinde 
dolar yüzde 4,28, 
euro yüzde 4,11, 
BIST 100 endeksi 
yüzde 0,10 oranında 
reel getiri sağlarken, 
mevduat faizi yüzde 
0,60 ve DİBS yüzde 
3,89 oranında yatı 
rımcısına kaybet
tirdi.
KÜLÇE ALTIN ÜÇ 
AYLIKTA DA 
ZİRVEDE
Külçe altın üç aylık 
değerlendirmede; 
Yİ-UFE ile indirgen 

diğinde yüzde 6,51, 
TÜFE ile indirgen 
diğinde ise yüzde 
6,24 oranıyla 
yatırımcısına en 
yüksek reel getiri 
sağlayan yatırım 
aracı olurken; DİBS, 
Yİ-ÜFE ile indirgen 
diğinde yüzde 6,50, 
TÜFE ile 
indirgendiğinde ise 
yüzde 6,73 oranında 
yatınmcısına en çok 
kaybettiren yatırım 
aracı oldu.
ALTI AYLIKTA EN

ÇOK EURO 
KAZANDIRDI 
Altı aylık değerlen 
dirmeye göre euro; 
Yİ-ÜFE ile indirgen 
diğinde yüzde 9,66, 
TÜFE ile indirgen 
diğinde ise yüzde 
10,74 oranında 
yatırımcısına en 
yüksek kazancı 
sağladı. Aynı dönem 
de DİBS, Yİ-ÜFE ile 
indirgen diğinde 
yüzde" 5;927füFE’ ile 
indirgendiğinde ise 
yüzde 5,00 oranında 

yatırımcısına en çok 
kaybettiren yatırım 
aracı oldu.
BIST 100, 
YILLIKTA LİDER 
Finansal yatırım 
araçları yıllık olarak 
değerlendirildiğinde 
BIST 100 Endeksi;
Yİ-ÜFE ile 
indirgendiğinde 
yüzde 21,95, TÜFE 
ile indirgendiğinde 
ise yüzde 26,62 
oranında yatırımcı 
sına en fazla reel 
getiriyi sağladı.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Gülbıg^ahs
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİBELEB DENİİOTODÜSİT

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

KAYMAKAMLIK

K 
R 
E

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

ULAŞIM

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 08
To m ok ay Tomografi 513 65 29
Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER

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 id. Md.
Tapu Sicl. Müd.
Müftülük 
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tanm 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 02
513 10 45
513 77 73
51318 46
513 71 66

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

VAPUR - FERİBOT

Gemlik K&fez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

MlliMİ

B 
E 
R 
İ

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20

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

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

514 57 96
513 23 25 

5134521-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

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

OTOBÜS

Şehirlerarası Oto- 261 54 00 
bûs 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 _a
MAR-PET 010 30 33
Tuncay Otogaz aı 3 1S 40
Bayata Petrol 013 01 o»

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 5952 
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 
MAİDE’NİN ALTIN 

GÜNÜ 
11.30-14.00-16.30- 

19.00-21.15 
AİLE ARASINDA 

11.30-14.00-16.30- 
19.00.-21.15 

AYLA 
14.00-19.00-21.15 

KARDEŞİM BENİM 2 
11.30-16.30

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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YİĞİT O İNŞAAT
1987

YAPI MALZ6MGLGRİ 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

manashr ] 
AİLE OAilMOaul

Terzioğlu Moda
İstiklal Cad. Bora Sok. No: 3/B GEMLİK

ı Siz. hayallerinizdeki düğünü anlatın, 
biz masala dönüştürelim...

Cumhuriyet Mh. 432. Sk. No: 7 
Manastır Mevkii GEMLİK

®W''DWyili 
REZERVASYONLARIMIZ 

BAŞLAMIŞTIR

HER BÜTÇEYE 
UYGUN 

KİŞİYE ÖZEL VE 
HAZIR GELİNLİK 

KINALIK - NİŞANLIK
KAFTAN - /

ÖZEL DİKİM
VE HAZIR ASİYE 
ÇEŞİTLERİMİZ İLE 

PROFESYONELİ 
l KADROMU^® j 
İHİZMETİNİZDE^J

DUGUN - NİŞAN 
SÜNNET - KINA 

YEMEKLİ 
YEMEKSİZ

VE HER TÜRLÜ ' 
CEMİYETLERİNİZ

İÇİN
HİZMETİNİZDEYİZ

GSM 532 615 3105 GSM: 0 54152012 02

http://www.yigitinsaatgemlik.com
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Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, kooperatif ortaklarına gübre ve ilaç dağıtımına başlanacağını söyledi.

Iliilllllll il III TM ■ ■
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

AKP’de ilçe başkanı sıkıntısı
Bursa da 16 İlçe başkanının görevienn 

den istifa ettirilmeleri üzerine, bu görev 
lere getirilecek kişilerin kimler olacağı 
hala belli olmadı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşka 
nı Recep Tayyip Erdoğan’ın partide 
Metal Yorgunluk var çağrısı ile Büyükşe 
hir Belediye Başkanlannın görevlerin 
den istifa etmelerini istemelerine karşı 
koyanlar adeta tehdit ile ağlayarak 
görevlerinden aynldılar. Devamı 4’de

2017-2018 ürün alım kampanyasında 45 bin 
ton ürün alan Marmarabirlik, ürün alım 
hedefine yaklaşıyor. Marmarabirlik Yöne
tim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, kam 
panyanın başında 50 bin ton ürün alımı 
hedefiyle yola çıktıklarını belirterek, "Mar
marabirlik tarihinde bir ilk yaşanmaktadır. 
Kampanya başında 50 bin ton ürün almayı 
hedefledik, bugün itibariyle de bu rakama 
ulaşmak üzereyiz.” dedi. Haberi sayfa 2’de 

AKP’de İlçe Başkanı arayışı sürüyor

Yaşar İslam Aykut Türe Murat Yavuz

İslam. Tiire ve Yavuz 
Ankara’ya cağnlılı

AKP İlçe Başkanı Zafer Işık’ın görevinden 
istifa etmesinden sonra kongreye kadar 
ilçe başkanlığını yürütecek isim belirlen
mesi için çalışmalar sürüyor. AKP ilçe baş 
kan vekili Yaşar İslam, Başkan yardımcıları 
Aykut Türe ve Murat Yavuz bugün Anka 
ra’ya gidiyor. Öte yandan dün akşam AKP 
eski ilçe başkanı Zafer Işık’ın muhtarlara 
veda yemeği verdiği öğrenildi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Geçmişten günümü 
ze, kültürel ve mima 
ri değerlere sahip, 
4 mevsimi ayrı güzel 
olan Gemlik’in doğal 
güzelliklerinin yanı 
sıra Gemlik zeytini 
nin de fotoğraf kare 
lerinde ölümsüzleş 
tirilmesi amacıyla 
düzenlenen “Gemlik 
ve Gemlik Zeytini” 
konulu fotoğraf 
yarışmasının 
kayıtları başladı. 
Gemlik sınırları için

deki tarihi evler, 
camiler, çeşmeler, 
tarihsel doku ve 
yapılar, Gemlik’i an
latan park, meydan, 
cadde ve sokaklar ile 
gündelik yaşamdan 
serbest karelerin ya 
m sıra zeytin ağacın 
dan, hasadına, 
sofralık zeytinden 
zeytinyağına kadar 
“Gemlik ve Gemlik 
Zeytini” ile ilgili her 
türlü fotoğraf ile 
dileyen herkes

katılabilecek. 
BİRİNCİYE 3 BİN 
LİRA ÖDÜL 
“Zeytinin Başkenti 
Gemlik” fotoğraf 

yarışmasının ödülleri 
ise, birincilik 3.000, 
ikincilik 2.000, üçün 
cülük 1.500, Jüri 
Özel Ödülü 1.000,

Jüri Özel Ödülü 
(Drone Çeki mi) 
1.000 lira olarak be
lirlendi. 20 Temmuz 
2018 tarihine kadar 
devam edecek olan 
başvurular Türkiye 
Fotoğraf Sanatı Fed
erasyonu (www.tfs- 
fonayliyarismalar.or 
g) web sitesinden 
yapılabi lecek. 
Konuyla ilgili açıkla 
ma yapan Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, “Düzenlediği 

miz fotoğraf yanşma 
sı ile, ilçemizin 
doğal, tarihi, turistik 
güzelliklerini göz 
önüne sermek, 
“Gemlik ve Gemlik 
Zeytini” vurgusunu 
ve birlikteliğini 
başarılı bir şekilde 
işleyerek ulusal ve 
uluslararası platfor
mda tanıtımını amaç 
hyoruz. Yarışmaya 
katılan herkese 
şimdiden başarılar 
diliyorum” dedi.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, kooperatif ortaklarına gübre ve ilaç dağıtımına başlanacağını söyledi.

■■İli 50 8li 10i «İMHMI
Ürün alım kampanyasında bugüne kadar 45 bin ton ürün alımı gerçekleştiren Marmara
birlik, 50 bin ton alım hedefine yaklaşıyor. Marmarabirlik, 14 Aralık'ta yapılacak ödeme 
ile ürün bedellerinin yüzde 80'inin karşılığı olan 180 milyon lirayı ödemiş olacak.
2017-2018 ürün alım 
kampanyasında 45 
bin ton ürün alan 
Marmarabirlik, 
ürün alım hedefine 
yaklaşıyor.
Marmarabirlik Yöne
tim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, kam 
panyanın başında 50 
bin ton ürün alımı 
hedefiyle yola çıktık 
larını belirterek, 
"Marmarabirlik 
tarihinde bir ilk 
yaşanmaktadır. 
Kampanya başında 
50 bin ton ürün 
almayı hedefledik, 
bugün itibariyle de 
bu rakama ulaşmak 
üzereyiz. Ürün alım 
kampanyamız 
devam etmekle 
birlikte alınan ürün 
miktarı 45 bin tona 
ulaşmış olup, ortak 
/arımızdan alınan 
rekolte beyanında 
yüzde 90 civarında 
gerçekleşme olmuş 
tur. Kampanya 
süresince ortakları 
mızın kooperatifine 
sahip çıktığını 
görmekteyiz. Birlik 
ve kooperatif yöne
tim kurullarımız 
adına ortakları miza 
teşekkür ediyorum" 
diye konuştu.
KALİBRE HAK 
DEĞİL TSE 
KRİTERİDİR 
Asa, son günlerde 

bazı çevrelerde alım 
kalibreleri ile ilgili 
spekülatif açıklama 
lar yapıldığına işaret 
ederek, "Konuya 
açıklık getirmek 
gerekirse, 2000 
yılında 200 taneden 
başlanarak alım 
yapılmasına rağmen, 
kamuoyunda sanki 
bizim dönemimizde 
uygulanmış gibi bir 
algı yaratılmaya 
çalışılmaktadır. 
Ayrıca bunun ortak 
/arımızın elinden 
alınmış bir hak oldu 
ğu ifade edilmekte
dir. Atımlara hangi 
kalibreden başlanır 
sa başlansın, bu bir 
hak verip alma du
rumu değildir, bir 
alım kriteridir. Alım 
kriterlerimiz de Türk 
Standartları Enstitü 
sü (TSE) standartla 
rınca oluşturulmuş 
ambalaj sınıflarına 
göre belirlenmekte
dir. Dolayısıyla bizler 
de bu ambalaj lara 
uygun ürün alımı 
yapmak zorundayız. 
Örnek verecek olur
sak, TSE standartla 
rina göre mega (xlar 
ge), hiper (large) 
ürünlerimizin içeri
sine, 180-190 tane 
zeytin alınıp, fireden 
sonra havuzdan 230 
tane çıkan ürün 
konulmaktadır.

Atımlara 200 kalibre
den başlandığın da, 
bu ürün olgun 
taştıktan sonra firesi 
ile birlikte havuzdan 
ortalama 240-250 
tanelerde çıkmak 
tadır. Dolayısıyla bu 
kalibredeki ürün TSE 
standartlarına göre 
bir alt kalibre olan 
hiper ambalajın 
içerisine konulmakta 
dır. Bu da demektir 
ki TSE standartla 
rınca belirlenmiş 
olan 201-230 kalibre 
ürün alınmadığında 
toplam satışlarımızın 
yüzde 20'sini oluştu 
ran iri kalibreli ürünü 
alamamış ve satama 
mış olacağız. Bu da 
Marmarabirlik'in 
genel satış toplamı 
na baktığımızda 
büyük bir satış

kaybına uğraması 
demektir" değerlen 
dirmesinde bulundu.

TÜKETİCİ İRİ 
TANELİ ÜRÜN 
İSTİYOR 
Asa, geçmişte 
Marmarabirlik'in 
satışlarını artıra 
mamış olmasının en 
büyük sebeplerin 
den birinin küçük ve 
orta taneli ürünün 
Marmarabirlik'e, iri 
taneli ürünün özel 
sektör temsilcilerine 
verilmesi olduğuna 
işaret etti. 
"Piyasanın arz ve 
talep dengesini 
gözetmek zorunda 
yız" diyen Asa, son 
yıllarda değişen 
tüketici taleplerinin 
iri kalibreli üründe 
yoğunlaştığım,

Marmarabirlik'in 
2010 yılına kadar yer 
almadığı şarküteri 
reyonuna girerek 
satışlarını her geçen 
yıl artırdıklarını 
kaydetti.

TOPLAM 180 
MİLYON TL 
PEŞİN ÖDEME 
Başkan Asa, 
kampanya sonunda 
en az 50 bin ton 
ürün alımı bekledik
lerini vurgulayarak, 
bunun karşılığında 
300-310 milyon TL 
civarında bedel 
oluşacağını söyledi. 
2010 yılından bugü 
ne kadar olduğu gibi 
bu yıl da ürün bedeli 
ödemelerinin 1 TL 
dahi kredi kullanılma 
dan yapıldığını 
kaydeden Asa, ürün 
bedellerinin yüzde 
80'inin haftalık 
dilimler halinde 
peşin ödendiğini 
vurguladı.
Asa, "14 Aralık 
Perşembe günü 
yapılacak ödemeyle 
birlikte bugüne 
kadar üreticiye 
toplam 180 milyon 
TL ürün bedeli 
ödenmiş olacak. 
Ürün bedellerinin 
kalan yüzde 20 lik 
kısmının ödemesi 
ise kampanya 
bitiminden sonra

yapılacaktır" 
diye konuştu.

ÜRETİCİYE 
GÜBRE VE İLAÇ 
MÜJDESİ 
Asa, bir yandan 
ürün bedeli 
ödemeleri devam 
ederken, diğer 
yandan üreticiye 
gübre dağıtımına 
başla yacaklarının 
da müjdesini 
verdi. _ 
Asa, "Üreticileri 
mizin kaliteli üretim 
yapmalarına katkı 
sağlamak ama 
cıyla 2010 yılından 
bugüne kadar 
her yıl gübre 
dağıtımı yapmakta 
yız. Yönetim 
Kurulumuzun 
bugün aldığı karar 
doğrultusunda, 
öncelikle ortakların 
alacaklarından mah
sup edilmek üzere, 
kampanya bitiminde 
ise ortakların tesli
mat miktarı belir
lendikten sonra 
kredi limitlerinin be
lirlenmesiyle bedeli 
bir sonraki hasat 
döneminde 
kesilmek üzere 
gübre ve zirai 
ilaç desteği verile
cektir. Üreticile 
rimize hayırlı 
uğurlu olsun" 
ifadelerini kullandı.

http://www.tfs-fonayliyarismalar.or
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MliîlİBİtlİMİİllitlIlHlIİ
Mudanya da oto

mobil ile motosik
letin çarpışması 
sonucu 1 kişi öldü 
Alınan bilgiye göre, 
Tirilye Mahallesi'n- 
den ilçe merkezine 
seyreden Şenay Ş. 
yönetimindeki 16 
AK 718 plakalı

Korkunç cinayeiin zanlıları Bursa'ıia yakalanılı
Malatya'da yaklaşık 
2 ay önce silahla 
öldürülen kişinin 
katil zanlıları, yakla 
şık 600 güvenlik 
kamerası kaydını 
inceleyen özel 
ekibin çalışması 
sonucu yakalandı. 
Malatya'da yaklaşık 
2 ay önce silahla 
öldürülen kişinin 
katil zanlıları, 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü Cinayet 
Büro Amirliği 
bünyesinde kuru
lan özel ekibin 
çalışması sonucu 
gözaltına alındı - 
Olay yeri, çevresi 
ve toplu taşıma 
araçlarındaki 
yaklaşık 600 
güvenlik kamera 
sini tarayan polis, 
faillerin izine İstan
bul ve Bursa'da

ulaştı - Eş zamanlı 
operasyonla gözal 
tına alınan 4 şüphe 
liden 3'ü tutuklandı. 
Alınan bilgiye göre, 
T 6 Ekim'de merkez 
Yeşilyurt ilçesi 
Salköprü Mahalle- 
si'ndeki silahlı kav
gada ağır yaralana 
rak kaldırıldığı has
tanede hayatını 
kaybeden Mehmet 
Uçkan'ın (34) katil 
zanlılarının yakalan 
ması amacıyla İl 
Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şubesi 
Cinayet Büro Amir 
liği bünyesinde 

özel ekip kuruldu. 
BURSA VE 
İSTANBUL'DA 
EŞZAMANLI 
OPERASYON 
Olay yerine giden 
sokak ve caddel
erdeki ikametgah, 
İş yeri ve MOBESE 
kameraları ile cad 
de ve sokaklarda 
seyreden Özel araç, 
belediye otobüsü 
ve trambüslere ait 
yaklaşık 600 
güvenlik kamera 
sim İnceleyen özel 
ekip, şüphelilerin 
eşkalini tespit etti. 
Şüphelilerden Z.E, 

otomobil, Çanakh 
çeşme mevkisinde, 
Hakan Kursan'ın 
(49) kullandığı 16 
JR 936 plakalı mo
tosikletle çarpıştı. 
Kazada, motosiklet 
sürücüsü Kursan 
olay yerinde 
hayatını kaybetti.

S.T. ve B.K’nin İs
tanbul'da, G.K'nin 
ise Bursa'da 
bulunduğunu tespit 
eden ekip, zanlıla 
rm "kasten yarala 
ma ve uyuşturucu 
kulianmak/ticaretini 
yapmak suçundan" 
çok sayıda kaydı 
mn bulunduğunu 
belirledi. İstanbul 
ve Bursa'da düzen- 
jtenfiî’ftszamap.1.' 
operasyonda 
gözaltına alınan 
Z.E, S.T. B.K. ve 
G.K, Malatya'ya ge
tirildi. Emniyetteki 
işlemlerinin 
ardından adliyeye 
sevk edilen 
şüphelilerden Z.E, 
S.T. ve G.K 
tutuklanırken B.K. 
ise adli kontrol 
şartıyla serbest 
bırakıldı.

Buı sa'da tr alihehseti! 
Coksavıdavaralıvar

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, işçileri 
taşıyan servis mini 
büsü, kamyondan 
yola dökülen tom
ruklara çarparken, 
kazada 6 kişi 
yaralandı.
Edinilen bilgilere 
göre, Yenişehir'den 
İnegöl'e seyir 
halinde olan Murat 
Çakır idaresindeki 
16 FCV13 plakalı 
tomruk yüklü 
kamyon, Boğazköy 
ıTîevrCıTfîue KesKin 
virajı döndüğü 
sırada, kasasında 
yüklü olan tomruk
lardan bir kısmı 
yola döküldü. 
Bu sırada İnegöl'
den Yenişehir'e 
Karayolları 
işçilerini taşıyan 69 
yaşındaki Fahrettin 
Kırlar idaresindeki 
06 GC 9078 plakalı 
servis aracı önüne 

dökülen tomruk
lara çarptı.
Minibüs sürücüsü 
ile Karayolları 
işçilerinden 59 
yaşındaki Ziya 
Türkoğlu, 24 
yaşındaki Süley
man Özcan, 51 
yaşındaki Dursun 
Ali Öztürk, 18 
yaşındaki Muham 
med Salih Demir 
kol ve 52 yaşındaki 
Akın Şahinler 
yaralandı. Kaza 
yerine çek 
ambulans sevk 
edilirken, yaralılar 
112 ekibinin ilk 
müdahalesinin 
ardından İnegöl 
Devlet Hastane
sine kaldırılarak 
tedavi altına 
alındı. Kara 
yolunu trafiğe ka 
patan tomruklar 
iş makinesiyle 
kaldırıldı.

GEMIİK NftKlI YECİLER DERNEĞİ BRSKflNlIĞINDflN 
KONGREİLRNI

Gemlik Nakliyeciler Derneği’nin olağan genel kurul toplantısı 30 Aralık 2017 
Cumartesi günü saat 19.oo’da Hamidiye Mahallesi İbrahim Akıt Caddesi Şirin 
Plaza No???Gemlik adresinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 27 Ocak 2018 Cumartesi 
günü aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır.

üyelerimize duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:
1- Açılış ve yoklama
2- Saygı duruşu
3- İstiklal Marşının okunması
4- Divan heyetinin seçilmesi
5-Yönetim ve denetim kurulu çalışmalarının okunarak ibra edilmesi
6- Gelir gider durumunun görüşülerek onayı
7- Tahmini bütçenin"görüşülerek onaylanması
8-Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi
9- Dilek ve temenniler
10- Kapanış.

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

GUN İÇİNDE TESİIM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

MM abone oldunuz nü?
■ııııiMiıımnıııııiHMM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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MuhtarlarDerneğinılenCHhezlyaret
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

AKP’de ilçe başkanı sıkıntısı
AKP Gemlik eski ilçe başkanı Necdet Yılmaz’ın 

milletvekili aday adayı olması sonucu görevin
den istifa etmesinden sonra, bu göreve Başkan 
Yardımcısı Zafer Işık getirilmişti. Zafer Işık, 
diğer AKP’liler gibi siyasi geçmişi olan bir 
siyasetçi değildi.

AKP’nin 2002 yılında iktidara gelmesiyle siya 
set sahnesine yeni bir nesil geldi. Bu kuşağın 
temelindeki öncüleri imam hatiplilerdi.

Çünkü, Reisleri Recep Tayyip Erdoğan bir 
imam hatipliydi.

Laik Türkiye Cumhuriyetini, laik, uygulanan 
laikliği beğenmeyen eski İslamcılar ele geçir 
mişti.

Tabii demokratik vol tarla.
Bu tabanda coşkuya neden oldu.
Cemaatlar ve tarikatlarla doğrudan bağları 

olan bu insanlar, zaferlerini kutluyorlardı.
AKP iktidara batı ile iyi ilişkilere kuracağını, 

AB ilişkilerine daha üst boyutlara taşıyacağını 
söylüyorlar, ABD’nin ortadoğudaki paylaşım 
planında ise es başkanlık görevini üstlendiğini 
açıklıyorlardı.

Gülen cemaatiyle 15 yıl kol kola devleti yönet
tiler hiç bir sorunları yoktu.

Gülencilerin devleti ele geçirmek istediğini 
yazdılar ve uyarılara kulakları tıkandı.

Bu konuda yazılar yazanlarının başına 
gelmeyen kalmadı.

Ahmet Şık, Soner Yalçın ve eski polis şefi 
Hanefi Avcı tutuklandı yıllarca cezaevlerinde 
yattı.

Gün geldi cemaat ile iktidardaki AKP arası 
açıldı ve hiç beklenmeyen oldu.

Dinci Gülenciler iktidarı ele geçirmeye kalktı 
lar.

Darbe girişiminde bulundular.
Halk bu darbeye karşı çıkmasıydı, bugün neler 

yaşanırdı kestirmek mümkün değil. Ama en 
büyük sıkınıtıyı da iktidar yanlılarının çekeceği 
kesindi.

Herşey 15 Temmuzdan sonra değişti.
Halkın darbeyi önlemesi sonucu iktidar ve güç 

Erdoğan güç kazandı.
İşte o andan sonra AKP içindeki temizlik 

başlatıldı.
Bugünde bu sürüyor ama frene basıldı.
Belediyelerdeki kokuşmuşluk öyle yayıldı ki 

Ankara bunu en son duyan oldu.
Şimdi metal yorgunluk diye tüm teşkilatları ye

nilemek istiyorlar.
Ahmet gidecek, yerine Mehmet gelecek, ne 

değişecek?
Kafalar değişmeden, cepler şişti bu sürede. 

Bunu Gemlik’te de görebilirsiniz.
Zafer Işık istifa ettirildi. 0 da güle oynaya 

memnun istifa etti.
Peki yerine kim getirilecek belli değil.
Bunu Ankara belirleyecek.
İlçe başkanlığı için adı kağıda yazılan 3 kişi 

Ankara’ya çağrıldı, beğenilmedi, şimdi daha 
tecrübeliler çağrılıyor.

Bugün Ankara da olmaları bekleniyor.
AKP’nin başına kim gelirse gelsin değişen ol

mayacak. ilçe kongrelerinde de tabanın istediği 
değil Ankara'nın istediği olacak.

Yapılacak kongrede göstermelik olacak.

Gemlik Muhtarlar 
Derneği Gemlik ilçe 
Başkanı Necmi ince» 
yeni seçilen CHP 
Gemlik ilçe Başkanı 
Cemil Acar ve yöne* 
timini ziya ret etti. 
Ziyarette CHP 
Belediye Başkan 
Aday Adayı Mehmet 
Sertaslan’da hazır 
bulundu. 
Konuşmasına ziya 
rete gelen muhtar
lara teşekkür ederek 
başlayan İlçe Başka 
nı Cemil Acar, "Gem 
lik’te yönetim zaafı 
var. Orhangazi bile 
şu anda İsmini 
duyurmak ve sosyal
lik açısından bizden 
kat kat öndeler. Gem 
lik’te sosyal hayatı 
tekrar aktif hale ge
tirerek ve tekrar sos 
yal demokrat yöne
tim anlayışıyla tanış 
tırmak için sabırsız 
lanıyöruz. Muhtarları

mızla el birliğiyle 
Gemlik’i yöhetece 
ğiz. Biliyorsunuz ki 
Genel Başkanımız 
Kemal Kıhçdaroğlu 
muhtarların teker 
teker ayağına gidi 
yor Ve onlara değer 
veriyor’’ dedi.
Ziyarete bulunan 
ÖHP Gemlik Bele 
diye Başkan adây 
adayı Mehmet Ser- 
taslan; ‘‘Sizler ma
halleniniz çöp sö 
runundân, yol soru 
nüna kadar her tür 
lü Sorununu biliyor
sunuz, Muhtarların

fikri sorulmuyor. 
Muhtarlar sadece 
seçim dönemlerinde 
el üstünde tutulan 
yerel yönetimin 
gözbebeği olan 
sonrasında ise rutin 
hizmetlerle uğraşan 
kişiler olmamalıdır. 
Muhtarlarımızın bu 
kente katkı sağla 
ması için kafa yor 
ması lazım ama ne 
yazık ki icra evrak 
lanyla uğraşmaktan 
başka işlere baka- 
maz oldular. Bizim 
dönemimizde ise 
Belediye meclis

komisyonlarında 
muhtarların fikri her 
daim ön planda 
tutulacaktır” dedi. 
Gemlik Muhtarlar 
Derneği Başkanı 
Necmi ince ise Muh 
tartarın genel sorun 
larından bahsede 
rek, “Muhtarların 
Gemlik için sadece 
elini değil göğsünü 
taşın altına koyduğu 
nu yerel yönetim ve 
muhtarların organi 
ze çalışmasıyla daha 
güzel bir Gemlik’i 
inşaa edebiliriz” 
dedi.

GTSOlahliıiMoğltimi
Gemlik Ticâret ve 
Sanayi Odasında 
Bursa Valiliği Gldâ 
Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü öncülü 
günde yapılan hijyen 
programı ile ilgili 
eğitim verildi.
Ticaret ve Sanayi 
Odasında düzenle
nen programda

Bursa Gıda ve Tarım 
etlik İl Müdürlüğün 
den -Birim Sorum- 
lusu-Eğitici-Gıda 
Kontrol Görevlisi 
Hüdaverdi Doğanlı, 
Birim Sorumlu Yar 
dımcısı- Gıda Kont 
rol Görevlisi Serhat 
Güvenç, Birim 
Elemanı-Gıda Kont

rol Görevlileri Recep 
Çevlik ve Hilal Gü- 
nalp katıldı. GTSO 
üyesi ekmek ve 
ekmek çeşitlerinin 
üretiminde, dağıtı 
mında ve satışında 
çalışanlara yönelik

eğitime, sektör ile il
gili isimler ilgi gös
terdi. Eğitimde, ürün 
sağlık ve hijyeninin 
yanı sıra, çalıştırılan 
personelin de, gıda 
hijyeni konularda 
bilgi verildi.

GEMLİK YELKEN KULÜBÜ BAŞKANLIĞINDAN 
KONGRE İLANI

Külübümüzün 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı 27 Aralık 2017 tarihinde 
Borusan Sosyal Tesislerinde saat 19.oo da aşağıdaki gündem maddeleri 
görüşülmek üzere yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı 3 Ocak 2018 tarihinde aynı yer ve 
saatte tekrarlanacaktır.

Duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
1-Açılış, saygı duruşu
2- Divan heyetinin seçimi
3- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması
4- Denetim kurulu faaliyet raporunun okunması
5- Kesin hesap raporunun okunması, görüşülmesi ve ibrası
6-Yönetim Kurulunun ibra edilmesi
7- Denetim Kurulunun ibra edilmesi
8- 2018-2019-2020 yılları tahmini bütçesinin okunması, 

görüşülmesi ve kabulü
9- Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
10- Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerin seçimi
11- Dilek ve temenniler
12- Kapanış.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Hükümet Cad. Özdoyuran Işhanı 
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Tel : 0282 261 07 07 Faks: 0282 264 32 54
GEMLİK ŞANTİYE: 

Hamidiye Mah. 289. Sok. No; 3 GEMLİK 
0 532 55133 06 ■ 0 543 302 05 32

GÖÇERLİ LER
İnşaat - Taahhüt San. ve Tie. Ltd.Şti.

JETGROUT TEMELLİ - SU YALITIMLI 

ISI YALITIMLI ÇATI - ANKASTRE REZERVUAR 
MUTFAK VE BANYO DOLAPLAR!

TAŞIT TANIMA SİSTEMLİ OTOPARK 
BANKA KREDİSİNE UYGUN 

KAT İRTİFAKI KURULMUŞ - HEMEN TAPU TESLİMİ

www. gocerl i leri nsaat.com

BİRİNCİ SINIF 
SATILIK DAİRELER

GÜVENLİ 
KONUTLARIN 
ADRESİ

nsaat.com


13 Aralık 2017 Çarşamba GemlikKSrfez Sayfa 6

OEMLİK’İN İLK GPHLÛK »IVASİ 0AZETE8İ

TÜRKLİM KARİYER PORT PRO J ESINI AN L ATTI
Gemlik Denizcilik 
Topluluğu güz döne 
mi için son semi
nerini Türkiye Li 
man işletmeleri 
Demeği (TÜRKLİM) 
ile gerçekleştirdi. 
Gemlik Asım Koca 
bıyık MYOHv.
Sav.Astsubay 
Üsçavuş Mehmet 
Koray Pınar semi
ner salonunda 
gerçekleşen semi
nere Türkiye Liman 
İşletmecileri Derne 
ği Genel Sekreteri 
rfan Bilgin, Türkiye 

Liman İşletmecileri 
Demeği Personel 
Belgelendirme Mrk. 
Md. Yard. Ozan Al- 
:ürk, Türkiye Liman 
şletmecileri Derne 
ji Mükemmeliyet 

Merkezi Sorumlusu 
Talha Altun katıldı 
lar.
TÜRKLİM Kariyer

Port Mükemmeliyet 
Merkezi Projesi ve 
Liman Çalışanla 
rının Belgelendiril 
mesi konusu 
anlatıldı. İlk olarak 
konuşmasını 
gerçekleştiren İrfan 
Bilgin liman işletme 
terinde çalışanların 
mesleklerine ilişkin 
Ulusal Yeterliliklerin 
hazırlanması çalış 
malarına başlama 
dan önce Türkiye 
de Mesleki

Yeterliliklerin 
oluşturulmasını 
desteklemek 
amacıyla Avrupa 
Birliği tarafından fi
nanse edilen VOC- 
TEST Projesi Hibe 
Programı için 
derneklerinin 
TÜRKLİM Kariyer - 
Port: "Model 
Mesleki Yeterlik Ve 
Personel Belge
lendirme Merkezi 
Kurulması' projesini 
proje ortaklarından 

birinin de Gemlik 
Asım Kocabıyık 
MYO olarak başvur 
duklarını ve belge
lendirme merkezini 
bu kapsamda 
kurduklarını belirtti. 
KARİYER-PORT 
Belgelendirme mer 
kezi ile limanlarda 
çalışanlara ilişkin 
yazılı ve perfor
mans sınavları yapı 
larak belgelendirme 
işlemlerinin başla 
dığını belirtti.
Türkiye Liman 
işletmecileri Deme 
ği Personel Belge
lendirme Mrk. Md. 
Yard. Ozan Altürk 
yaptığı sunumda li
manlarda çalışanla 
rın görev tanımlan 
ve meslekler üz
erinde durdu ve bel
gelendirme süreçle 
ri hakkında bilgi 
verdi. Bu kapsamda 

limanlarda Liman 
Operasyon Müdürü, 
Liman Terminal 
Şefi, Ambar ve 
Antrepo Şefi, Liman 
Vinç operatörü - 
SSG/RTG, Mobil 
Vinç Operatörü, 
Liman saha Opera 
törü - CRS/ECS, 
Puantör, Forklift 
Operatörü, Pompa 
Tank saha Oper
atörü, İşaretçi, Araç 
Yükleme Operatörü, 
Kapı/ Kantar 
Görevlisi, Terminal 
Çekici Operatörü, 
Liman Operasyon 
Planlamacısı 
mesleklerinin bel
gelendirme süreç
leri hakkında bilgi 
verdi. Türkiye 
Liman İşletmecileri 
Demeği Mükem
meliyet Merkezi So
rumlusu Talha Altun 
gerçekleştirdiği 

sunumunda Kocaeli 
Sanayi Odası 
(KSO), Türkiye 
Liman işletmecileri 
Derneği (TÜRKLİM) 
ve Doğu Marmara 
Kalkınma Ajansı 
(MARKA) iş 
birliğinde limancılık 
sektörü için nitelikli 
iş gücü yetiştirmek 
hedefiyle hayata 
geçirilen, "Kariyer 
Port Mükemmeliyet 
Merkezi" Projesini 
anlattı. Proje 
kapsamında liman 
saha istif makinesi 
operatörlüğü, mobil 
vinç operatörlüğü 
ve liman vinç 
operatörlüğü 
eğitimleri verildiğini 
dile getirerek, "Pro
jede eğitim süreleri 
takribi 15 gün olu 
yor. Bugüne kadar 
30’a yakın kişiyi 
eğittiklerini belirtti.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

■ ...

lllllil

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: O 224 513 96 83 korfezofset@hotmail.com

mailto:korfezofset@hotmail.com
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1BI SPOR KÖŞESİ
Haydar YİĞİT.

GEMLİK SPOR VE VEFA SPOR
Bursa futbolu için 

zor bir haftayı 
geride bıraktık. 
Cumartesi ve Pazar 
günleri esen 
şiddetli lodos fut
bolu olumsuz 
etkiledi.

Rüzgar yağmurla 
birlikte estiği için 
sporcuları zor du
rumda bıraktı. 
Maçlarda hiç umul
mayan sonuçlar or
taya çıktı.

Futbolda A takım 
seviyesindeki Gem
lik takımları 2 iyi 2 
kötü sonuç aldılar. 
Vefaspor ve Gemlik 
Spor güçlü rakip
lerini net skorlarla 
geçtiler. Çotanak ve 
Umursporumuz ise 
zor rakiplerine ye
nilmekten 
kurtulamadılar.

Basketbol ikinci 
ligindeki temsil

cimiz Gemlik Bas
ketbol ise İstanbul 
TED Sporu 17 sayı 
farkla 78-61 yen
meyi başardı.

Gemlik Vefaspo 
run şampiyonluk 
iddiası devam 
ediyor. Rakibi 
Nilüfer Spor 1987 
ise son dört maçı 
uzatmalarda 
bulduğu gollerle 
kazandı.

Bu takım muhak 
kak takılacak.

Takımımız Vefas
por ise maçlarını 
farklı kazanıyor.

Lig sonunda Ve- 
fasporun şampiyon 
olacağına inanıyo 
rum. Deplasmanda 
Vakıfspor’u 3-0 net 
bir skorla yenmeyi 
başardılar. Camia 
olarak lig sonunda 
biz mutlu sona 
ulaşacağız diyorlar.

Remzi Cinoğlu’ 
nun da Nilüfer 
spordan desteğini 
çekmesi bizi daha 
çok umutlandırıyor. 
Başkan Turgut 
Akcan sporcu, 
teknik kadro ve 
seyircilerimiz ile 
birlikte Gemlik imi 
ze şampiyonluk 
getireceğine 
inancımız sonsuz 
diyor. Takımımıza 
başarılar diliyoruz.

Gemlik’te oynanan 
maçta ise Gemlik 
sporumuz güçlü 
Mudanya Mütareke 
Sporu 4-1 skorla 
yenmeyi başardı. 
Bir maç eksiğini 
düşünürsem ligin 
gizli lideri Gemlik 
spordur. Eğer Ocak 
ayının başında üç 
adam alabilirse bu 
gurupta Gemlikspor 
şampiyon olabilir.

Tabii biraz da maddi 
güce ihtiyacı var. 
Eğer gerçekten is
tenirse bunu 
başarmak mümkün. 
Vefakar Gemlikspor 
futbolcu ve teknik 
heyetini kutlamak 
gerek. Büyük bir 
fedakarlık örneği 
gösteriyorlar.

Bursa da hiçbir 
futbolcu grubu bu 
fedakarlığı yapmaz.

Çotanaksporumuz 
ise ligin güçlü 
takımı Değirmen 
önü spora deplas
manda kaybettiler. 
Ligde kalma adına 
centilmence mü
cadelelerine devam 
ediyorlar. Aynı 
şekilde Umursporu
muz da Hürspor’a 
kaybetti. Mütevazi 
kadrosuyla Umur 
sporumuzun da 
ligde kalacağına 
inanıyoruz. Umur 
sporda da maddi 
sorunlar var.
Konuştuğumuz 
Halil Çelebi 
ağabeyimiz Umur- 
spor tarihinde 
böyle duruma 
düşmemiştir.

Maddi imkansızlık 
lardan dolayı 

kulübümüz kapana 
bilir. Kimseden 
yardım alamıyoruz 
diyordu. Çok 
üzüldüm. Umurspor 
Umurbey Mahal 
temizin tek kulübü 
dür ve ayakta 
kalması gerekir. 
Yazık olacak.

Basketbol ikinci 
ligindeki temsil
cimiz Gemlik Bas
ketbol ise rakibi 
TED sporu rahat 
geçti.

Baştan sona bizim 
hakimiyetimizde 
geçen maçı da 
kolay kazandık, ilk 
Manisa Belediye 
maçında seyretmiş 
tim. İzmir Belediye 
maçında da bizim 
çocuklar daha 
iyiydi. Yani her 
geçen gün iyiye 
gidiyoruz.

Ligde 6 da 6 yapan 
Manisa Belediye- 
sporu Gemlik’te 
adeta elimizden 
kaçırdık. Şimdi 
onlar grubun lideri. 
Biz deplasmanda 
maç kazanamı 
yoruz.

Maçın başlama 
sıyla birlikte ilk bas
ket TED Spordan 

geldi. Ama, daha 
sonra biz 14-0 lık 
seri yakaladık. Öyle 
güzel savunma 
yaptık ki 4 tane arka 
arkaya rakibe 24 
saniye çaldırdık. 
Rakip potaya her 
gidişimiz basket 
oldu. Rakibin 
savunması bize 
göre kısaydı.

Melih, Ali ve 
Berkay’ın çok iyi 
oynadığı müsaba 
kada Ali 
Kütük Okulumuzun 
öğrenci terinin de 
müthiş desteği 
vardı.

Tribünler yarı 
yarıya doluydu.

Atılan her sayı 
sonra davullarla ve 
alkışlarla spor 
culanmıza büyük 
destek oldular.

Ali Kütük Okulu
muzdan gelip te 
destek veren 
çocuklarımızı kut
luyorum.

Sonuç olarak puan 
sıralamasında yeri 
mizin bu olmama 
sına inanıyorum. 
Lig sonunda ilk 
sıralarda 
olacağımıza hiç 
kuşkum yok.

Bursaray derbilerde rekor kirili
Bursa Büyükşehir 
Stadyumu'nda Bur- 
saspor-Beşiktaş 
karşılaşmasının 
oynandığı 15 Mayıs 
2017 tarihinde raylı 
sistemle 274 bin 
354 yolcu taşıyarak 
rekor kıran Burulaş, 
Bursaspor-Fener- 
bahçe maçının 
oynandığı geçtiği 
miz Cuma günü de 
293 bin 846 yolcu 
taşıyarak yeni bir 
rekora imza attı 
Kestel, Görükle ve 
Emek'i birbirine 
bağlayan toplam 39 
kilometrelik raylı 
sistem ağı ile toplu

ulaşımın bel 
kemiğini oluşturan 
Bursaray, gerek 
fiyat indirimi, gerek 
se pik saatlere 
konulan ek sefer
lerle her geçen gün 
daha da tercih 
edilen ulaşım aracı 
oldu.

Hafta içi ve hafta 
sonları farklılık 
göstermekle birlikte 
günlük ortalama 
260 bin kişinin 
kullandığı Bursaray, 
özellikle Bursa'da 
oynanan derbi 
maçlarda yolcu 
rekoru kırdı. Bursa

Büyükşehir Stadyu
mu'nda Bursaspor - 
Beşiktaş 
karşılaşmasının 
oynandığı 15 Mayıs 
2017 günü 274 bin 
354 kişi taşıyarak 
bir rekora imza atan 
Bursaray, geçen 
cuma günü oy
nanan Fenerbahçe 
maçında da yeni bir 
rekor kırdı. Bursas
por - Fenerbahçe 
karşılaşmasında 38 
bin 108 biletli 
seyirci ile tribünde 
rekor kırılırken, 
karşılaşmanın 
oynandığı 8 Aralık 
Cuma günü Bur

saray, 293 bin 846 
yolcu taşıyarak yeni 
bir rekora imza attı. 
Öte yandan 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş'ın 
talimatı ile raylı 
sistemle ulaşımın 
daha cazip hale 
getirilmesine 
yönelik adımlar da 
bir bir atılıyor. 
Hatırlanacağı 
üzere raylı sistemle 
toplu taşıma ücret
lerinde yüzde 
10-17 arasında 
indirime gidilirken, 
özellikle 
yoğunluğun en 

fazla olduğu hafta 
içi 07.00 - 09.00 
saatleri arasında 
üniversite istika 
metine 3 ek sefer 
konmuştu. Gök 
dere ve Kültürpark 
istasyonlarından 
yolcu alarak üni 
versite hattına 
dahil olan ek sefer
lerle bu güzergâh
taki yoğunlukta 
azalma gözlenmeye 
başladı. Akşam 
saatlerinde 
yaşanan yo 
ğunlu ğunun 
azaltılmasına yöne
lik çalışmalar da 
hızla sürüyor.
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İnternetteki sahte reklamlara önlem
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı, dijital 
reklamcılıkta sahte
cilikle mücadele 
ederek hem tüketi- 
cile rin hem de 
reklam verenlerin 
korunmasına yöne
lik çalışmalar 
yapacak.
Tüfenkci'den, Inter
active Advertising 
Bureau (IAB 
Türkiye), Reklam 
cılar Derneği ve 
Reklamverenler 
Derneğince, 
markaları ve dijitale 
yapılan reklam 
yatırımlarını koru
mak amacıyla kuru
lan Dijitalde Güvenli 
Reklam Platfor
muna (GÜR) destek 
geldi.
Bakan Tüfenkci, 
yaptığı açıklamada, 
Reklam Kurulunun

Bakanlığına bağlı 
olduğunu anımsa 
tarak reklamların, 
hem tüketicilerin 
doğru bilgilendiril 
mesi hem de 
ekonomiye ivme 
kazandırması 
açısından çok 
önemli bir araç 
olduğunu söyledi. 
Reklam piyasasının 
sağlıklı büyüme 
sinin, özel sektör ve 
sivil toplum kuruluş 
larının birlikte çalış 
masıyla mümkün 
olacağına işaret 
eden Tüfenkci, 
Bakanlığın teşvik ve 
destekleriyle dijital 
mecrada sahtekar 
tıklarla mücadele 
edecek yeni bir 
platformun kuruldu 
ğunu belirtti.
Tüfenkci, dijital 
mecrada şeffaflık ve

güvenin esas 
olması gerekirken 
ihlallerin arttığına 
dikkati çekerek 
şunları kaydetti: 
"GÜR'ün 
kurulmasına ilişkin 
mutabakat metni, 
23 Kasım Perşembe 
günü imzalandı. Bu 
platform, markalarla 
dijitale yapılan 
reklam yatırımlarını 
korumak, yasa dışı 

uygulamalar 
konusundaki bilgi 
eksikliğini gidermek 
ve dijital reklamcı 
lıkta sahtecilikle 
mücadele ederek 
hem tüketicilerin 
hem de reklam 
verenlerin korun 
masına yönelik 
çalışmalar yapacak. 
Platformun, yayın 
cılara, ajanslara ve 
reklamlara muhatap 

olan tüketicilerimize 
önemli yararlar 
sağlaması ve sek
törün sürdürülebilir 
gelişimine katkıda 
bulunması 
bekleniyor." 
Bakanlığın derle 
diği bilgilere göre, 
teknolojinin 
gelişmesiyle tele
vizyon, radyo ve 
gazete reklamlarına 
yapılan yatırımlar 
düşerken banner, 
video, arama mo
toru ve sosyal 
medya reklamları 
gibi dijital 
reklamcılığa ayrılan 
pay arttı. Dünya 
genelinde reklam 
yatırımları 2016 
yılında tüm reklam 
mecralarında 
yaklaşık 546 mil 
yar dolar olarak 
gerçekleşirken, bu 

tutarın yaklaşık 194 
milyar doları dijital 
reklamlara ayrıldı. 
Bu yatırımların 
bu yıl sonunda 
584 milyar 
dolar, dijitalde ise 
229 milyar dolara 
ulaşması bek
leniyor.
Türkiye'de ise 
2016 yılında 
tüm reklam 
mecralarında 
yaklaşık 7 milyar 
635 milyon 
lira olan reklam 
yatırımlarının 
1 milyar 872 
milyon lirası 
dijital reklamlara 
ayrıldı.
Bu yılın ilk altı 
ayında ise dijital 
reklamlara ayrılan 
pay 1 milyar 63 
milyon lira olarak 
gerçekleşti.

Çalışmalar başladı! i milyon tisi irim çalışacak
Cumhurbaşkanı 
Erdoğan'ın çağrısı 
sonrası 5 babayiğit 
tarafından 
Türkiye'nin ilk yerli 
otomobili için 
çalışmalara 
başlanırken, elek
trikli araç ve bağlı 
teknolojilerin oto
motiv sektöründe 
bir milyon kişiye is
tihdam sağlayacağı 
öngörülüyor.
Türkiye Elektrikli ve 
Hibrid Araçlar Plat

formu (TEHAD) 
Kurucusu Berkan 
Bayram, elektrikli

araç ve bağlı 
teknolojilerinin yeni 
istihdam olanakları

sağlayacağını be
lirterek,"Bugün 
itibarıyla Türkiye'de 
bu yeni istihdam 
alanlarının gelişme 
si, bu iş kollarının 
işletilmesi, 
pazarlanması, 
servis hizmeti 
sunulması ve üre
timi gibi modeller, 
otomotiv sek
töründe bir milyon 
kişiye ulaşabilecek 
yeni iş gücü 
alanının açılmasına

ön ayak olacak." 
dedi.
OTOBÜS VE 
KAMYONDA 
LİDERİZ
Bayram, Türkiye'nin 
her türlü teknolo
jiye sahip aracı 
rahatlıkla üretebile
cek kapasiteye 
sahip olduğunu, 
Avrupa'da da oto
büs ve kamyon üre
timinde lider 
konumunda 
bulunduğunu

söyledi. 
ELEKTRİKLİ 
OTOMOBİL İLE 
İSTİHDAM SORUNU 
AZALACAK 
Bu başarının oto
mobil üretiminde de 
yakalanabileceğine 
işaret eden Bayram, 
Türkiye'de elektrikli 
otomobilin üretil 
meye başlan 
masıyla istihdam 
sorununun da 
azalacağını dile 
getirdi.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
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Hal yasasının. fiHla Komitesinden obot alili
Sebze ve meyve 
ticaretine özel önem 
verildiğini belirten 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent 
Tüfenkci, Hal 
Yasasının, Gıda 
Komitesinden onay 
aldığını açıkladı 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Tüfenkci, 
ATO Meclis Salo
nunda düzenlenen 
Türkiye Haleller 
Federasyonu 6. 
Olağan Genel Kurul 
Toplantısı'na katıldı. 
Toplantıda konuşan 
Tüfenkci, sebze ve 
meyve ticaretine 
özel önem verdiğini 
belirterek, Türki 
ye'de önemli ticaret 
lerden birisinin 
sebze ve meyve 

ticareti olduğunu, 
bu ticaretin 100 mil
yar TL'lik bir hacme 
sahip olduğunu 
söyledi. Sebze ve 
meyve ticaretinde 
hallerin önemli 
olduğunu dikkat 
çeken Tüfenkci, hal
leri öldürmeyecek
lerini, aksine çok 
daha büyütecek
lerini ve diriltecek
lerini kaydetti.
"HALLERİN 
SAYISINI 
DÜŞÜRECEĞİZ" 
Tüfenkci, Hal 
Yasasını Gıda Komi 
tesi'ne sunduklarını 
ve onay aldıklarını 
ifade ederek, "Arka 
daşlar önümüzdeki 
hafta sunumunu 
bize yaptıktan sonra

sektöre de açacak
lar. Türkiye'de 175 
tane hal statüsünde 
yer var. Baktığımız 
zaman bunların 175 
tanesi de gerçek 
anlamda hal değil.
Bunların sayısını 
düşüreceğiz ve bir 
kısmını toplama 
merkezleri haline 

getireceğiz, bir 
kısmını da Ankara, 
İstanbul veya diğer 
illerimize Fransa'
daki haller gibi 
yapacağız. Orayı 
sadece sebze ve 
meyvenin satıldığı 
değil, etin, sütün, 
toptan ne varsa 
hepsinin satıldığı 

alanlar haline 
getireceğiz" 
diye konuştu. 
Sebze ve meyve 
haricinde ürünlerin 
de ticaretinin çok 
daha rahat şartlarda 
yapılacağı alanlara 
sahip olunacağını 
kaydeden Tüfenkci, 
"Benim düşüncem, 

sadece 
belediyelerin 
işletmesi halinde 
değil, belki kamu 
özel, belki de 
sadece sizler gibi 
bir yönetimin 
oluşacağı, giderinin 
de o yönetimin 
karşılayacağı şirket 
ler kurarak yapmayı 
planlıyo ruz. Bunu 
tartışacağız, hangisi 
uygunsa o şekliyle 
yeni bir hal sistem
ine geçeceğiz. Onun 
için Hal Yasasını 
yeniden revize 
edeceğiz, Fransa'
daki, Almanya'daki 
hallerden çok 
daha üstün halleri 
inşallah Türki 
ye'de oluştura 
cağız.”dedi

Kacak Hecen ;m yandı! ftğır cezalar leliror
Ulaştırma Bakanı 
Arslan, kaçak geçişi 
önleyeceklerini be
lirterek, "Kamyon ve 
otobüsler köprünün 
son çıkışında dön 
dürülecek. Yabancı 
araçlar gümrükten 
çıkamayacak" dedi 
Ulaştırma Bakanlığı 
köprü ve otoyollar
dan Kaçak geçiş ya
panlara sıkı denetim 
ve ağır cezalar uygu 
lamaya hazırlanıyor. 
Bakanlık, Yavuz Sul
tan Selim Köprüsü

(YSS) ve Kuzey 
Çevre Otoyolu'nun 
devreye alınmasıyla 
birlikte trafiği rahat
latmak amacıyla 
büyük kamyon ve 
otobüslere Fatih 
Sultan Mehmet 
(FSM) ile 15 Tem
muz Şehitler Köprü- 
ieri'nin kullanımını 
yasaklamış, ancak 
bazı uyanık şoförler, 
özellikle gece 
yansından sonra 
köprüden kaçak 
geçiş yapmayı

sürdürmüştü. 
Kamyon ve otobüs 
sürücülerini uyaran 
Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Ba 
kanı Ahmet Arslan, 
"Valilik ile konuştuk. 
Bundan sonra 
kaçak geçiş yapan
lar köprü girişlerin 
den önceki son 
çıkış noktasından 
geri döndürülecek
ler. Böylece hem 
ceza yiyecek hem 
de geri dönerek o 
yolu zaten geçecek

ler. Bir kural 
konulmuş sa herkes 
lütfen uysun, kims
enin mağdur 
olmasını istemiy
oruz" dedi.
Köprü ve otoyollar
dan ücret ödeme
den geçen yabancı 
araçlarla ilgili olarak 
da yeni bir düzenle
meyi hayata 
geçirmek için 
çalıştıklarını 
açıklayan Arslan, 
"Yabancı araçlarla 
ilgili bir sistem ku

ruyoruz. Bununla 
hangi aracın kaçak 
geçtiğini göreceğiz, 
gümrük bakanlığı'na 
kaçak araçlarla ilgili 
bilgi vereceğiz.
Yabancı araç eğer 
kaçak geçiş yaparsa 
gümrük kapısından 
bunun cezasını 
ödemeden 
çıkamayacak. Yeni 
yıla kalmadan bu 
sistemi hayata 
geçirmeyi hedefli 
yoruz" şeklinde 
konuştu.

AVRASYA'DAN 
GÜNLÜK 49 BİN 
ARAÇ GEÇİYOR 
Avrasya Tüneli'nin 
birinci yılını doldur
mak üzere olduğunu 
belirten Bakan Ar
slan, "Avrasya'dan 
şu anda günlük or
talama araç geçişi 
49 binlerde. Biz 
geçen yıl 20 bin ile 
başlamıştık ancak 
yılbaşına kadar 
ücretsiz taşıma 
yapmıştık. Şu anda 
48 bini geçtik" dedi.
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Güne Bakış

Filistin Devleti...
Ortadoğuda bitip tükenmeyen emperya 

list emeller, bu bölgede barışı, huzuru, 
halklar arasındaki kardeşliği harçerliyor.

18. yüzyılın sonu 19 yüzyıl başlarında 
Ortadoğu’da bulunan enerji kaynaklannın 
ortaya çıkması, batının sanayileşmiş güçlü 
devletlerini harekete geçirdi.

16. ve 17. yüzyılda Afrika’nın yeraltı ve 
yerüstü zenginlikleri ile insanını köle ya
panlar, yeni sömürgeler peşindeler. 4’de

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 
ilçemizde inşaatına başlanan Termal Kaplıca 
yapımında zemin çalışmaları başladı. Trafo 
yerinin değiştirilmesi çalışmaları devam eder 
ken, bölgeye yeni elektrik direkleri dikildi, 
yeni kablolar çekildi. Haberi sayfa 2’de

Vatan Partisi üyeleri CİUS AVM 
önünde basın açıklaması düzenledi

VaıanParUsi, 
“Doğu Ms mislin 
Devleti kurulmalı”

Vatan Partisi Gemlik İlçe Teşkilatı, ABD 
Başkanı Ronald Trump’un Kudüs’te kon- 
solusluk açma kararına yaptıkları basın 
açıklamasıyla tepki koydular. Haberi 2’de
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Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından ilçemizde 
inşaatına başlanan 
Termal Kaplıca 
yapımında zemin 
çalışmaları başladı.

Bir süre önce 
ihalesi yapılan 
eski Terme 
Kaplıcası’nın 
bulunduğu alanda 
yapılacak olan 
Termal Kaplıca

inşaatında gecik
meler yaşandı.
Kaplıca inşaat 
alanında yol 
kenarında bulunan 
TEDAŞ’a ait 
trafonun yerinin

değiştirilmesi 
konusu, bu gecikme 
ye neden oldu. 
Trafo yerinin 
değiştirilmesi 
çalışmaları devam 
ederken, bölge

ye yeni elektrik 
direkleri dikildi, yeni 
kablolar çekildi. 
Öte yandan, inşaatı 
yapacak olan Ra Ma 
İnşaat Tekstil Ltd. 
Şti. de bir taraftan

sahada zemin 
araştırması 
yapmaya başladı. 
Trafonun tamamlan 
masından sonra 
inşaa yapımınının da 
hızlanacağı belirtildi.

Vatan Partisi üyeleri CİUS AVM önünde basın açıklaması düzenledi

la M ilil Ml M Mİ MlMll’
Vatan Partisi Gem
lik İlçe Teşkilatı, 
ABD Başkanı 
Ronald Trump’un 
Kudüs’te konso- 
lusluk açma 
kararına yaptıkları 
basın açıklama 
sıyla tepki 
koydular.
Dün saat 14.oo de 
CİUS AVM önünde 
bir grup Vatan 
Partili biraraya 
gelerek, basın 
açıklaması 
yaptılar.
Yapılan açıklama 
da Gemliklilere 
seslenen konuş 
maçı, “Ey 
Amerika, Ey 
Trump Kudüs 
tertibinin altında 
kalacaksın" dedi. 
Basın açıklama 
sında düzenlenen 
tertiple bölgede 
barışın, istikrar ve 
huzurun en büyük 
düşmanının ABD 
olduğu belirtirken, 
şu görüşlere yer

verildi: 
“Bölgede kaybe 
derken batı Asya 
da ve bölgemizi 
kışkırtmak için 
elinizden gelen 
herşeyi yapıyor 
sunuz. Bu 
aldığınız karar 
Birleşmiş Mil 
letlerin bugüne 
kadar aldığı bütün 
kararlara karşıdır. 
Bu kararları,

sabote etmektedir. 
Aynı zamanda, 
İsrail ve Filistin 
arasında 
sürdürülen barış 
anlaşmaları ortamı 
yok edilmektedir. 
Filistin Halklarının 
topraklarını 
çaldınız, bunu 
bizzat sizin birinci 
başbakanınız 
Davit Ben Gurion 
söylüyor.

Diyor ki, biz 
Filistin halkının 
topraklarını çaldık, 
ellerinden aldık. 
Filistin halkının 
toprakları İsrail 
işgali altındadır. 
Bölgede kaybedi 
yorsunuz.
Suriye de, Irak’ta 
kaybediyorsunuz. 
Artık bölge halkla 
rı Türkiye Iran, 
Suriye, Irak sizin 

daya tmalarınızı 
kabul etmiyorlar. 
Artık hükmünüz 
kalmadı. Bölge 
hakları sorunlarını 
birleşerek, kendi 
aralarında çözü 
yorlar".
Konuşmacı ABD- 
nin Suudi Arabis
tan ve İsrail’i öne 
sürerek bölge 
halklarının müca 
delesin! sabote 
etmeye çalıştığı nı 
ve halkları 
birbirine kırdır 
maya uğraştığını 
belirterek, 
“Artık görüldü ki 
siz dünya 
halklarının dünya 
milletlerinin en 
büyük düşma 
nişiniz.
Aldığınız karar 
sadece sizinle 
İsrail tarafından 
kabul görüyor." 
dedi.
Vatan Partisi yö
neticilerinin bölge 
Filistin büyük

elçiliğini ziyaret- 
ederek yanlarında 
olduğunu söyledi 
ği belirtilen 
konuşmada, 
1970 li yıllarda 
Vatan Partili 
gençlerin İsrail’e 
karşı savaş 
mak için 
Filistin’e gittiğini 
ve Mossad 
ajanları tara 
fından kaçırılarak 
öldürüldüğü 
hatırlatılarak, 
şu görüşlere 
yer verildi: 
“Amerika kaybe
diyor kaybe 
decek, Filistin 
halkı Doğu Kudüs 
merkezli bağım 
sız devletine 
kavuşacak ve 
Birleşmiş Millet
lerin onurlu bir 
üyesi olarak yerini 
alacaktır. Vatan 
Partisi Filistin 
halkının mücade
lesinde sonuna 
kadar yanındadır. ”
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İznik de, seyir 
halindeki çekiciden 
fırlayan lastiğin 
çarptığı iki otomo
bilden birinin sürü 
cüsü yaralandı. 
Alınan bilgiye göre, 
İznik'ten Orhangazi 
istikametine giden 
Ali K. idaresindeki 
34 HZ 1198 plakalı 
çekicinin yerinden 
kopan lastiği, karşı 
yönden gelen 
Hasan S'nin 
kullandığı 34 AEA

Gece silalılat, hıçaMar konuştu
Bursa'da silahlı 
kavgada bir kişi vu
ruldu, o anlar çevre 
de bulunan güven
lik kamerasına 
yansıdı.
Edinilen bilgiye 
göre olay, gece 
saatlerinde Bur 
sa'nın Yıldırım ilçe
sine bağlı 452 Evler 
Mahallesi Ferah 
Sokak'ta meydana 
geldi. İddiaya göre, 
evinin arka bahçe 
sinde 2 arkadaşı ile 
alkol alan Tankut 
Alkurt(44), sokağa 
gelen bir aracın 
yanına gitti. 
Araçtakiler ile 
Tankut Alkurt ve 
arkadaşları arasın 
da henüz bilinme 
yen bir nedenden 
dolayı tartışma 
başladı. Tartışma 
bir süre sonra kav
gaya dönüştü ve o 
sırada birisi üz
erinde bulunan sila 
hı ateşledi. Silahtan 
çıkan kurşun 
Tankut Alkurt'un

KacaktarihieserleriBursauasokacaMi
Kayseri'de izinsiz 
kazı yaparak ele 
geçirdiği tarihi 
eserleri Bursa'ya 
getirmek isterken 
İnegöl kontrol nok 
tasında yakalandı 
Edinilen bilgiye 
göre, Kayseri'de 
izinsiz kazı yapan 
H.E. (30) isimli 
şahsı tarihi eserleri 
satmak için Bur

040 plakalı otomo
bile çarptı.
Çarpmanın şidde 
tiyle Hasan S. di
reksiyon hakimi

yetini kaybetti. 
Bunun üzerine 
savrulan otomobil 
su kanalına çarptı 
ve sürücüsü

karnına isabet etti. 
Silah sesinin duyul 
masının üzerine 
Tankut Alkurt'un 
arka daşları ve 
araçta bulunan 
şahıslar hızla olay 
yerinden kaçarken 
çevredeki vatandaş 
lar durumu 155 ve 
112 ekiplerine 
bildirdi. Olay yerine 
kısa sürede sağlık 
ekibi ile çok sayıda 
polis gönderildi. 
Karnından 
yaralanan Alkurt'a 
sağlık ekipleri olay 
yerinde ilk müda
haleyi yaptıktan 
sonra Bursa Yük
sek İhtisas Eğitim 

sa'ya geleceği 
öğrenildi. Bilginin 
ardından harekete 
geçen İnegöl Jan
darma Komutanlığı 
kontrol noktala 
rında güvenliği 
arttırdı. H.E.'nin 
içinde bulunduğu 
otobüs durduru
lurken şüphelinin 
oturduğu koltukta 
gizlenmiş bir adet 

ve Araştırma Has
tanesine kaldırdı. 
Hastaneye kaldın 
lan Alkurt'un ameli 
yata alındığı ve 
hayati tehlikesinin 
olduğu belirtildi. 
Olay yerinde in
celeme yapan polis 
ekipleri, silaha ait 
bir kovan, döner 
bıçağı ve alkol şişe 
lerini ele geçirdi. 
Ekiplerin yaptıkları 
incelemede sonu
cunda çevrede bu
lunan bir güvenlik 
kamerasından olay 
yerinin görüldüğü 
belirlendi. Güvenlik 
kamerasına 
yansıyan görün

çanta fark edildi. 
Açılan çantanın 
içinden 42 adet 
bronz sikke, 11 
adet gümüş sikke, 
4 adet bronz yüzük, 
1 adet bronz Roma 
mührü ve 1 adet 
bronz heykel olmak 
üzere toplamda 59 
sikke ve obje ele 
geçirildi.
CumhuriyetSavcı 

yaralandı.Aynı 
lastik daha sonra 
Göktuğ C. yöneti
mindeki 16 FCA 05 
plakalı otomoobile 
çarparak durabildi. 
Sürücü, kazadan 
yara almadan kur
tuldu.
Yaralı Hasan S, 
olay yerine gelen 
112 Acil Servis 
ekipleri tara 
fından İznik Devlet 
Hastanesine 
kaldırıldı.

tülerde, evinin arka 
bahçesinde 
arkadaşları ile alkol 
alan Tankut Alkurt, 
sokağa giren bir 
aracın içindeki 
şahıslarla 
tartışmaya başladı. 
Tartışmanın kav
gaya dönüşerek 
Alkurt'un vurulması 
ve arkadaşları ile 
araçta bulunan 
şahısların olay 
yerinden kaçma 
görüntüleri yer 
alıyor.
Yıldırım Araştırma 
Büro ve Cinayet 
Büro Amirliği ekip
leri kavgaya karı 
şan şahısları yaka 
lamak için geniş 
çaplı inceleme 
başlattı. Kavgada 
ağır yaralanan 44 
yaşındaki Tankut 
Alkurt'un işsiz 
olduğu, bir süre 
önce eşinden ayrıl 
dığı ve bir oğlu ile 
anneannesinin 
yanında yaşadığı 
öğrenildi.

sının talimatı ile 
ele geçirilen tarihi 
eserler Bursa 
Müze Müdürlüğüne 
götürülmek 
üzere el konuldu. 
Daha önce 
karıştığı 8 suçtan 
aranması bulunan 
H.E. isimli 
şahıs ise tutukla
narak ceza evine 
gönderildi.

Uyuşturucu 
satıcılarına darbe

Bursa polisinin 
gerçekleştirdiği 
operasyonlar sonu 
cunda bir satılma 
ya hazır esrar ve 
metamfetamin ele 
geçirildi.
Uyuşturucu madde 
ile yakalanan şahıs 
lar adliyeye sevk 
edildi.
İl Emniyet Müdürlü 
ğü Narkotik Şube 
Müdürlüğü ekip
leri, Nilüfer ilçesin 
de uyuşturucu 
satıldığı bilgisine 
ulaştı. Polisin ta 
kibi sonucu Nilü 
fer'deki iş yerinden 
araç ile ayrılan C.S. 
ve E.A. yakalandı. 
Yapılan aramalarda 
çıkı diye tabir edi 
len paketlenmiş 
metamfetamin ele 
geçirildi.
Konu ile ilgili 
devam eden 
çalışmalar neti 
cesinde iş yerinin 
sahibi olduğu 
öğrenilen A.K.Ç. ve 
B.Ç. isimli şüphe 
lilerin iş yerinde 
yapılan aramalarda 
metamfetamin ile 

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

uyuşturucu paketle 
mede kullanılan 
folyolar ile birlikte 
2 hassas terazi ele 
geçirildi.
Yıldırım ilçesi 
Beyazıt Mahalle
sinde durumun
dan şüphe duyulan 
Ö.Ç'nin üzerinden 
107 gram esrar bu
lundu. Ö.Ç'nin 
sorgusunda esrarı 
ETden aldığının 
öğrenilmesi üzer
ine gerçekleştirilen 
operasyonda, E.T. 
de polis tarafından 
yakalandı. Şüpheli 
nin üzerinde 1 adet 
ruhsatsız tabanca 
ve bu tabancaya 
ait 14 fişek ele 
geçirildi.
A.K.Ç, B.Ç, C.S, 
E.A. ve E.T, 'uyuş 
turucu veya uyarıcı 
madde ticareti yap
mak' suçundan 
adliyeye sevk 
edildi. Bir diğer 
şüpheli Ö.Ç'ye ise 
'kullanmak için 
uyuşturu u satın 
almak veya bulun
durmak' suçundan 
adli işlem yapıldı.
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Güne Bakış
11 Eylül llkokulu’ndan emekli olan öğretmen Zeynep Emine Aydın, 

kendi birikimleriyle satın aldığı tekerlekli sandalyeyi okula bağışladı
I ■ _ ■■ V - B || ■ ■ V

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Filistin Devleti...
Tarihler boyunca medeniyetlere beşiklik etmiş 

olan Ortadoğu da, gelmiş geçmiş devletler hep bir
birlerini yok etmişler.

Musa’va, İsa’ya ve Muhammed (Hz.) inananların 
yaşadığı bu topraklarda insanlar hiçbir zaman 
huzur bulamamış.

Osmanoğullarının egemenliğinde asırlarca barış 
içinde yaşanmışsa da, emperyal güçlerin birinci 
paylaşım savaşından sonra bu bölgelerde yaşayan 
yeri halkı yanlarına alarak, OsmanlIyı arkalarından 
vurdular.

3 dine inananların birlikte yaşadıkları kutsal 
toprak olan Kudüs, 11 Aralık 1917 tarihinde İngiliz- 
lerin eline geçti.

İngiliz General Edmund Allenby, düzenlenen 
resmi törenle Kudüs’e girdi.

Bugün aradan 100 yıl geçti, bu topraklarda bekle
nen barış bir türlü sağlamadı.

İnailizler. Filistinlilerin vasadıçjıjopraklara nifak 
tohumlarını ekmeye 1948 de yahudileri yerleştin 
rek başladı.

Kutsal topraklardan asırlar önce kovulan bu halk, 
yeniden bu topraklara yerleştirmenin amacı, em
peryalizme ileri karakol görevi görmesiydi.

İsrail’in kutsal topraklardan ayrılmasından sonra 
başına gelmeyen kalmamıştı.

Bilhassa 2. paylaşım savaşı sırasında Hftl'erTn 
yahudilere uyguladığı insanlık dışı yok etme, sindir 
me politikaları ile milyonlarca yahudi öldürüldü.

Bugün bunca eziyeti çekmiş olan bu halkın 
Filistin de ABD’nin maşası olarak görev yapması 
ve burada yaşayan halklara atalarına yapılanları 
unutarak terör estirmesi, barışı bozması, emperla 
yizme hizmet etmesi, af edilecek gibi değil.

Ortadoğu’nun haritasının İngilizlerden sonra 
şimdi de ABD tarafından yeniden çizilmesi projesi 
olan BOP’un uygulanmasında, Türkiye ile ABD’nin 
arası açıldı.

ABD’nin Türkiye sınırında PKK’nın uzantısı olan 
PYD’ye binlerce TIR silah yardımı yapması, iki 
ülkenin arasının açılmasına neden oldu.

Türkiye Ortadoğu politikasını değiştirdi.
Devirmek istediği Esad ile yarın barış anlaşması 

yapabilir. Ama, ABD’nin son çıkışı ve Kudüs’ü İs
rail’in başkenti kabul etmesi, baş konsolosuğunu 
kudüse taşıma kararı, bölgede yeni olaylara neden 
oldu.

Müslüman ülkelerin birbirine yediği bir ortam da 
dün İstanbul da İslam Birliği ülkelerinin toplantısın 
da aldığı karar, yeni gelişmelere neden olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı, Doğu 
Kudüs’ün Filistin’in başkenti ilanı, İslam ülkeleri 
dışında kabul görecek mi?

Ben bunu Kıbrıs daki duruma benzetiyorum.
1974 Kıbrıs çıkarmasından sonra, Türk askerinin 

girdiği ana vatanda, Fiili durum hala kabul edilmiş 
değil.

Kuzey Kıbrıs Türk Devletini bir biz, bir de Azer 
beycan^amûı unıltmaydıım.

İslam dünyasının birbirini yediği bir ortamda bu 
karar ne gibi siyasi sonuçlar doğuracak hep bir
likte göreceğiz.

Emekli öğretmen 
Zeynep Emine 
Aydın, mavi kapak 
toplayarak kendi 
birikimleriyle satın 
aldığı tekerlekli 
sandalyeyi 26 yıl 
çalıştığı 11 Eylül 
İlköğretim Okulu’na 
armağan etti. 
52 yıl eğitim ve 
öğretime hizmet 
etmiş olan emekli 
öğretmen Z. Emine 
Aydın, ilerleyen 
yaşına karşın toplu 
ma yararlı birşeyler 
yapabilmek için kapı 
kapı dolaşarak mavi 
kapak toplayarak 
muhtaç olanlara 
tekerlekli sandalye 
alıp veriyor.
Son yardımını 26 yıl 
emek verdiği ve 
yüzlerce öğrenci 
yetiştiren Emine 
öğretmen bu kez 
kendi birikimleriyle 
aldığı tekerlekli san 
dalyeyi geçtiğimiz

CBAL’nıleıı kan Dağışı atağı
Celal Bayar Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri, “Genç Nesil Kan Verir” sloganıyla 
geleceğin kan bağışçılarını kazanmak amacıyla konferans düzenledi. Konferansın 
amacının, son yıllafdaTürkiye deki kan stoklarındaki azalmaya dikkat çekmek öldüğü 
bildirildi. 18 yaşını doldurmuş gençlerin de ban bağışında bulunabileceği açıklandı.
GCBAL’de 
Geleceğin Kan 
Bağışçılarının 
Kazanımı Projesi 
Celâl Bayar Anadolu 
Lisesi, son sınıf 
öğrencilerine yöne
lik “Genç Nesil Kan 
Verir” sloganıyla 
geleceğin kan 
bağışçılarını kazan
mak amacıyla kon
ferans düzenledi. 
Türkiye genelinde 
azalma eğilimi 
gösteren kan 
stoklarına dikkat 
çekmek amacıyla 
Celâl Bayar Anadolu 
Lisesi Kızılay ve 
Kan Bağışı Kulübü 
tarafından düzenle
nen kan bağışı konfe 
ransı yoğun ilgi 
gördü.
Kızılay ve Kan 
Bağışı Kulübü Kulüp 
Başkanı Eylül 
Günaydın, ülke 
genelinde özellikle

günlerde 11 Eylül 
Okulu Müdürü 
Abdulillah Bilir’e 
teslim etti.
Okulda düzenlenen 
törenle tekerlekli 
sandalyeyi teslim 
alan Müdür Biler, 
Emine Aydın’a 
duyarlı davranışı ne
deniyle teşekkür etti. 
Abdulillah Bilir 

kış aylarında kan 
bağışlarının en az 
düzeye indiğini be
lirterek, “Bu durum 
kan stoklarının 
azalmasına yol 
açıyor. Son günlerde 
kan stokların da yarı 
yarıya bir azalma 
olduğunu öğrendik. 
Bu amaçla kan 
bağışına dikkat çek
mek adına böyle bir 
etkinliği düzenledik. 
18 yaşını dolduran 
herkes kan bağışın 
da bulunabilir.

yaptığı konuşmada, 
okulda orta zihinsel 
ve otistik olmak 
üzere 14 öğrencinin 
bulunduğunu 
yapılan bağışın 
kendileri için bu ne
denle çok daha 
önem kazandığını 
söyledi.
Bilir şöyle konuştu: 
“Bu ilgi ve duyarlı

Destek veren herke 
se teşekkür ediyo
rum.” dedi. 
“Geleceğin Kan 
Bağışçılarının 
Kazanımı 
ProjesF’nin 
öğrenciler tarafın 
dan düzenleniyor 
olmasının önemine 
dikkat çeken Güney 
Marmara Bölge Kan 
Merkezi’ne bağlı 
Bursa Kan Bağışı 
Merkezi görevlileri 
“Kan bağışı bilinci 
genç yaşta başlıyor. 

davranışın tüm 
vatandaşlarımıza 
örnek olmasını 
temenni ediyorum. 
Zeynep Emine Aydın 
öğretmenimiz bu 
davranışıyla 
öğretmenliğin bir 
ömür boyu süren 
kutsallığına bir kez 
daha dikkat 
çekmiştir.” dedi.

Sonraki yıllarda 
ne yazık ki kan 
bağışına olan 
ilgi azalıyor. 
Öğrencilerimizin 
bu yaşta böyleşine 
bir etkinliğe imza 
atmaları gelecek 
adına bizieri mutlu 
etti. Bu yıllarda kan 
ve kan ürünlerinin 
önemini idrak eden 
nesiller, gelecek 
yıllarda bu has
sasiyetlerini 
sürdüreceklerdir. ” 
dedi. ' A
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Tüketiciler Perneği Sahte Sağlık re Hayat Sigortalarına Savaş açtı
Bursa Tüketiciler 
Demeği Genel Baş 
kanı Sıtkı Yılmaz, 
son günlerde vatan 
daşları mağdur 
eden sahte hayat ve 
sağlık sigortalarıyla 
alakalı şikayetlerin 
arttığını söyledi. 
Bursa Tüketiciler 
Demeği Genel Baş 
kanı Sıtkı Yılmaz, 
son günlerde vatan 
daşları mağdur 
eden sahte hayat ve 
sağlık sigortalarıyla 
alakalı şikayetlerin 
arttığını söyledi. 
Bazı hayat sigorta 
larıyla vatandaş 
ların mağdur 
edildiğini ileri süren 
Yılmaz, "Son gün
lerde demeğimize 
gelen tüketicilerin 
birçoğu, hiç kabul 
etmedikleri veya 
hatırlamadıkları 
halde birileri tarafın 
dan aranarak, 'Sizin

le geçen yıl bir 
sağlık hizmeti 
sözleşmesi yaptık. 
Borcunuz var, bu 
borcunuz birikmiş. 
3-4 bin lira borcu 
nuzun 450 ve ya 
900 lirasını hemen 
ödemediğiniz tak 
dirde icra yoluyla 
evinize geleceğiz 
veya hapis ceza 
sıyla cezalan 
dırılacaksınız' diyor
lar. Hatta bazıları, 
'Şu an savcılıkta 
yım, onun yanında 

yım' gibi sözler 
söyleyerek tüketi
ciyi baskı altına 
almakta ve para 
sömürmektedir. 
Tüketicilerimizin bu 
konuda son derece 
dikkatli olmaları 
gerekir. Mesafeli 
sözleşmeler 
kapsamında tüketi
ciyle doğrudan yüz 
yüze gelinmeksizin 
telefonla veya tele
vizyon aracılığıyla, 
internet üzerinden 
yapılan satışlar 

mesafeli sözleşme 
ler kapsamındadır. 
Tüketici bununla bir 
hizmeti kabul edip 
veya reddetme 
hakkına sahiptir. 
Kabul ettiği zaman 
bu hizmeti veren 
şirketin postane 
yoluyla tüketiciye 
hangi sağlık hizme
tini sunmuşsa o 
hizmetle ilgili bil
gilendirmesi ve 
yazılı şekilde bel
gelerin tüketiciye 
ulaşıp imzalan 
diktan, geriye gön
derildikten sonra 
ortaya hüküm 
koyması gerekir. 
Ancak bazıları, or
tada böyle bir hiz 
met yokken, tüketi 
cinin borçlu olduğu 
na, bu hizmeti kabul 
ettiğine veya süresi 
dolduğu için tekrar 
yenilendiğine ilişkin 
tüketiciyi ödeme 

yapmaya zorlamak 
tadır. Tüketici de 
icraya düşmemek 
için gidip bu ücreti 
ödüyor. Sonra 
derneğimize geli 
yor. Telefonla yapı 
lan satışlar saldır 
gan satış kapsamın 
dadır. Bu yöntemle 
yapılan sözleşmeler 
geçersizdir. Tüketici 
kendisi kabul etse 
dahi, herhangi bir 
hizmet almadıysa, 
hizmet karşılığı ol
mayan hiçbir şeyin 
bedeli de olmaz. 
Tüketicilerimiz bu 
şekilde ödeme yap 
masınlar. Demek 
olarak biz bu firma 
lara ihtarname gön
deriyoruz. Bu ihtar
nameler adreslere 
ulaşamadığı ve ka 
bul edilmeyip geri 
döndüğü için para 
nın geri alınması 
zor. Adreslerini 

bulduğumuzda biz 
tüketici lehine icra 
yoluyla o paralan 
geri almaya çahşıyo 
ruz” dedi.
Sigorta şirketlerinin 
ölen kişinin bor
cunu ödememek 
bahane aradığını 
ifade eden Yılmaz, 
'Tüketici gidip 
bankadan kredi 
çekiyor. Banka 
hayat sigortası 
yaptırıyor. Kredi 
çeken kişinin vefatı 
halinde, kalan kredi 
borcunun hayat 
sigortası tarafından 
ödenmesi gerekir. 
Hayat sigortası 
prim almasına 
rağmen, bu 
sorumluluğu üz
erinden atmak ve 
kredi borcunu öde
memek için, 'Şu 
hastalığı varmış, bu 
hastalığı bize beyan 
etmedi.” dedi
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mııaağ Dmtersiiesi Jlimıa tıp llıeraiüriine Birdi
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi'nde 
görev yapan dok
torlar geliştirdikleri 
Skorlama Yöntemi 
ile dünya tıp lite 
ratürüne girmeyi 
başardılar.
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Göz 
Hastalıkları An
abilin) Dalı öğretim 
üyeleri Uzm. Dr. 
Sertaç Argun 
Kıvanç, Doç. Dr. 
Berna Akova Budak 
ve Prof. Dr. Ahmet 
Tuncer Özmen'in 
aynı fakülteden 
Tıbbı Mikrobiyoloji

Anabilim Dalı 
öğretim üyeleri 
Prof. Dr. Beyza 
Ener, Doç. Dr.

Oktay Alver, Uzm. 
Dr. Nazmiye Ülkü 
Tüzemen ile 
yaptıkları" A Clini

cal Scoring System 
for Diagnosis of 
Ocular Demodico- 
sis " isimli

S alışmaları, Uludağ 
Iniversitesinin adı 

ile dünya tıp liter
atüründe yer alma 
başarısı gösterdi. 
Demodex isimli 
akarların kirpiklerde 
ve göz yüzeyinde 
meydana getirdiği 
değişiklikleri in
celeyen çalışma 
ekibinden Göz 
Hastalıkları An
abilim Dalı öğretim 
üyeleri Uzm. Dr. 
Sertaç Argun 
Kıvanç ve Doç. Dr. 
Berna Akova Budak 
daha önce ortaya 
koyulmamış bir

klinik skorlama 
geliştirerek, skor 
lamaya "Uludağ 
Oküler De- 
modikozis Klinik 
Skorlaması 
(UODS)" adını 
verdiler. Dünyada 
oküler demodi 
kozis tanısı için 
geliştirilen ilk klinik 
skorlama olma 
özelliği taşıyan 
bu çalışmanın 
sonuçları ile hasta
lara daha kolay ve 
hızlı tanı koyma ve 
daha doğru tedavi 
başlama imkanı 
sağlanabilecek.

Btırsa'da yetişti 48 ülkede tüketimi
İngiliz Kraliyet 
ailesinin mutfağına 
kadar giren, lezzeti, 
raf ömrü ve görünü 
müyle dünyanın en 
kaliteli inciri kabul 
edilen "Bursa 
siyahı", bu yıl 49 
ülkeye ihraç edildi. 
Yaş Meyve Sebze 
ihracatçıları Birliği 
(UYMSİB) veri
lerinden yaptığı 
derlemeye göre, bu 
yıl Bursa siyahı in
cirde dış satım 
2016'ya göre miktar 
bazında yüzde 14 
artışla 16 bin 122 
tona, değer bazında 
ise yüzde 46 artışla 
46 milÇon 245 bin 
dolara çıktı.
Sadece Bursa'da 
yetişen bu ürün, 
2017 sezonunda 
Kanada, Çin, Katar, 
İsveç, Malezya, 
İtalya, Rusya, Al
manya, İngiltere, 
Hollanda, Kuveyt ve

Hindistan'ın da 
aralarında bulun 
duğu 49 ülkeye 
satıldı.
Değer bazında mik
tara oranla daha 
fazla artış görül 
mesi, ürünün 
pazarlanma değeri 
nin yükselmesin
den kaynaklandı. 
Geçen yıl kilogram 
başına 2,25 dolar 
olan dış satım 
fiyatı, bu yıl 2,87 
dolara yükseldi. 
Yarısını Almanya, 
Hollanda ve İn

giltere tüketti 
Bu yıl en fazla 
Bursa siyahı 
ihracatı yapılan ve 
en fazla gelir elde 
edilen ülkeler, 15 
milyon 733 dolarla 
Almanya, 5 milyon 
429 dolarla Hol
landa ve 5 milyon 
126 dolarla 
İngiltere oldu.
Söz konusu 3 ülke 
ye yapılan Bursa 
siyahı dış satımı, 
toplam ihracatın 
yüzde 56'sını 
oluşturdu.

Bu dönemde Hong 
Kong'a yapılan 
ihracatın tutarı, 
geçen yıla kıyasla 
yüzde 93 artarak 3 
milyon 203 bin 
dolara çıktı. Bu 
pazardaki artış in
cirin Uzak Doğu 
pazarında gelecekte 
yer alacağı 
konusunda önemli 
bir referans oluş 
turdu. Dış satımda 
Bursa siyahına kilo
gram başına en 
fazla ödemeyi 
yapan ülkeler ise 
4,43 dolarla Hong 
Kong ve 4,5 dolarla 
Kanada oldu.
Bursa siyahının 
ihracatından sağla 
nan gelirin yüzde 
100'ün üzerinde • 
arttığı ülkeler ise 
yüzde 134 ile Rusya 
(2 milyon 567 bin 
dolar), yüzde 109 ile 
Kanada (624 bin 
dolar), yüzde 106 ile 

Singapur (217 bin 
dolar), yüzde 129 ile 
Malezya (98 bin 
dolar) olarak kayıt 
lara geçti. Bu sezon 
ayrıca geçen yıl 
ürün gönderilme 
yen İsrail ve Çin 
Halk Cumhuri 
yeti'ne de ihracat 
yapıldı.
UYMSİB Başkanı 
Senih Yazgan, 
yaptığı açıklamada, 
bu sezon siyah in
cirin daha değerli 
olarak pazarlandı 
ğına dikkati çekti. 
Bu yıl kuraklığın yol 
açtığı boy 
sıkıntısına rağmen 
ürünü değerli 
pazarladıklarını dile 
getiren Yazgan, "O 
sıkıntı da olmasaydı 
gelir hanemize 
yazılacak rakam 
çok daha fazla ola
bilecekti diye 
düşünüyorum." 
dedi.

Yazgan, Avrupa'da 
meyvenin taneyle 
alındığına işaret 
ederek, şunları 
söyledi: "Avrupa'da 
bu değerli ürünün 
özellikleri 
tanındıkça tüketim 
miktarı da 
artacaktır. Halen 
bunu nasıl yiyecek
lerini bilmiyorlar. 
Nasıl yiyeceklerini 
onlara anlatmaya 
çalışıyoruz. O ne
denle süreç uzun 
ama ümitvar bir 
ürün. Üretici ile 
ihracatçı arasındaki 
fiyat dengesinin 
çok iyi sağlanması 
gerekiyor. Üretici, 
fiyatlandırmanın 
düşüklüğü ya da 
yüksekliği 
konusunda bazen 
basını kullanarak, 
mesajlar iletmeye, 
ihracatçıya, resmi 
kurumlara ulaşma 
ya çalışıyor.”
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Bursa da üniversiteli polislerin mezuniyet sevinci
Bursa'da üniversite 
mezunu 322 polis 
adayı, 4 aylık teorik 
ve uygulamalı eği 
tim sonrası mesle 
ğe ilk adımı attı. 
Bursa Polis Meslek 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü 20. 
dönem mezunlarını 
düzenlenen törenle 
verdi. Dört yıllık 
üniversite mezun 
lan arasından 
seçilen 322 polis 
adayı, başaralı 4 
aylık eğitim süreci 
nin ardından polis 
olmaya hak 
kazandı. Törende 
konuşan Bursa Val
isi İzzettin Küçük,

"Bugün bir gurur 
tablosunun 
önündeyiz. 
Değerli anne ba
balar, evlatlarınızla 
ne kadar kıvanç 
duysanız azdır. 
Polislik diğer 
meslek grupları 
gibidir, fakat farklı 
ve artı yönleri de 
vardır. İnsanlarımız 
canını, malını ve na
musunu siz polis
lerimize emanet 
ediyor. Canınızı or
taya koyarak görev 
yaptığınız bu 
meslek onun için 
kutsaldır. Bizler 
hayatımızı hiçbir 
endişe ve korkuya

rüyorsak, bunda 
bizim için görev
yapan kahraman 
polisimiz ve jandar

mamızın emeği 
olduğu içindir. Ben 
burada mesleğe 
adım atacak polis 
arkadaşlarıma da 

bir şeyler söylemek 
istiyorum. Burada 
aldığınız eğitim ile 
asayişin sağlanma 
sı, milletimizin 

güvenliği ve 
kanunların uygulan 
ması için canla 
başla çalışacağınıza 
yürekten 
inanıyorum. Silah 
arkadaşlığından 
daha ileri bir 
arkadaşlık yoktur. 
Ayrıca bu meslek 
her zaman kendini 
diri ve taze tutma 
işidir.
Kanun bilginizden 
silah kullanmanıza, 
hareket ka
biliyetinizden, 
kararlılığınıza 
hepsini geliştir 
meli ve güncel 
tutmalısınız" 
dedi.

BursalIlar zehir soluyor
Bursa'da 2 gün 
boyunca etkili olan 
lodosun sona erme
siyle birlikte hava 
kirliliği tekrar nor
mal değerlerin 10 
kat üzerine çıktı. 
Bursa'da denetlen
meden çalışan 
sanayi tesislerinin 
kirlettiği hava 
yapılan ölçümlerle 
birlikte normal 
değerlerin 10 kat 
üzerinde çıktı. Bur
sa'da artış gösteren 
akciğer kanseri, KO 
AH, ve astım hasta 
tıklarının en büyük 
sebebi, şehrin 
havasının normalin

10 kat üzerinde kirli 
olması. Uzmanlar 
Demirtaş bölgesine 
termik santral kuru
lursa zaten havası 
kirli olan Bursa'da 
vatandaşların 
maskeyle dolaşmak 

zorunda kalacağını 
söyledi. Bursa'da 
geçtiğimiz günlerde 
ölçülen PM10 değe 
ri 70 olması gerekir 
ken 843 olarak 
ölçüldü.
Bunun da pek çok 

hastalığın sebebi 
olduğu belirtildi. 
Bursa'daki hava 
kirliliğiyle ilgili açık 
lama yapan Tabip 
Odası Başkanı Dr. 
Güzide Elitez, 
"Bursa, lodos sonra 
sı çok ciddi an
lamda bir hava 
kirliliği yaşıyor. Bu 
kirlilik insanların 
sağlığını tehdit eder 
boyutta. Devletin 
verilerini gözlemle 
diğimizde Bursa'da 
hava kirliliğinin nor
malin çok üzerinde 
olduğunu görü 
yoruz. Özellikle 
PM10 dediğimiz 

değer dün gece 
itibariyle 843 gibi 
bir değere ulaştı. 
Bu değerin normal 
de 70 olması gere 
kiyor. Avrupa'da bu 
sınır 50 olarak 
görülüyor. Bu PM10 
nedir? Bu, sanayi 
kirleticileri, kömür 
ve fosil yakıtlar 
anlamında, havaya 
saçılan 10 mikron 
büyüklüğündeki 
küçük maddelerdir. 
Bu maddeler sol
unumla vücuda gi 
rerek insanı hasta 
ediyor" şeklinde 
konuştu.
Başta akciğer 

kanseri olmak 
üzere ülkemizde 
hemen hemen her 
ailede bir kanser 
vakası görüldüğünü 
ifade eden Elitez, 
"Bunun yanında 
felç riskini çok 
artırıyor. KOAH 
hastalığına sebe
biyet veriyor. Özel
likle çocuk 
astımlarının başta 
gelen sebep
lerinden biridir. 
Bursa'da 
çocuğunuz astım 
hastalığından muz- 
daripse bunun asıl 
sebebi hava 
kirliliğidir. “ dedi
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Ekim ayında bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre ihracat 
birim değer endeksi 
yüzde 2,9, ithalat 
birim değer endeksi 
de yüzde 8 arttı. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
2017 yılı Ekim ayı 
dış ticaret endek
slerini açıkladı. 
Buna göre, ihracat 
birim değer endeksi 
Ekim ayında bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 
2,9 arttı. Endeks bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre, gıda, 
içecek ve tütünde 
yüzde 6,4 azalırken, 
ham maddelerde 
(yakıt hariç) yüzde 
2,7, yakıtlarda yüzde 

14,2 ve imalat 
sanayinde (gıda, 
içecek, tütün hariç) 
yüzde 3,8 arttı. 
İthalât birim değer 
endeksi Ekim 
ayında bir önceki 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 8 arttı. En
deks bir önceki yılın 
aynı ayına göre, 
gıda, içecek ve 
tütünde yüzde 3,2 
azalırken, ham mad
delerde (yakıt hariç) 
yüzde 16,6, 
yakıtlarda yüzde 23 
ve imalat sanayinde 
(gıda, içecek, tütün 
hariç) yüzde 3,9 
arttı.
İhracat miktar en
deksi yüzde 5,8 arttı 
İhracat miktar en
deksi Ekim ayında

bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 
5,8 arttı. Endeks bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre, gıda, 
içecek ve tütünde 
yüzde 14,8, ham 
maddelerde (yakıt 
hariç) yüzde 5, 
yakıtlarda yüzde 2,9 
ve imalat sanayinde 

(gıda, içecek, tütün 
hariç) yüzde 9,8 
arttı.
İthalat miktar en
deksi Ekim ayında 
bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 
15,7 arttı. Endeks 
bir önceki yılın aynı 
ayına göre, gıda, 
içecek ve tütünde 

yüzde 28,6, ham 
maddelerde (yakıt 
hariç) yüzde 33,4, 
yakıtlarda yüzde 
12,7 ve imalat 
sanayinde (gıda, 
içecek, tütün hariç) 
yüzde 18,8 arttı. 
Mevsim ve takvim 
etkilerinden 
arındırılmış ihracat 

miktar endeksi 
yüzde 3,4 arttı 
Mevsim ve takvim 
etkilerinden 
arındırılmış seriye 
göre; 2017 Eylül 
ayında 140,6 olan 
ihracat miktar en
deksi yüzde 3,4 
artarak, 2017 
Ekim ayında 145,4 
oldu. Takvim etki
lerinden arındırılmış 
seriye göre ise;
2016 Ekim ayında 
145,9 olan ihracat 
miktar endeksi 
yüzde 5,8 artarak, 
2017 Ekim ayında 
154,4 oldu.
Mevsim ve takvim 
etkilerinden 
arındırılmış ithalat 
miktar endeksi 
yüzde 0,8 azaldı

M tartına horcu olanların sayısı azılılı
Bireysel kredi 
kartı borcundan 
dolayı yasal takibe 
intikal eden kişi 
sayısı, bu yılın 
10 ayında 
2016'nın aynı 
dönemine göre 
yüzde8,6 aza 
larak 762 bin oldu. 
Türkiye Bankalar 
Birliği (TBB) 
Risk Merkezi'nin 
Negatif Nitelikli 
Bireysel Kredi ve

Kredi Kartı Ekim 
2017 Raporu 
yayımlandı. 
Rapora göre, 
bireysel kredi 
borcundan dolayı 
yasal takibe 
giren kişi sayısı 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 8,6 aza 
larak 762 bin 
oldu. Bireysel 
kredi kartı bor 
cundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı ise aynı dönemde

yüzde 4,9 artarak 
632 bin kişiye 
yükseldi.
Bireysel kredi 
veya bireysel kredi 
kartı borcundan 
dolayı yasal takibe 
giren toplam kişi 
sayısı ise yılın 
ocak-ekim döne
minde 2016'nın 
aynı dönemine 
göre yüzde 0,1 
artarak 1 milyon 
118 bin kişi oldu.
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Türk Metal Sendikası ile Metal sanayicileri Sendikası arasındaki Toplu Sözleşme 
görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı >ŞÇî yollara döküldü..

Türk Melal isçisi MEES’e aıeş Biiskiirüyor
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Türk Metal işçisi huzursuz
Türk Metal Sendikası ile Türkiye 

Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) 
arasında Ekim ayında başlayan 
Toplu İş görüşmelerinde parasal ve 
sosyal haklar konusunda anlaşma 
sağlanamadı.

Bunun üzerine, Türk Metal Şendi 
kası temsilcileri masadan kalkınca, 
uyuşmazlık tutanağı tutuldu.

Bundan sonra gidilecek yol, Uzlaş 
ma Kurulu’na gitmektir. Dev. 4’de

Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası arasında sürdürülen grup 
toplu sözleşmesinde anlaşma sağlanamayınca uyuşmazlık tutanağı tutuldu, konunun 
hakem heyetine gitmesi işçileri yollara döktü. Türk Metal Sendika Gemlik Şube Başkanı 
Kemal Durmaz, toplu sözleşme görüşmelerinin başladığı 5 Ekim gününden beri işçilerin 
emeğinin karşılığını almak için insan onuruna yakışır bir yaşam sürmek için, hak ve adalet 
için beklediklerini belirterek, “Karlarına kar katanlar, ihracaat patlaması yaşayanlardan, 
rekor üzerine rekor kıranlardan, emeğimizin karşılığını istiyoruz.” dedi. Haberi sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Türk Metal Sendikası ile Metal Sanayicileri Sendikası arasındaki Toplu Sözleşme 
görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı işçi yollara döküldü..

İM Helal işçisi HEES'e ateş liisiiiiw

Türk Metal 
Sendikası ile 
Türkiye Metal 
Sanayicileri Şendi 
kası arasında 
sürdürülen grup 
toplu sözleşme 
sinde anlaşma 
sağlanamayınca 
uyuşmazlık 
tutanağı tutuldu, 
konunun hakem 
heyetine gitmesi 
işçileri yollara 
döktü.
Dün, Türkiye’deki 
tüm Türk Metal 
şçileri, saat 15.oo 

de vardiya dönü 
şümü sırasında 
işyerlerine yakın 
mesafede toplu 
olarak sloganlar 
atarak yürüyüş 
yaptı MESS’i 
protesto ettiler. 
Türk Metal 
Sendikası’nın 
Gemlik’te örgütlü 
olduğu en büyük 
işyeri Borusan A.Ş. 
fabrikasına 500 
metre yakınında 
servis araçlarından 
inen sendikalı 
işçiler, buradan 
işyeri girişine 
kadar sloganlarla 
yürüdüler.
Türk Metal Sendika 
Gemlik Şube 
Başkanı Kemal 
Durmaz ve Gemlik 
Şube Yöneticileri 
ile birlikte türk 
bayrakları ve 
sendika flamaları 
ile yürüyen işçiler; 
“Direne direne 

kazanacağız”, 
“İş ekmek yoksa, 
barış da yok.”, 
“İşçiyiz güçlüyüz 
kazanacağız”, 
“MESS şaşırdı 
sabrımızı taşırdı”, 
“Doktor şaşırma 
sabrımızı taşırma”, 
“Yüzsüz doktor”, 
“Doktor gidecek, 
huzur gelecek.” 
sloganlarını attılar. 
Polisin sıkı güven 
lik önlemi aldığı 
yürüyüş Borusan 
Fabrikası’ndaki 
giriş kapısı önüne 
kadar devam etti. 
Burada işçiler 
slogan atmaya 
devam ettiler.
Türk Metal Şendi 
ka Genel Merke 
zi’nce hazırlanan 
basın bildirisini 
Gemlik Şube 
Başkanı Kemal 
Durmaz okudu. 
Durmaz, Türk 
Metal’in iş veren 
örgütü MESS ile 
yürütülen toplu 
sözleşme 
görüşmelerinin 
uyuşmazlık ile 
sonuçlandığını 
sendikanın işçiler 
için talep ettiği can 
alıcı maddeler 
ücret ve sosyal 
haklarla ilgili 
maddelerin 
MESS’in uzlaş 
maz tutumu ile 
sonuçlandırama 
dığını belirterek, 
Bu gelişmeler 

üzerine Sendika

mız Türk metal 
masayı terk etti.” 
dedi.
Durmaz, toplu 
sözleşme görüş 
melerinin başladığı 
5 Ekim gününden 
beri işçilerin 
emeğinin karşılı 
ğını almak için 
insan onuruna 
yakışır bir yaşam 
sürmek için, hak ve 
adalet için bekle 
diklerini belirterek, 
“Karlarına kar 
katanlar, ihracaat 
patlaması yaşayan 
lardan, rekor üzer
ine rekor kıranlar 
dan, emeğimizin 
karşılığını istiyo 
ruz.” dedi.
Kemal Durmaz 
konuşmasında 
patronların 
kazandığı her 
kuruşta işçilerin 
emeği olduğunu 
belirterek, “Örgüt 
lü olduğumuz fab

rikalar, ihracat 
şampiyonu olduy 
sa, bunda bizim 
emeğimiz var, 
bizim alın terimiz 
var. Otomobilde, 
beyaz eşyada, 
elektronikte, 
örgütlü olduğumuz 
işletmeler, her yıl 
şampiyon oluyor
larsa, bunda bizim 
hakkımız var.
Bizim patronların 
karlarında 
gözümüz yok.
Daha çok yatırım 
yapsınlar. Yapsın 
lar ki iş olsun, aş 
olsun, ekmek 
olsun 
Ama biraz da inşa 
na, emeğe, 
emekçiye yatırım 
yapsınlar” dedi. 
“Kavganın merak 
hsı değiliz” diyen 
Durmaz, iş yerinde 
barıştan, huzurdan 
yana olduklarını, 
huzur ve istikrar

dan yana oldukla 
rını belirterek, 
“Biz üretiyoruz, 
ama kazanamı 
yoruz. Artık yeter, 
artık biz de kazan
mak, emeğimizin 
karşılığını almak 
istiyoruz. Alın 
terimiz için, 
emeğimizin, 
ekmeğimiz için, 
çocuklarımız için 
kazanmak istiyo 
ruz.” şeklinde 
konuştu.
MESS in 6 aylık 
enflasyon 
önerdiğini söyle 
yen Durmaz, 
MESS’e seslene 
rek; “Biz böyle bir 
anlayışı kabul et
miyoruz” dedi. 
Enflasyon 
hesabının işçilerin 
hesabı olmadığını, 
rakamların gerçek
lerle, hayatla, 
sokakla, pazarla 
hiçbir ilgisi 

olmadığına dikkat 
çekti.
Kemal Durmaz 
konuşmasını şöyle 
sürdürdü: 
“Bizim tüketme 
diğimiz paketleri 
sepete koyuyorlar, 
Bu sepet bizim 
sepetimiz değil. 
Bizim sepetimiz 
deki tüm temel 
tüketim maddeleri 
en az yüzde 
20 zamlandı.
Ama, MESS bunları 
görmüyor” dedi. 
Durmaz, esnek 
çalışmayı dayat
mak istendiğini be
lirterek, “Bir kere 
sokaklara çıkarsak 
bir daha geri dön
meyiz. Bunu her 
kes böyle bilsin 
kararlıyız. Artık 
sipariş yetişsin 
diye gecesini 
gündüzüne katan 
işçi yok. Artık fazla 
mesai de sağlığı 
pahasına ter 
döken emekçi yok! 
Artık fazla 
mesai yok! 
Genel Merkezi 
mizin aldığı eylem 
kararlarını her 
hafta hayata 
geçireceğiz. 
Herkes Türk 
Metal’in gücünü 
görecek” 
Kemal Durmaz’ın 
konuşmasından 
sonra işteki vardi 
yada çalışanlar da 
sloganlarla işten 
çıktılar.
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Dolandırıcıya 250 ün lira kaptırdı
Bursa'da kendisini 
kamu görevlisi 
olarak tanıtan 
kişiye inanan bir 
kadın, 250 bin 
lirasını kaptırdı. 
Kadının parayı 
vermeden önce 
şüpheli ile konuş 
ması ise, güvenlik 
kamerasına 
yansıdı.
Edinilen bilgiye 
göre, Balıkesir'de 
ikamet eden B.S.'yi 
(59) arayan bir kişi 
kendisini kamu 
görevlisi olarak 
tanıttı. Telefonla 
konuşan kişi, 
B.S.'ye, "Kimliğiniz 
kuyumcu soygu
nundaki şüpheli 
şahıstan alındı.
Ayrıca ev telefo
nunuzla 
FETÖ'cülerle 
görüşme yapılmış. 
Sizin kimliğiniz ile 
PKK ve FETÖ'ye 
para aktarılmış. Bu 
olaylardan kurtul 
manız ve diğer 
suçluları

Youiuhe Fenomeni, Kazaıla Yaralanılı
Video paylaşım 
sitesi YbuTube'da 
2,5 milyondan fazla 
takipçisi olan, 
çektiği eğitici vide
olarla ünlenen 37 
yaşındaki Muham
met Ruhi Çenet, 
Gebze- Orhangazi- 
İzmir Otoyolu'nda 
kullandığı otomo
bilin kontrolünü 
kaybedip, bariyer
lere çarptı. 
Kazada otomobil, 
hurdaya dönerken,

fahrilıaılal(iPııîlanıaMa,Yorgııııl(azan,,$elıeııOlıııu$
Gürsu da 5 kişinin 
ölümü, 16 kişinin 
yaralan masıyla 
sonuçlanan iplik- 
boya fabrikasındaki 
patlamaya ilişkin 
hazırlanan ve 
Cumhuriyet Başsav 
alığına sunulan 
bilirkişi raporunda, 
patlamanın 
"yorgun kazan"ın

yakalamamız için 
evde bulunan altın 
ve paraları alıp, 
Bursa'ya gelin” 
dedi. Bunun üzeri 
ne paniğe kapılan 
B.S., 140 bin lira 
para ve 110 bin lira 
değerindeki ziynet 
eşyasını yanına

Çenet ve yanındaki 
arkadaşı yaralandı. 
Kaza, dün sabah, 
Gebze- Orhangazi- 
İzmir Otoyolu'nun 
Küçük Sanayi 
Sitesi mevkisinde 
meydana geldi. 
Sosyal paylaşım 
sitesi YouTube'de 
2,5 milyondan fazla 
takipçisi olan ve 
eğitici videolarıyla 
ünlenen Muhammet 
Ruhi Çenet'in 
Bursa yönünden 

yüksek basınca 
dayanamaması 
sonucu meydana 
geldiği belirtildi. 
Bursa Cumhuriyet 
Başsavcılığınca 
yürütülen soruştur 
ma kapsamında, 
patlamaya ilişkin 
2 makine mühen
disi ve bir endüstri 
yüksek mühen

aldı. Ticari taksi ile 
Bandırma'dan Bur
sa'ya gelen B.S., 
terminal civarında 
yaklaşık 250 bin 
lira değerindeki 
para ve ziynet 
eşyasını şüpheliye 
verdi. Bir süre 
sonra

İstanbul'a gittiği 
41 K 1122 plakalı 
otomobil kon
trolden çıktı. 
Çenet, yol 
üzerindeki bari 
yerlere çarparak, 
dururken otomobil, 
hurdaya döndü. 
Kazada Muhammet 
Ruhi Çenet ile 
yanındaki arkadaşı 
22 yaşındaki Yusuf 
Fazıl Çuhadar 
hafif yaralandı. 

Yaralılar, ihbar 

disinden oluşan 
uzman bilirkişi 
heyeti tarafından 
yapılan inceleme 
tamamlandı.
Soruşturma 
dosyasına giren 
bilirkişi rapo 
runda, iş yerinin 
denetlenmesi 
hususunda 
yetkili kurumlar, 

dolandırıldığını an
layan B.S., Bursa İl 
Emniyet Müdürlüğü 
Yankesicilik ve 
Dolandırıcılık Büro 
Amirliği'ne 
müracaat etti. 
10 saatlik kamera 
kayıtları incelendi 
Ekipler, şüphelileri 
yakalamak için 2 
gün boyunca 10 
saatlik kamera 
görüntülerinden 5 
bin aracı inceledi. 
İncelemenin 
ardından 
şüphelilerin lüks 
bir aracı İstanbul'
dan kiraladıkları 
tespit edildi.
Yapılan çalışmalar 
neticesinde aracı 
kiralayan 
Abdullah Ç. (23) 
gözaltına alındı. 
Güvenlik 
kamerasına 
yansıyan görün
tülerde, kadının 
şüpheliye para 
vermeden önceki 
konuşmaları 
yer aldı.

üzerine gelen 
sağlık ekipleri 
tarafından 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak, te
daviye alındı. 
Çenet ve Çuhadar, 
bir süre has 
tanede kontrol 
altında tutul 
duktan sonra 
taburcu edildi. 
Kazayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

buhar kazanlarının 
patlama nedenleri 
ve patlamaya 
ilişkin kusurlar 
ortaya kondu.
Bilirkişi raporunda, 
buhar kazanlarının 
periyodik 
bakımlarının 5 
yılda bir yapılması 
gerektiği 
vurgulandı

Arkadaşını 
öldüren sanığın 
cezası helli oldu

Bursa'da kendisin
den 20 bin lira 
istediği iddiasıyla 
arkadaşını öldüren 
sanık, müebbet 
hapis cezasına 
çarptırıldı 
Geçen yıl kasım 
ayında meydana 
gelen olayda, oto 
yıkama dükkânı 
işleten Ersin S. 
(29), kendisinden 
20 bin lira isteyen 
servis şoförü 
Şevki Aytekin'i (30) 
öldürdü. Olayın 
ardından 
yakalanan şüpheli 
tutuklandı.
Ersin S. hakkında 
Bursa 6. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
'kasten adam 
öldürmek' suçun
dan müebbet 
hapis cezası 
talebiyle dava 
açıldı. Son kez 
hakim karşısına 
çıkan Ersin S., ilk 
duruşmadaki 

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

ifadelerini tekrarla
yarak, "Şevki ile 
aynı mahalleden 
arkadaşız. 
Aramızda zaman 
zaman alacak 
verecek meselesi 
yaşanırdı. Olay 
günü beni ara 
yarak para istedi. 
Ben de ona 
paramın olma 
dığını söyledim. 
Bana bağırarak, 
'Akşam 20 bin 
lirayı hazırla ve 
kahveye getir' 
dedi. Ben de sinir
lendim, pompalı 
tüfeğimi alarak 
kahveye gittim. 
Bahçede oturu 
yordu. 3 el ateş 
ettim" dedi. 
Mahkeme 
heyeti karar 
duruşmasında 
sanığa herhangi 
bir indirim 
uygulamayarak 
müebbet hapis 
cezası verdi.
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Türk Metal işçisi huzursuz
Türk Metal Sendikası yalnız Gemlik ve Orhangazi 

deki 11 fabrikada 5 bin 300 işçi ile, Bursa da 46 fab
rikada 41 bin işçi ile dün MESS'i kınayan bir 
yürüyüş ve basın açıklaması yaptı.

Gemlik’teki eylem, saat 15.30 sıralarında Gemlik 
Borusan Fabrikası’nda 16.00 vardiyasına girecek 
olan işçiler toplanarak, işyerine 500 metre kala, el
lerinde Türk bayrağı ve sendika flaması ile slogan
lar atarak fabrika önüne kadar yürüdüler.

Türk Metal Sendikası Geml<Şube Başkanı 
Kemal Durmaz, genel merkezce hazırlanan basın 
bildirisini okudu.

İşveren sendikasının ücretler ve sosyalpaKiar 
konusunda Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) ın enf 
lasyon hesabına göre zam vermesi üzerine emekçi
lerin sendikası bunu kabul etmiyor. Çünkü ou ku. 
rumlar doğrudan iktidarlara bağlı oldukları için, 
hiçbir zaman yayınladıkları enflasyon ve kdiKinma 
yüzdeleri gerçeği yansıtmıyor.

Olmadık ürünlerin fiyatlarını ele alarak, kendileri 
ne ve bağlı olduğu iktidarın isteğine göre sonuç 
çıkarıyorlar.

En güvenli olması gereken bu kurumlara halkın 
güveni yok.

Daha geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin 3 aylık 
kalkınma hızını 11.1 olarak açıklamadılar mı?

MESS işçilere 6 aylık enflasyonu önerirken, Türk 
Metal işçilerine şöyle sesleniyor:

“Bu enflasyon hesabı bizim hesabımız değildir. 
Bu rakamın gerçeklerle, hayatla, sokakla, pazarla 
hiçbir ilgisi yok.

Çünkü TÜIK, enflasyon hesabında başka kalem
leri dikkate alıyor. Bizim tükettiğimiz kalemleri 
sepete koymuyor. Bu sepet bizim sepetimiz değil.

Bizim enflasyonumuz tüm temel tüketimi mad 
deleridir. En az yüzde 20 zamlanmış. Ama MESS 
bunu görmezlikten geliyor.

Bunlarda yetmezmiş gibi esnek çalışmayı 
dayatıyor. İkramiyelerde kışta İyem esasını getiril 
mek istiyor, kıdemli işçinin hakkını vermiyor.” 
diyor.

Türk Metal Sendikası fabrikalarda çalışan işçi 
ferin fazla mesai yapmasını yasaklamış.

Fabrikada görevli doktorun 20 yıllık işçiyi 
azarlaması üzerine, işçiler doktora çıkmıyorlarmış.

İşçinin iş akdi fesh edilmiş, yani işçi kovulmuş.
Şimdi Türk Metal işçileri de bu doktoru istemi 

yor. Doktorun bürosu önünde işçiler slogan 
alıyorlarmış. Dün de atılan sloganlar arasında 
“Doktor şaşırdı, sabrımızı taşırdı”, “Yüzsüz dok
tor”, “Doktor gidecek, huzur gelecek” diye slogan
lar atıldı.

Kemal Durmaz konuşmasında patronların 
kazançlarında gözleri olmadığını, ancak karlarına 
kar katarlarken, ihracaat patlaması yaşanırken, 
emeklerinin karşılığının verilmesini istiyor.

Türk Metal ile MESS arasında anlaşma 
sağlanamazsa grev kapıda görülüyor.

TabiiOHAL’e takılmazsa. 

Gemlik Belediyesi 
Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü ekipleri, 
merkezdeki düzensiz 
toprak alanlar dahil 
olmak üzere tüm 
kavşak, orta refüj 
ve kaldırım kenarla 
rında peyzaj düzen
leme çalışmalarına 
devam ediyor. 
Kış şartlarına uygun 
rengarenk çiçekler 
özellikle orta kavşak 
larda perspektif 
olarak dizayn 
ediliyor. Kavşak, 
orta refüj ve 
kaldırımlarda uygu
lanan peyzaj 
çalışmaları ile Kentin 
görünüşünü daha 
güzel hale getirildi 
ğini belirten 
Belediye Park ve 
Bahçeler Müdürü 
Cemalettin Uysal, 
“Düzenlenen refüj- 
lerin üzerine çimler,

çiçekler, süs bitkileri 
ile peyzaj çalışmaları 
yapıldığını ifade ede 
rek, Şehir giriş ve 
çıkışları başta olmak 
üzere, Orhangazi 
Caddesi, Terminal 
köprüsü, Cumhu 
riyet Mahallesi 
Manastır Mevkii’nin 
yanı sıra şehir merke 
zindeki ana arterler 
üzerinde de yeşillen 
dirme, çiçeklendirme

ve gerekli peyzaj 
çalışmalarına ara 
vermeden devam 
ediyoruz” dedi. 
Çalışmaları yerinde 
inceleyen Belediye 
Başkanı Refik Yıl 
maz, Refüj ve kav 
şak düzenlemeleri 
nin kent estetiği bakı 
mından son derece 
önemli olduğunu 
vurgulayarak, 
“Şehrimizin muhtelif

yerlerinde ve ana 
caddeleri üzerinde 
yapılan düzen
lemeler sonucu 
şehrimize estetik bir 
görünüm kazandı 
rıyoruz. Şehir merke 
zindeki çalışmaların 
tamamlanmasının 
ardından tüm mahal
lelerimizde de aynı 
uygulamalan gerçek 
/eştireceğiz” diye 
konuştu.

flKP n in Baskan adayı Yasar İslam
AKP Gemlik İlçe 
Başkanı Zafer Işık’ın 
görevinden istifa 
etmesinden sonra 
yapılacak olan ilçe 
kongresinde AKP 
Gemlik ilçe 
başkanlığına kimin 
aday olacağı belli 
oldu.
Önceki gün 
Ankara’ya çağrılan 
Yaşar İslam, Aykut 
Türe ve Murat Yavuz 
Genel Merkezde 
Teşkilatlandırmadan sorumlu Başkan 

Yardımcısı ve
Değerlendirme Ku
rulu karşısına çıktı

lar. Zafer Işık’ın da 
birlikte gittikleri 3 
AKP’den İlçe başkan 
vekili Yaşar İslam’ın 
yapılacak ilçe kong 
resinde aday olaca 
ğı açıklandı. AKP’li 
delegeler, mahalle 
temsilcileri, beledi 
ye başkanı ve mecli 
si üyeleri ile ilçe yö
neticilerin yaptığı se 
çimde öne çıkan 
isimler Genel 
Mer kezce 
değerlendirildi.
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Uludağ hu »il çok farklı olacak"
Türkiye'nin önemli 
kış turizmi merkez
lerinden Uludağ'da, 
Bursa Valiliğinin 
öncülüğünde 
yapılan çalışmalar 
ile ziyaretçilerin 
daha güvenli ve 
rahat bir tatil 
geçirmesi 
sağlanacak.
Vali İzzettin Küçük, 
yaptığı açıkla 
mada, Uludağ'ın 
Türkiye'nin yüz 
akı ve prestij 
alanı olduğunu 
söyledi. 
Muhteşem görün
tüye sahip Uludağ'a 
insanların akın akın 
geldiğini vurgu
layan Küçük, 
şunları kaydetti: 
"Güven ve huzur 
içinde bir mekan 
olması için yoğun 
çalışma yaptık.

Yollar genişletildi, 
yeni otopark yerleri 
açıldı. Yolların 
sürekli açıl 
ması için orada 
karayollarının bir 
merkezi oluştu. 
Sadece dağa giden 
yol değil, kayak 
merkezi bölgesin

deki yolların açık 
olabilmesi için kar 
küreme araçları bu
lundurulacak. 
Aldığımız kararlar 
bu yıl fark edilecek, 
hissedilecek.
Yapılan 
çalışmaların 
neleri temin ettiği

görülecek.
"Hızlı karar alınıp, 
hızlı uygulanacak" 
Küçük, Uludağ'da 
geniş katılımlı 
bir çalıştay 
yapacaklarına da 
değinerek, bölge ile 
ilgili bir vizyon or
taya koyacaklarını 

dile getirdi. 
Uludağ'ın sadece 
bir kayak merkezi 
olmadığını ifade 
eden Küçük, şu 
değerlendir 
melerde bulundu: 
"Muhteşem bir 
orman, endemik 
bitki yapısına

sahip bir turizm 
merkezi. Dünyada 
böyle çok az dağ 
vardır. Yani tadına 
doyum olmaz bir 
mekan. Orayı 
bir pırlan 
tayı işler gibi 
işleyeceğiz. Çok 
dikkatli ve hassas 
ilerliyoruz. Orada 
15-16 kuruma 
görev verildi. Ay 
rica bir komisyon 
teşkil edildi. Orada 
önemli kararlan 5 
kişilik komisyon 
alacak. Gecik 
meksizin kararlar 
alınıp uygula 
nacak. Uludağ'da 
artık bir kaos 
değil, koordinasyon 
olacak. Birlik 
ve beraberlik 
içinde çalışılacak. 
Hızlı karar alınıp 
hızlı uygulanacak."
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Serbest Kürsü
Kemal Atan -■ Eğitime!

Yaşanacak Bir Türkiye Nasıl Olmalı
Gelin hep birlikte 

“Yaşanacak Bir 
Türkiye’yi” inşa ede
lim... Neden mi? 
Neden yaşanacak bir 
Türkiye’ye 
ihtiyacımız var?

15 yıl önce yolsuz 
lukla, yoksullukla ve 
yasaklarla mücadele 
etme sözü vererek 
iktidara gelenlerin 
Türkiye’yi ne hale 
getirdikleri ortada.6 
milyon 200 bin işsiz. 
17 milyon yoksul. 
Maaşı 1000 liranın 
altında olan 8 milyon 
yoksul emekli. Prim 
borcu olduğu için 
hastaneye 
alınmayan, ölüme 

terk edilen esnaf. 
Sosyal güvenlikten 
yoksun yüz binlerce 
işçi. Açlık sınırına 
dayanmış 1 milyon
dan fazla insan. 
Kızgın, kırgın, öfkeli 
bir gençlik... Kölelik
ten hallice kalıplara 
sokulmak istenen 
kadın... Korkmuş, 
sinmiş bir iş 
dünyası. Kimliğini ve 
kişiliğini yitirmiş bir 
medya. Esir alınmış 
bir hukuk sistemi. 
Borç batağında çare
sizlikten çırpınan 
milyonlar... Emir 
kulu haline getirilmiş 
devlet mekanizma 
lan. Üreterek büyü 

mek değil, yandaşa 
rant yaratarak 
oluşturulan adaletsiz 
birdüzen... ‘Bakara 
makara’ deyip en 
kutsal değerlerimizi 
sömüren yalanı ve 
talanı adet edinmiş 
birdüzen... Ve cin
net halinde, öfkeli bir 
toplum... Manzara 
bu; ülkeyi yaşana 
maz bir ülke haline 
getirdiler...

SONUÇ; Milletin 
hukukla arasını 
açtılar. Milletin 
basınla arasını 
açtılar. Milletin 
sporla, sanatla, 
kültürle, Milletin 
dinle, imanla arasını 

açtılar Milletin devlet 
le arasını açtılar ve 
en acısı, Milletin mil
letle arasını açtılar, 
Ülkemizin düşürül 
düğü hale bakini 
“Komşularla sıfır 
sorun” dediler; 
kavgalı olmadığımız 
komşumuz kalmadı. 
Milletin komşuları ile 
arasını açtılar. Ve 
daha acı olanı...Son 
altı yıldır kişi başına 
gelir 10 bin Dolara 
takılıp kalmıştır. 
Ülkemiz “orta gelir 
tuzağına” hapsedil 
miştir.Türkiye bun
lara layık değildir.

Çünkü biz huzur 
içinde yaşamak isti 
yoruz... Çünkü biz 
barış içinde yaşa 
mak istiyoruz... 
Çünkü biz onurlu 
yaşamak istiyoruz... 
Çünkü biz 
yaşanacak bir 
Türkiye istiyoruz...

Gelin hep birlikte 
“Yaşanacak Bir Tür 

kiye’yi” inşa ede
lim... Yazılarımın 
bundan sonraki 
haftalarında “Yaşa 
nacak Bir Türkiye’yi” 
dört başlıkta işleye 
ceğim. Bu hafta 
“Yaşanacak Bir 
Türkiye”ninbirinci 
ayağında; “Katılımcı 
Demokrasiyi”, 
“Hukukun Üstünlü 
ğünü”, “Devletin 
Saydamlığı ve Hesap 
Verebilirliğini” güç 
lendiren politikalar 
var.

Bugün Türkiye 
dünyanın en büyük 
19’uncu ekonomisi... 
Ama insani geliş 
mişlikte 190 ülke 
arasında 69’uncu 
sıradayız. Bugün 
Dünyanın İnsani 
Gelişmişlikte ilk 20 
ülkesinin tamamı 
demokrasiyle yöne 
tiliyor. Bu ülkelerde 
kişi başına gelir 
45.000 doların üze 
rinde...

Demokrasisi 
gelişmemiş ülkelerin 
ise hemen hemen 
tamamı ya gelişme 
mişya da gelişmekte 
olan ülke... İşte biz 
bunun için: “özgür
lükler, insan hakları 
ve hukuk olmadan; 
aşolmaz, iş olmaz”.

Türkiye “orta gelir 
tuzağından” da “orta 
teknoloji tuzağın 
dan” da çıkamaz. 
Özgürlüklerin 
olmadığı, Can ve mal 
güvenliğinin sağlana 
madiği,“Makul 
şüphe” ile insanların 
mal varlığına el 
konulduğu bir 
ülkede sağlıklı 
gelişme, kalkınma, 
büyüme olmaz...

Can ve mal 
güvenliğinin 
anahtarı, demokrasi 
ve hukukun üstünlü 
ğüdür... Bu nedenle 
biz işe “gömleğin ilk 
düğmesini doğru 
iliklemek” gerekir.

iw,liıiıımılılırtllılııl«ıııi
Gemlik İmam Hatip 
Lisesi 1983 yılı 
Mezunu İstanbul 
Medeniyet Ünv. Tıp 
Fak. Dahili Tıp Bil
imleri İç Hastalıkları 
Ana Bilim Dalı Prof. 
Dr. Mahmut Gümüş 
mezun olduğu 
okulda öğrencilere 
seslendi.
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
konferans salo
nunda konferan 
sında okuldaki 
hatıralarını anlatan 
Prof Gümüş, 
“Imam-Hatipli 
olmak, farklı 
olmaktı, bir dava 
sahibi olmak de
mekti. İmam Hatipli 
olmak her şeyden 
önce bir mevzi tut
mak; milletimizin 
tarihine, kültürüne, 
inancına düşman

olan bir sisteme iti
raz etmek demekti. 
İmam Hatipli olmak 
daha fazla bilinçli 
ve ahlaklı olmak, 
daha fazla okumak, 
daha fazla koştur 
maktı. Çünkü İmam 
Hatiplilerin sahip 
olduğu bir misyon, 
inandığı bir davası 
vardı” dedi 
İmam Hatiple de, 
dînî ilimlerle, fen 
ilimlerin birlikte

okutulduğunun 
altını çiven Prof Dr 
Gümüş ’ Din ve Fen 
ilimleri tıpkı beden 
ve ruh gibi, bir 
kabul edip bir
birinden ayırmayan 
çift kanatlı kuştur 
lar. Ruhun çıkması 
bedenin ölümüdür. 
Dînin ilim ve 
teknolojiden ayrı 
tutulması da toplu 
mun ve topyekûn 
insanlığın ölümü 

dür. Buğun her 
şeye sahip olma 
tutkusuyla insan 
ların hayatını tehdit 
eden, masumların 
canını yakan, 
teknoloji ve silah 
sahasındaki dev 
gelişmeler bunun 
en güzel örneğidir. 
“Dinsiz ilim kör, il- 
imsiz din topaldır, 
sizler hem din 
hem de fen ilim
lerini birlikte 
öğreniyorsunuz” 
dedi.
Prf Dr Mahmut 
Gümüş konuşma 
sının ikinci 
bölümünde kendi t 
meslek alanıyla 
alakalı olarak 
kanser hastalğı 
teşhis ve tedavi 
yöntemleri 
hakkında bilgiler 
sundu.

Google, Android 
ve iOS platformları 
için deneysel 
teknolojilerine 
dayanan üç yeni 
fotoğrafçılık ve 
video uygulama 
sini indirilmeye 
sundu.
Google yeni 
“Appsperiments” 
programı kapsa 
mında şirketin 
deneysel teknoloji
leriyle geliştirilen 
üç yeni fotoğraf 
çıhk ve video uygu 
laması yayınladı. 
Storyboard uygu 
laması yalnızca 
Android için, 
Scrubbies yalnızca 
iOS için ve son 
olarak Selfissimo! 
uygulaması her 
ikisi için de 
geliştirildi.
Uygulama (app) ve 
deney (experi- 

ment) kelimeleri 
nin türetilmesiyle 
isimlendirilen 
Appsperiments 
programı, şirketin 
Motion Still isimli 
uygulamasından 
esinlenilerek 
başlatıldı.
Programın amacı 
ise Google’da 
geliştirilen tekno 
lojilerin son 
kullanıcılar için 
uygulamalara 
dönüş türülmesi. 
Motion Stills gibi 
yeni yayınlanan 
uygulamalar da 
tamamen işlevsel 
ve tamamlanmış 
yazılımlar ancak 
onları farklı 
kılan Google’da 
geliştirilen 
deneysel tek 
nolojiler üzerine 
inşa edilmiş 
olmaları. 
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SGK'dan cni önemli uyarı! O Horca İM
Sosyal Güvenlik 
Kurulu uyardı, erte
lenen 2017 Şubat 
ayına ilişkin sigorta 
primlerinin en geç 
26 Aralık tarihine 
kadar ödenmesi 
gerekiyor 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK), 
işverenlerin sigorta 
prim teşvik ve 
desteklerinden 
yararlanmaya 
devam edebilmeleri, 
süresinde öden
meyen primler ne
deniyle gecikme 
cezası ve gecikme 
zammına maruz 
kalmamaları 
açısından 2017 yılı 
Kasım ayına ilişkin 
sigorta primleri ile 
ertelenen 2017 yılı 
Şubat ayına ilişkin 

sigorta primlerini 
en geç 26 Aralık 
2017 tarihine kadar 
ödemeleri 
gerektiğini bildirdi.

GEÇİCİ MADDE 
EKLENDİ

SGK'dan yapılan 
açıklamaya göre, 
Sosyal Sigorta 
işlemleri Yönetme 
liği'ne, 5 Aralık 2017 
tarihli ve 30261 
sayılı Resmi Gaze 
te'de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 
yönetmelikle "2017 
yılı Kasım ayına 
ilişkin bazı prim
lerin ödenme süre 
si" başlıklı geçici 
34'üncü madde 
eklendi.
Söz konusu madde 
ile "Ayın 1'i ile 30'u

arasındaki çalışma 
lan karşılığı ücret 
alan sigortalıların 
2017 yılı Kasım 
ayına ilişkin sigorta 
primleri ile ertele
nen 2017 yılı Şubat 
ayına ilişkin sigorta 

primleri en geç 26 
Aralık 2017 tari
hinde Kuruma 
ödenir" hükmü 
getirildi.
Buna göre 
işverenlerin 
sigorta prim teşvik 

ve desteklerinden 
yararlanmaya 
devam edebilmeleri, 
süresinde öden
meyen primler ne
deniyle gecikme 
cezası ve gecikme 
zammına maruz 

kalmamaları 
açısından 2017 yılı 
Kasım ayına ilişkin 
sigorta primleri ile 
ertelenen 2017 yılı 
Şubat ayına ilişkin 
sigorta primlerini 
en geç 26 Aralık 
2017 tarihine 
kadar ödemeleri 
önem arz ediyor. 
Öte yandan, 
borçlan çeşitli 
kanunlar uyannca 
taksitlendirilen 
işverenlerin taksit 
son ödeme tarih
lerinde herhangi 
bir değişiklik 
bulunmuyor 
ancak ödemele 
rin ödeme 
planlarındaki 
tarihler baz alı 
narak yapılması 
gerekiyor.

Google Çin'de yanay zeka merkezi açıyor
Google arama 
motoru Çin'de 
devlet tarafından 
bloke edilmiş 
olmasına rağmen, 
teknoloji devi 
ülkede bir yapay 
zeka (Al) merkezi 
açarak Al konu 
sundaki yatı 
nmlarına bir 
yeni sini daha 
ekliyor.
Google'dan yapılan 
açıklamada yeni

yapay zeka 
tesisinin Asya'da 
türünün ilk örneği 
olacağını ve yerel 
insan kaynağı 
istihdam etmeyi 
amaçladıklarını 
söyledi. Çin de 
yapay zeka 
konusunda ABD'ye 
yetişmek adına 
konuya destek 
göstereceğinin 
sinyallerini verdi. 
Geçtiğimiz hafta

Çin Devlet Baş 
kanı Xi Jinping 
Komünist 
Partisi'nin 
toplantısında 
"big data 
uygulamalarının 
hızlandırılması" 
konusunda yetk
ililere çağrı 
yapmıştı. Temmuz 
ayında Çin ulusal 
yapay zeka planı 
açıklamış ve AB
D'ye bu alanda

yetişme hedefi için 
çağrı yapmıştı. 
Google'ın Çin'de 
açacağı yapay zeka 
merkezinde oto 
nom araçlardan 
otomatize edilmiş 
fabrikalara, çeviri 
yazılımlarından 
yüz tanıma 
yazılımlarına 
birçok farklı 
teknoloji üzerinde 
araştırmalar 
yapılacak.

Gemlik Kmez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

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

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

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

küçükkumla 
ÖZGÜZELYAUSİTESİNDE 

HAUUZLUEŞYAlIveEŞYASIZ 
24İDAİRESAHİBİNDENSATIUK

05353781800
MATBAACILIK -YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK



15 Aralık 2017 Cuma Gemlik Körfez Sayfa 9

Awuna Parhmenipsu döner karar mı «erili!
Avrupa Parlamen
tosu, fosfat katkı 
maddesi kullanıldığı 
için dondurulmuş 
döner etinin yasak
lan masına yol aça
bilecek düzenleme 
talebini geri çevirdi. 
Avrupa Parlamen
tosu, Avrupa’da 
dönerin kaderini 
belirleyecek olan 
kararını verdi. Fos
fat katkı maddesi 
kullanıldığı için 
dondurulmuş döner 
etinin yasaklan 
masına yol açabile
cek düzenleme 
talebini geri çevirdi. 
Türk lezzeti döner, 
Avrupa restoran 
lann dönmeye 
devam edecek.

Avrupa Parlamento
sunun çevre ko
ruma komisyo 
nunda, döner kavga 
sı yaşanmıştı.
Sosyalist ve 
Yeşilleri! gruplar, 
dönerin dondurul 
masında ve daha 
sonra büfelere ve 
rilmesinde 
kullanılan fosfatın 
kaldırılma sini 
istemişti. Etin için
deki suyla çeşitli et 
ürünlerini bir arada 
tutan fosfatın döner 
sektöründen çıkarıl 
masıyla, artık döne 
rin dik olarak durma 
sının mümkün ol- 
mayaca ğı, etlerin 
dağılıp döküleceği 
ve kuruyacağı 
açıklanmıştı.

Avrupa Birliği 
Komisyonunun 
eğilimi, “Fosfat 
sadece dondurula
cak döner ürünü 
için kullanılsın” 
yönündeyken, 
Sosyalistler ile 
Yeşiller, “Özellikle 
kan dolaşımı ile kalp 
gibi konularda 

sağlığı tehdit eden 
birincil nedenler
den” dolayı fosfatın 
tamamen kaldırıl 
masını istiyordu.

AVRAPALI GÜNDE 
500 TON YİYOR 
AB içinde şu anda 
günde 500 ton 
döner eti tüketiliyor 

ve bunun yüzde 80’i 
Almanya’daki 
Türkler tarafından 
üretiliyor. Döner 
üretim sektöründe 
ise yaklaşık 110 bin 
kişi çalışıyor.
‘KOLADA DAHA 
ÇOK’
Gıda mühendisleri, 
fosfatın katkı mad

desi olarak kon
serveden pastaya, 
dondurulmuş et 
ürününden kolaya 
kadar pek çok 
gıdada kullanıldığını 
belirtiyor. Örneğin 
kolada çok daha 
yüksek oranda 
fosfat bulundu 
ğunu kaydeden 
gıda mühendisleri, 
AB’de başlayan 
tartışma nın ön 
yargı içerdiğini 
savunuyor.
100 BİN KİŞİ...
35 BİN İŞYERİ... 
Avrupa Döner Üreti
cileri Birliği Başkanı 
Kenan Koyuncu, 
fosfatın döner 
açısından ‘yapı taşı’ 
olarak değerlendir! 
lebileceğini söyledi

Bakanlık personel alacak!
Dışişleri Bakanlı 
ğına sözleşmeli 
destek personeli 
olarak 10 şoför 
alınacak
Resmi Gazete'de 
yayımlanan ilana 
göre, Bakanlığın 
merkez teşkilatında 
şoför olarak 
çalıştırılmak üzere, 
KPSS (B) grubu 
puan sırası esas 
alınmak suretiyle 10 
sözleşmeli destek 
personeli alımı 

gerçekleştirilecek. 
Başvuracak 
adayların 657 sayılı 
Devlet Memurları 
Kanunu'nun 48. 
maddesinde sayılan 
genel şartları 
taşıması, son baş 
vuru tarihi itibarıyla 
35 yaşından gün 
almaması, en az lise 
veya dengi okul 
mezunu olması, 
2016 yılındaki 
KPSS-B sınavına 
katılması, en az 3

yıllık D sınıfı (önceki 
sınıflandırmaya 
göre E sınıfı) sürücü 
belgesine sahip 
olması ve söz konu 
su alanda en az bir 

yıl fiilen çalışması 
gerekiyor. Erkek 
adayların askerlikle 
ilgisinin bulunma 
ması, askerlik 
çağına gelmiş ise 

muvazzaf askerlik 
hizmetini yapmış, 
erteletmiş veya 
yedek sınıfa geçiril 
miş olması, herhan 
gi bir kamu kurum 
veya kuruluşunda 
4/B kapsamında 
çalışma mış olması, 
sözleş me imzala
maya hak kazanan 
adayların arşiv 
ve güvenlik 
soruştur masının 
olumlu sonuçlan 
ması da koşullar 

arasında yer alıyor. 
Başvurular, 2-12 
Ocak 2018 tarih
lerinde iadeli taah
hütlü posta veya 
kargo yoluyla 
"Dışişleri Bakan 
lığı İnsan Kay 
nakları Dairesi 
Başkanlığı Merkez 
Personeli Şubesi 
Dr. Sadık Ahmet 
Caddesi, 
No: 8 06100 Balgat - 
Ankara" adresine 
yapılacak.
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İtfaiye 
Polis İmdat 
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Telefon Anza 
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Statyum 
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Milli Eğt Md.

121
186
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513 11 74

KAYMAKAMLIK Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Uman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md.
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Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
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513 13 08
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SOzar Turizm 
KanbaroQIu-Eaaday
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Tapu Slcl. Müd. 
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Dovlot Hastanesi 
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İtfaiye
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Su Anza
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Yalnız 185

DENİZ OTOBÜSÜ

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

VAPOR- FERİBOT

Yalova 
Topçular 
Eaklhlsar

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

OTOBÜS
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büs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
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Yönetim ve Basım Yeri : 
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YAPI MALZeMGLGRİ LTD. ŞTİ.
BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 

VİTRİFİYE & BANYO DOLAPLARI & LAM İNAT PARKE 
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TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

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

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

k GEMLİK 4
irfanunluemlak.sahibinden.com

Eksikliklerin giderilmesine karar verilip duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Trafik sorunu gittikçe büyüyor
Kış aylarıma girmemize karşın, ilçe 

içi trafik arapsaçı gibi...
Çoğu zaman nereden gideyim diye 

karar veremiyorum.
İstiklal Caddesi günün her saati 

artık dolu.
Kente giriş Terminalden Hürriyet 

Caddesi üzeri Orhangazi Caddesi ve 
ya Irmak Sokak (Dere boyu) yolu ter
cihim de olsa birşey değişmiyor. 4’de

İlçemizde mayıs ayında meydana gelen 
olayda, TIR sürücüsü Tarık D. (36), yolda 
tartıştığı eski patronu Galip Canayaz'ı (42) 
göğsünden vurarak öldürmüştü. TIR’ında 
çalıştığı eski patronu Galip Canayaz’ı 
öldüren Tarık D.’ye savcı müebbet hapis 
cezası istedi. Haberi sayfa 2’de

icaHmeklilere dini 
tayramlarıla hijermaas 

ikramiyeverilmeli'

Türkiye Emekliler Derneği Gemlik Şube 
Başkanı Ömer Şimşek ve yönetimi CHP 
İlçe Başkanı Cemil Acar’ı ziyaret etti. Zi
yarette emeklilerin sorunları ele alındı. 
Acar, CHP’nin çözüm önerilerinden de 
bahsetti. Haberi sayfa 4’de

ZAMANINDA VE DEĞERİNDE ALIM SATIM

Htıvml them
SATILIK - KİRALIK EV - ARSA - 

ARAZİ -DÜKKAN- İŞYERİ

KUMLA 2. ŞUBEMİZ

^sahlblnden.comj

GEMLİK ŞUBEMİZ; DEREBOYU AKSA DOĞALGAZ YANI 
O 224 514 77 00 O 543 550 20 70 
KUiyiLA 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

WWW

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Oda ttastanları Bestepe'delıi tojilantıılan iliintliilw
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği ’nde 
düzenlenen törene 
Gemlik’teki Ticaret 
ve Sanayi Odası ile 
Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu 
üyeleri de katıldı. 
Oda Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt, Meclis 
Başkanı Paşa 
Ağdemir, Yönetim 
Kurulu Başkan 
Vekili Nurettin 
Hocaoğlu, Yönetim 
Kurulu üyeleri 
Ergin Erenoğlu, 
Şefik Yılmaz ve 
Genel Sekreter 
Agah Arda ile 
Ticaret Borsası 
Yönetim kurulu 
Başkanı Özden 
Çakır ile Meclis 
başkanı Mustafa 
Duran ve Erdal 
Kayalı katıldı.
İstihdam seferber 
liği kapsamında 
Ocak 2017’den bu 
yana istihdamla

nm en fazla artıran 
iller, sektörler ve 
firmalar Cumhur 
başkanlığı Külliye- 
si’nde düzenlenen 
törenle ödüllerini 
aldılar.
Ödül töreninde 
konuşan TOBB 
Başkanı Hisarcıkh 
oğlu, oda ve borsa 
camiası olarak 
Türkiye'nin 
geleceğine yatırım 
yapmaya devam et
tiklerini belirterek,

7ş dünyası olarak 
ülkemize ve kendi 
mize artık daha 
fazla güveniyoruz, 
cesaretle adım 
atıyoruz." dedi.
Hisarcıklıoğlu, 
Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi'nde 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdo 
ğan'ın himayesinde 
ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı ile TOBB 
tarafından düzenle

nen "İstihdam 
Şurası ve Milli İstih 
dam Seferberliği 
Ödül Töreni"ne 
katıldı. Hisarcık 
hoğlu, "Çok şükür 
hep birlikte, bir 
yıl boyunca büyük 
bir gayret göster
dik. Bu salonda iş 
dünyasının tüm 
paydaşları var. 
Allah emeğimizi 
zayi etmedi, bere 
ketini de verdi. 
Böylece istihdam 

da tarihi bir başarı 
ortaya çıktı." dedi 
Firmaların istih 
dam seferberliği 
sürecinde iç ve dış 
kaynaklı bütün 
olumsuzluklara 
direndiklerine 
dikkati çeken 
Hisarcıklıoğlu, 
şöyle devam etti: 
-İş dünyası artık 
kendine daha çok 
güveniyor 
"Oda ve borsa 
camiası olarak 
Türkiye'nin gele 
ceğine yatın m yap
maya devam edi 
yoruz, edeceğiz. 
Sadece istihdamda 
değil, finansmanda 
ve girdi maliyetle 
rinin azaltılma 
sında da pek çok 
reformu hayata 
geçiren Sayın Cum 
hurbaşkanı miza, 
Sayın Başba kanı 
miza ve hükü 
metimize de 
teşekkür ediyorum.

İş dünyası olarak 
ülkemize ve kendi 
mize artık daha 
fazla güveniyoruz, 
cesaretle adım 
atıyoruz." 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdo 
ğan ise, Beştepe 
Millet Kültür ve 
Kongre Merkezi'n 
de düzenlenen İstih 
dam Şurası'nda 
yaptığı konuşmada 
şubat ayında baş 
tattıkları istihdam 
seferberliğine 
katılan iş dünya 
sına şükranlannı 
sundu. Könuşmala 
nn ardından, Çalış 
ma ve Sosyal Gü 
venlik Bakanı San 
eroğlu ile Türkiye 
Odalar ve Borsalar 
Birliği Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu 
tarafından "Mesleki 
Eğitim ve Beceri 
Geliştirme İşbir 
liği Protokolü" 
imzalandı.

IIII II II II II

TIR’ında çalıştığı 
eski patronunu 
Galip Canayaz’ı 
öldüren Tarık D.’ye 
savcı müebbet 
hapis cezası istedi. 
İlçemizde mayıs 
ayında meydana 
gelen olayda, TIR 
sürücüsü Tarık D. 
(36), yolda tartıştığı 
eski patronu Galip 
Canayaz’ı (42) 
göğsünden vu
rarak öldürdü.

BENİ DÖVDÜ 
Olayın ardından 
yakalanan şüpheli 
tutuklandı.
Bursa 7. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
kasten adam 
öldürmek suçun
dan müebbet hapis 
cezası talebiyle 
hakkında dava 
açılan sanığın 
yargılanmasına 
devam edildi, 
ilk duruşmadaki

ifadelerini tekrar
layan sanık; "Mak
tulün TIR’ında 
çalışıyordum. Bana 
niçin işi bıraktığımı 
sordu. Ardından, 
'sana soracağım' 
gibi tehditler etti. 
Birkaç kere de beni 
darp etti. Korkum
dan silah taşımaya 
başladım.
YOLDA 
KARŞILAŞTIK

Evime giderken 
karşılaştık.
Elini beline atınca 
korkudan ateş 
ettim." dedi. 
Mahkeme 
heyeti şahitlerin 
dinlenmesinin 
ardından 
eksikliklerin gide 
rilmesine karar 
verip duruşmayı 
ileri bir tarihe 
erteledi.
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üz kalsın durana dalıuordu
Bursa'da bir 
sürücü aracın kont 
rolünü kaybederek 
kaldırıma çıktı. 
Büyükşehir 
Belediyesi Bil
gilendirme panosu 
na çarparak duran 
araç az kalsın oto
büs durağına 
dalıyordu.
Edinilen bilgiye 
göre, kaza sabah 
saatlerinde 
merkez Osmangazi 
ilçesine bağlı 
Atatürk Caddesi 
üzerinde meydana 
geldi. 61 plakalı 
araç kontrolden 
çıkarak yol 
kenarında bulunan 
durağa doğru

Bursa'da otobüste şok baskın!
Bursa polisi, 
Diyarbakır'dan 
getirdiği uyuşturu 
cu maddeyi sat
maya çalışan S.F. 
isimli şahsı, 
belediye otobüsüne 
binmek üzereyken 
kıskıvrak yakaladı. 
S.F.'nin yapılan üst 
aramasında bel 
kısmına koli bandı 
ile bağlanmış 840 
gram esrar mad
desi ele geçirdi. 
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü'ne bağlı 
Nilüfer İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Suç Ön
leme ve Soruştur 
ma Büro Amirliği 
ekipleri, uyuşturu 
cu veya uyarıcı 
madde ticareti

Bursa'da Mr e«e moloioftoMeylli saldırı
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde 
bir eve molotofkok
teyli atıldı.
Alınan bilgiye göre, 
bir otomobille 
Arabayatağı Ma
hallesi öztürk 
Sokağı'na gelen 
şüpheliler araçtan 
'indi. Sokakta 4 katlı 
binanın ikinci 
.katında 6 kişilik 
Suriyeli ailenin 
yaşadığı dairenin

hareket etti Durağın 
önünde bulunan 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi turist 
bilgilendirme

panosuna çarpan 
otomobilde hasar 
meydana geldi. 
Kazada şans eseri 
kimse yara al

mazken iddiaya 
göre, aracın 
kadın sürücüsü 
olay yerinden 
ayrıldı.

yapan şahısların 
yakalanmasına 
yönelik olarak 
düzenlenen çalış 
malar neticesinde, 
bir şahsın Diyarba 
kır'dan yüklü mik
tarda uyuşturucu 
maddesi getirdiği 
ihbarı üzerine 
harekete geçti.

balkon ve bir 
penceresine 
molotofkokteyli 
fırlatan bu kişiler,

daha sonra geldik
leri otomobille 
kaçtı. Sesleri duyan 
komşuların ihbarı

Şahsın ismini ve 
eşgalini tespit eden 
ekipler, operasyon 
için düğmeye bastı. 
Geçtiğimiz gün, is
minin S.F. olduğu 
öğrenilen zehir 
tüccarını, Nilüfer 
İlçesi Atatürk 
Bulvarı üzerinde 
takibe başlayan 

ekipler, S.F.'yi 
belediye otobüsüne 
Dineceği' sırada du
rakta gözaltına aldı. 
Yapılan üst 
aramasında S.F.'nin 
bel kısmından koli 
bandıyla vücuduna 
sarılmış halde 
zulalanmış 840 
gram esrar mad
desi ele geçirildi. 
TUTUKLANDI... 
Emniyetteki ifadesi 
tamamlanan S.F. 
isimli şahıs, 
'Uyuşturucu veya 
Uyarıcı Madde 
Ticareti Yapmak' 
suçundan sevk 
edildiği adliyede tu
tuklanarak ceza
evine gönderildi.

üzerine olay yerine 
itfaiye ve polis 
ekipleri sevk 
edildi.
Atılan molotof 
kokteyli sonucu 
balkonda çıkan 
yangın, gürültüyü 
duyarak uyanan 
aile bireylerinin 
müdahalesi sonucu 
kısa sürede söndü 
rüldü. Yangın, evde 
küçük çapta hasara 
neden oldu.

Vahşice islenen 
cinayette 

yeni gelişme

Bursa'da bacağın 
dan vurularak aşırı 
kan kaybından 
hayatını kaybeden 
kadının öldürülme
siyle alakalı 4 
sanığın yargılan 
masına başlandı. 
Zanlılar bir otomo
bilde vurulan genç 
kadını acil servise 
taşımışlar, o anlar 
kameraya 
yansımıştı. Zanlılar 
bacağından vuru
lan kadını bayıldı 
ğını zannederek 
soğan da koklat 
mışlardı.
Kestel ilçesi Aktaş 
Tepe mevkiinde 
geçen haziran 
ayında meydana 
gelen olayda, 
bacağından taban
cayla vurulan ve 
hastaneye kaldın 
lan 26 yaşındaki 
Dilek Bozal 
hayatını kaybetti. 
Olayın ardından 
Muhammet E. 
tutuklanırken, 
Yasin K. ve Resul 
E. tutuksuz 
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yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı. 
Bursa 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
Muhammet E., 
Yasin K. ve Resul 
E. (25) hakkında 
müebbet, ruhsatsız 
silah bulundurmak 
suçundan Oğuz T. 
hakkında da 3 yıla 
kadar hapis cezası 
talebiyle dava 
açıldı. İlk kez 
hakim karşısına 
çıkan tutuklu 
sanıklardan 
Muhammet E., 
"Yemin ederim ben 
yapmadım. Olay 
sırasında bende 
başka bir silah 
yoktu. Bir silah 
almak için Oğuz 
T.'nin yanına gittik. 
Silahı alıp kontrol 
etmek için arabayı 
bir otoparka çektik. 
Resul arkaya 
doğru silahı doldur 
boşalt yaptı. O 
sırada ateş aldı 
silah. Ben silahı 
kendisinden 
almadım" dedi.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Trafik sorunu gittikçe büyüyor
Trafik sorunu neden çözülmüyor.
Bir kere bu konuda hiçbir ciddi çalışma yok.
İlçe Trafiğini Gemlik Emniyeti veya 

Beledivşsi ilaijendirmivçr.
Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 

kurulu bulunan Ulaştırma Koordinasyon ku
rulu (UKAME) kararlaştırıyor.

Gemlik’in en işlek caddesi yani ana caddesi 
İstiklal Caddesidir.

Bu cadde üzerinde Bursa Büyükşehir 
Belediyesi kuruluşu olan BURBAK 
otoparkçılık yapıyor.

O nedenle zaten yetersiz olan bu ana yolun 
sağ ve solu araçlarla dolu olunca gidiş ve 
geliş tek şeride düşüyor.

Gemlik’in ortasında Gemlik Bursa arası 
çalışan otobüsler kalkıyor. Bu nedenle trafik 
kentin ortasında sıkısıypr.

Atatürk Parkı’nın yanında tek sıra otobüs
lerin park etmesi, karşısında da kent içi halk 
otobüs duraklarının bulunması trafik akışını 
durduruyor.

Ahmet Dural Meydanından neredeyse 
Karsak Deresi köprüsüne kadar kuyruklar 
oluşuyor.

Bu soruna çözüm bulmak kentleri yöneten
lerin görevidir.

Belediye meclislerinde bu konularda yeterli 
görüşme yapılmıyor.

Bir sorun da ticaret yapan işyerlerinin ön
lerinin otopark olması.

İşyerlerine mal getiren veya yük alacak araç 
lar park eden araçların önünde durmak 
zorunda kalıyorlar.

Orhangazi Caddesinde bunun en somut 
örneklerini görebilirsiniz.

Yol bu nedenle yol tek şeride düşüyor.
Biz bunları görürken, neden ilgililer gör

müyor.
Çok değil, 5 yıl içinde Gemlik’teki merkez 

yolların hiç birinde trafik işlemez hale gele
cek.

Ne doğru dürüst trafik ışıkları görev yapı 
yor, ne ortalıkta trafik polisi var.

Peki kim bu trafiği düzene sokacak.
Herhalde kendi kendine düzene girecek 

değil.
Kamulaştırma sonucu açılan birkaç otopar 

kı gidip görün.
Hiç birinde bir düzen yok.
Vatandaş kendi düzenini kendi kurmaya 

çalışıyor.
Tam bir karmaşa.
Gemlik'e adam gibi her semte kapalı 

otoparklar yapılmalı.
BURBAK Gemlikli den para topluyor ama 

bir tek açık veya kapalı otopark yapmıyor.
Kimse de bunu dile getirmiyor.
Nasıl düzelecek Gemlik’in trafik sorunu.
Yolları genişletmiyoruz, evlerin altını 

otopark yapamıyoruz, caddeler otopark, 
sokaklar park yeri.

Her geçen gün değişmeyen bu ilçenin 
yollarına çıkan yüzlerce yeni araç var.

Gelini hep birlikte bu sorunu çözün, yoksa 
trafik sorunu hepimizi üzecek.

Acar;1 Wlilere Sini baııramlanla 
birer maaş ikrami^ nerilmeli”

Türkiye Emekliler 
Derneği Gemlik 
Şube Başkanı Ömer 
Şimşek ve yönetimi 
CHP İlçe Başkanı 
Cemil Acar’ı ziyaret 
etti. Ziyarette 
emeklilerin sorun 
lan ele alındı.

İNTİBAK YASASI 
TEKRAR 
DÜZENLENMELİ

Yıllara göre emekli 
maaşlarındaki 
adaletsizlikten 
bahseden CHP İlçe 
Başkanı Cemil Acar, 
“Çoğu emekli 
ekonomik sıkıntılar 
yüzünden ikinci bir 
işte çalışmak zorun 
da kalıyor. İntibak 
yasası tekrar 
düzenlenmeli ve 
emeklilerin maaşları

arasındaki uçuru
mun ortadan 
kalkması gerekir” 
dedi. Ayrıca CHP’nin 
çözüm önerilerinden 
de bahseden Acar, 
“Emeklilere dini 
bayramlarda birer 
maaş ikramiye veril 
mesi ve Emekli 
maaşları, gıda fiyat 
artışına ve refah

payı artışına bağlı 
olarak yükselmesi 
zorunludur. CHP 
iktidarın da bunla rın 
hepsi gerçekle 
şecektir” dedi.
Emekliler Derneği 
Başkanı Ömer 
Şimşek ise, CHP’nin 
emeklilerle ilgili 
projelerini takip 
ettiklerini ve

emeklilerin sorunu 
sadece bir siyasi 
partinin değil, 
Tüm ülkenin 
sorunu olduğunu 
ve bu sorunların 
çözümü için 
ayrım yapmadan 
tüm siyasi par 
tilerden destek 
beklediklerini 
belirtti.

Yılbaşı hazırlıkları başladı
2017 yılının 
bitimine 15 gün 
kala yeni yıla 
girmek isteyenler 
hazırlıklara 
başladı.
2018’e eğlenceli 
girmek isteyenler, 
yemekli eğlence 
düzenleyen lokan 
ta ve gazinolarda 
yer ayırtırken, yeni 
yılı evlerinde 
karşılaşacaklar 
da şimdiden 
hazırlıklara 
başladılar.
2018 yıla 
hazırlıkları büyük 
marketlerde de 
göze çarpıyor. 
İlçemizdeki 
Özdilek Aıhşveriş 
Mağazası yeni yıl 
yaklaşırken büyük 
reyonlarını yeni yıl 
armağanlarına ve 
yılbaşı süslerine 
ayırdı.
Parfüm, porselen 
çeşitleri, bardak ve 
kadeh çeşitileri 
yanında onlarca 
çeşit mum ve 
hediyelik eşyalar 
ön plana

çıkarıldılar.
Ayrıca, büyük 
mağazaların 
kasalarında yeni 
yıl Milli Piyango 
biletleri satışları 
da yapılıyor. 
Önümüzdeki gün
lerde yılbaşını 
evlerinde geçire
cekler için tavuk, 
hindi, meyve 
çeşitleri ile çerez 
lerde tezgahlarda 
yerlerini almaya 
başladılar.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Sürücüler dihkat! Bugiinılen itibaren Haşlıyor
Ticari araçlar için 
kış lastiği mecbu 
riyeti 16 Aralık 
itibariyle başlıyor. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü, 
şehirlerarası yol
larda ve şehir 
içinde yük ve 
yolcu taşımacılığı 
yapan sürücüleri 
kış lastiği ve araç 
bakımları 
konusunda uyardı. 
Yapılan açıklamada 
şu ifadelere 
yer verildi;
"Bursa ili gene 
linde kış lastiği 
uygulaması 16

Aralık tarihinde cak. darma Komutanlığı,
başlayıp, 1 Mart İl Emniyet trafik ekipleri ve
itibariyle son bula-* Müdürlüğü, Il Jan- belediyeler

tarafından gerekli 
denetimler yapıla 
cak. Kış lastiği kul
lanmayanlar için 
2918 sayılı Karayol 
lan Trafik Kanu 
nu'nun 65/A mad
desinde belirlenen 
para cezası 
uygulanacak" 
Sürücülere, kış 
öncesi araç bakım 
larını yaptırmaları 
gerektiği konusun 
da da hatırlat 
malarda bulunan 
yetkiler, "Çekici 
zincir.bulundu 
rulmalı, fren, 
direksiyon, 

şanzıman, diferan
siyel ile motorun 
yağ bakımı 
yapılmalıdır. 
Ayrıca, akülere 
asit, radyatörlere 
antifriz konulması 
kesinlikle ihmal 
edilmemelidir. Bal
atalar, silecekler, 
diskler, elektronik 
aksam, kalorifer- 
klima sistemi 
kısaca araçtaki 
bütün mekaniz
malar gözden 
geçirilerek kışa 
hazır hale 
getirilmelidir" 
dedi.

Konut finallarında dev artış yasandı
2017 yılının son 
ayını geride bırak 
maya hazırlanırken, 
Bursa'daki konut 
fiyatlarında yüzde 
50'ye varan oran
larda artış yaşandı, 
fiyat artışı ise konut 
satışlarının 
düşmesine neden 
oldu. Bursa 2017'yi 
tarihinin en yüksek 
konut satış fiyatları 
ile geride bırakıyor. 
Bursa'da sadece 
ekim ayında fiyat
larda yüzde 26,16 
oranında zam 
yaşanırken, yıl 
boyunca konut 
fiyatları neredeyse 
yüzde 50 oranında 
zamlandı. Me
trekare başına 
konut kira değerleri 
yüzde 2,21 artan 
Bursa, ekimde 
kiraların en çok 
yükseldiği şehir 
oldu. Emlak sektörü 
2017 yılını verimsiz 
bir şekilde geride 
bırakırken, gözlerini

2018'e çevirmiş du
rumda.

BURSA 
"YABANCILARDA” 
ÜÇÜNCÜ

Türkiye İstatistik 
Kurumu'nun veriler
ine göre Türkiye 
genelinde konut 
satışları 2017 Ekim 
ayında bir önceki 
yılın aynı ayına 
göre yüzde 5,7 
oranında azalarak 
122 bin 882 oldu. 
Konut satışlarında, 
İstanbul 20 bin 906 

konut satışı ve 
yüzde 17 oranı ile 
en yüksek paya 
sahip oldu. Türkiye 
genelinde ikinci el 
konut satışlarında 
da bir azalış söz 
konusu. Konut 
satışları bir önceki 
yılın aynı ayına 
göre yüzde 3,9 
azalış gösterdi.
Yabancılara yapılan 
konut satışlarında 
ise tam tersi bir 
durum var.
Yabancılara konut 
satışında bir önceki 
yılın aynı ayına 

göre yüzde 70,9 
artış yaşanarak 2 
bin 677 rakamı 
yakalandı.
Yabancılara yapılan 
konut satışlarında, 
Ekim 2017'de ilk 
sırayı bin 321 konut 
satışı ile İstanbul 
alırken Bursa'da 
108 konut satışı ile 
yabancılara en yük
sek konut satan 
3'ncü şehir oldu.

ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ

Konut satışlarında 
önceki yılın Ekim 

ayına göre gözle 
görülür bir düşüş 
yaşanırken, emlak 
sektörünün temsil
cileri bu düşüşü 
yaşanan 
gelişmelere 
bağlıyor. Emlak 
Danışmanı Nebiye 
Çiçek, "Özellikle 
Yıldırım bölgesin
deki konut 
fiyatlarında ciddi 
anlamda bir artış 
var. Yıldırım'da son 
6 aydır 100-150 
binden satılan daire 
fiyatları 250 binden 
satılıyor. Dolaysıyla 
insanların alım 
gücü de kötü etk
ilendi. Gözlerimizi 
2018 yılına çevirmiş 
durumdayız. Umarız 
ki bu yıl da banka 
oranları düşer ve 
merkezde güzel 
yatırımlar olur" 
ifadelerini kullandı. 
Emlak Danışmanı 
Hakan Kizir, ”2017 
yılı haziran ayından 
sonra düşüş 

yaşandı. Ekono
minin lokomotifleri 
yoluna girmediği 
zaman satışlar 
düşüyor. Örneğin 
konut kredisinin 
artması, tapu 
harçlarının yeniden 
arttırılması konut 
satışlarının 
düşmesine neden 
oluyor. 2017 yılının 
son altı ayında 
Ortadoğu'da 
yaşanan geliş 
meler, dolardaki 
hareketlenmeler 
konut satış fiyat 
larının düşmesine 
neden oldu. Bu 
düşüşe diğer bir 
etken ise yine bun
lara bağlı olarak 
konut fiyatlarının 
artması. Bursa'da 
oturulacak bir evin 
satış fiyatı 200 bin 
liradan başlıyor. 
Şuanda konut 
satışlarının en 
hareketli olduğu 
bölge ise batı böl
gesi" dedi.
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flralıK ayında sıcaklık rotoru kırıldı
Bursa'da aralık 
ayında kar ve soğuk 
hava bekleyen 
vatandaşlar, 
ağaçların çiçek 
açtığını görünce 
neye uğradığını 
şaşırdı.
Meteoroloji veriler
ine göre Bursa'da 
hafta sonu aralık 
ayı sıcaklık rekoru 
kırılacak. Aralık 
ayının ortalarına 
geldiğimiz bugün
lerde Türkiye'de 
hava sıcaklıkları 20 
derecenin üzerinde 
seyrediyor. 
Bu durum aralık

ayında ağaçların 
çiçek açmasına 
sebep oldu. Hava 
sıcaklıklarının 
mevsim normal
lerinin üzerinde 
seyretmesi ağaçları 
şaşırttı. Kışın Bur
sa'da ağaçların 
çiçek açtığına ilk 
kez şahit olduklarını 
belirten vatan 
daşlar, aralık ayında 
kar ve soğuk hava 
beklerken ağaçların 
çiçek açmasıyla 
karşılaştıklarını 
söyledi.
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nün

Meteoroloji veriler
ine göre Bursa, 16 
Aralık Cumartesi 
günü ise 21 dere
ceyi görecek. 
Aralık ayında 
yalancı bahara 
aldanan ağaçlar 
şehri çiçeklerle 
donattı. Bu durum 
ise en çok 
arılara yaradı. 
Çiçek açan 
ağaçlara hücum 
eden arılar 
çiçeklerde bul 
unan çiçek özlerini 
almak için bir 
biriyle yarıştı.resmi internet bilgiler de güzel daha devam ede

sitesinde yer alan havaların bir süre ceğini gösteriyor.

"Eı şahinleri daha fazla »ergi ödeyecek"
Geçtiğimiz gün
lerde yürürlüğe 
giren Torba Yasa ile 
birlikte ev sahipleri 
2017 yılında elde 
edilen gelirlere de 
uygulanmak üzere 
artık daha fazla 
vergi ödeyecek. 
Torba yasayla geti 
rilen değişikliklere 
ilişkin değerlendir 
melerde bulunan 
Mazars Denge İs
tanbul Vergi Ortağı 
Yeminli Mali 
Müşavir Dr. Numan 
Emre Ergin," Kira 
gelirlerinden indiri 
lecek giderlerin be
lirlenmesinde 
kullanılan yöntem

lerden birisi olan 
götürü gider uygula 
masında, götürü 
gider oranı 2017 
yılında elde edilen 
gelirlere de uygu
lanmak üzere yüzde 
25’ten yüzde 15’e 
indirildi. Bu durum 
ise ev sahiplerinin 
kira gelirleri ne

deniyle daha fazla 
vergi ödeyecekleri 
anlamına gelmekte
dir. Örneğin, başka 
bir gelirin olmadığı 
varsayımıyla, bir 
gayrimenkulün 
aylık 2 bin lira üze 
rinden konut olarak 
kiraya verilmesi du
rumunda yüzde 17 

daha fazla vergi 
ödenecektir" dedi. 
Dr. Ergin, Torba 
Yasa'nın yürürlüğe 
girmesiyle pek çok 
alanda yapılan ver 
gi artışlarıyla birçok 
vatandaşın etkilene 
ceğini söyledi. Yeni 
düzenlemeyle 
götürü giderinin 
yüzde 25'den yüzde 
15'e çekildiğini be
lirten Dr. Ergin, 
şöyle konuştu: 
"Götürü gideri 
mesela aylık 2 bin 
lira kira geliriniz var 
12 ile çarpıyor 
sunuz yıllık 24 bin 
lira gelir elde 
edilmiş oluyor. Bu 

kira gelirini elde 
etmek için belli 
giderler yapıyor 
sunuz mesela eve 
tadilat yapılmıştır, 
kira çıkmıştır evde 
kırık, dökük vardır; 
onları 24 binden 
düşüyorsunuz, 
diyelim ki 5 bin lira 
gider oldu 19 bin 
lira üzerinden vergi 
ödüyorsunuz. 
Kanun koyucu 'ben 
size ikinci bir hak 
tanıyorum kaç lira 
gideriniz var onunla 
uğraşmayın ben 
size gelirinizin 
yüzde 25'ini gider 
yazdırırım yani yıllık 
gelir olan 24 binin 

yüzde 25'ini gider 
yazıp o da 6 bin 
yapıyor 18 bin üze 
rinden vergisini 
alırım' diyor. Şimdi 
Torba Yasa ile ka
nunda yapılan deği 
şiklikle bu yüzde 25 
oranı yüzde 15'e 
çektiler. Yani ev 
sahibi eskiden daha 
çok gider yazacak 
ken şimdi daha az 
gider yazacak. Dola 
yısıyla ev sahipleri 
daha fazla vergi 
ödeyecek. 2 bin lira 
kira geliri olan birisi 
eskiden 2 bin 365 
lira vergi ödüyor 
ken şimdi 2 bin 767 
lira vergi ödeyecek

GemlikKfrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

BCKKMCK YOK
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Eylül ayı issizlik rakamları açıklandı
İşsizlik oranı eylül 
döneminde, bir 
önceki yılın aynı 
dönemine göre 0.7 
puan azalırken, 
geçen aya göre 
değişim göstermedi. 
Türkiye genelinde 
15 ve daha yukarı 
yaştakilerde işsiz 
sayısı 2017 yılı Eylül 
döneminde geçen 
yılın aynı dönemine 
göre 104 bin kişi 
azalarak 3 milyon 
419 bin kişi oldu. 
İşsizlik oranı 0,7 
puanlık azalış ile 
% 10,6 seviyesinde 
gerçekleşti. Aynı 
dönemde tarım dışı 
işsizlik oranı 0,9 
puanlık azalış ile 
%12,8 olarak tahmin 
edildi. Genç nüfusta 

(15-24 yaş) işsizlik 
oranı 0,1 puanlık 
artış ile %20 
ol urken, 15-64 yaş 
grubunda bu oran 
0,8 puanlık azalış ile 
%10,8 olarak 
gerçekleşti.
İSTİHDAM ORANI 
%47,9 OLDU 
İstihdam edilenlerin 
sayısı 2017 yılı Eylül 
döneminde, bir 
önceki yılın aynı 
dönemine göre 1 
milyon 233 bin kişi 
artarak 28 milyon 
797 bin kişi, istih
dam oranı ise 1,1 
puanlık artış ile 
%47,9 oldu. Bu 
dönemde, tarım sek
töründe çalışan 
sayısı 197 bin, tarım 
dışı sektörlerde

çalışan sayısı 1 mil 
yon 36 bin kişi arttı. 
İstihdam edilenlerin 
%20,3’ü tarım, 
%18,8’i sanayi, 
%7,7’si inşaat, 
%53,1’i ise hizmetler 
sektöründe yer aldı. 
Önceki yılın aynı 
dönemi ile karşılaştı 
rıldığında tarım sek

törünün istihdam 
edilenler içindeki 
payı 0,2 puan, 
sanayi sektörünün 
payı 0,3 puan 
azalırken, hizmet 
sektörünün payı 0,4 
puan arttı, inşaat 
sektörünün payı ise 
değişim göstermedi. 
İşgücü 2017 yılı

Eylül döneminde bir 
önceki yılın aynı 
dönemine göre 1 
milyon 128 bin kişi 
artarak 32 milyon 
215 bin kişi, 
işgücüne katılma 
oranı ise 0,8 puan 
artarak %53,6 olarak 
gerçekleşti. Aynı 
dönemler için 

yapılan 
kıyaslamalara göre 
erkeklerde işgücüne 
katılma oranı 0,6 
puanlık artışla 
%73,1, kadınlarda 
ise 1 puanlık artışla 
%34,5 olarak 
gerçekleşti 
Eylül 2017 döne
minde herhangi bir 
sosyal güvenlik 
kuruluşuna bağlı ol
madan çalışanların 
oranı, bir önceki 
yılın aynı dönemine 
göre 0,2 puan ar
tarak %34,8 olarak 
gerçekleşti. Tarım 
dışı sektörde kayıt 
dışı çalışanların 
oranı ise bir önceki 
yılın aynı dönemine 
göre değişim göster 
meyerek %22 oldu.

E-tlcaretteki ııay katlanacak
Her geçen gün hızla 
büyüyen e-ticaret 
sektöründeki payını 
artırmayı hedefleyen 
Türkiye, atağa 
kalktı. Türkiye, 
dünyada e-ticaret 
merkezlerinden biri 
olma hedefiyle yol
una tam gaz devam 
ediyor. Geçtiğimiz 
ay Türkiye'nin e- 
ticaret pastasından 
alacağı payın 3 kat 
artacağını belirten 
Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme

Bakanı Ahmet Ars 
lan, dünyada 
gelişen e-ticaret ve 
ödemeler sistemi 
trendine dikkat 
çekmişti. 
Türkiye'nin öde 
meler sistemiyle bir
likte e-ticaretteki 
toplam perakende
den aldığı pay he 
nüz yüzde 3.5 se
viyesinde. Dünya 
ortalaması ise yüz 
de 8.5 düzeyinde 
bulunuyor. Türkiye 
e-ticarette dünya

ortalamasının 
altında kalmasına 
rağmen online 
alışveriş ve kullanıcı 
alışkanlıklarıyla bir
likte sektördeki 
payını 4 yılda ikiye 

katlamayı hedefii 
yor. Bilişim Sanayi
cileri Derneği (TÜBİ 
SAD) ve Elektronik 
Ticaret İşletmecileri 
Derneği'nin (ETİD) 
birlikte yaptığı 

çalışmaya göre, 
artan internet pene- 
trasyonu ve akıllı 
telefon kullanımı ile 
2016 itibarıyla 
Türkiye e-ticaret 
pazarı hacmi 30.8 
milyar TL seviye
sine ulaştı. 
E-ticaret hacminde 
payını en çok artıran 
sektör perakende 
oldu. Sektör 
2013'ten itibaren 
yılda ortalama 
yüzde 34 büyüyerek 
7.3 milyar TL'den

2016'da 17.5 milyar 
TL seviyesine geldi. 
17.5 milyar TL 
tutarındaki pera 
kende, e-ticaret 
hacminin yaklaşık 
yüzde 70'ini, sadece 
online kanal üzerin 
den satış yapan 
pazar yerleri ile çok 
kategorili alışveriş 
siteleri, belirli 
sektörler özelinde 
uzmanlaşmış dikey 
siteler ve özel 
alışveriş siteleri 
oluşturuyor.
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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

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

Telefon Anza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
OrmBöl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
MalMüd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 51313 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTOBÜS

ULAŞIM 
Pamukkate 612 OO 26
DENİZ UÇAâl 613 66 13
Pagaaua Akmla Seyahat 614 63 62 
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 1O 72
Kanberofilu-Eaaday 614 46 46
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 0163

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 30 00
Akçagaz 514 33 70
Totalgaz 514 17 00

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 08
Tomokay Tomografi 513 65 29
Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

BELEDİYE

Santral 513 45 21-23
Başkanlık 51345 20

BUSKİ 51457 96
İtfaiye 51323 25
Muhasebe Md. 51345 21-182
Yazı İşi. Md. 51345 21-111
Su Anza Yalnız 185

Akçen Petrol 
MAR-PET S13 3O 33
Tuncay Otogaz S13 164S
Beyza Patrol 613 0*1 03

GemOSrfez
gemlik'İn İlk günlük sIyasI gazetesi’

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 5955 
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)

uiısinfeiffi
VENÜS SİNEMASI 
MAİDE’NİN ALTIN 

GÜNÜ 
11.30-14.00-16.30- 

19.00-21.15 
AİLE ARASINDA 

11.30-14.00-16.30- 
19.00.-21.15 

AYLA 
14.00-19.00-21.15 

KARDEŞİM BENİM 2 
11.30-16.30

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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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
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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 j
irfanunluemlak.sahibinden.com

Mevcut elektrik sisteminin yeterli gelmemesi sürekli kesintilere neden oluyordu

taıalı Pazar Yerfnıle deMrit tesisatı sil tastan
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Yalova da bir pazar nünü
Pazar günleri bir kaç haftadır sisli 

puslu geçiyor.
Kapalı ve puslu havaları hiç 

sevmem.
Dün, her pazar sabahı yaptığım gibi 

Barış’ı kurs merkezine bıraktıktan 
sonra Gemlik’te tur attım.

Saat 10.oo kadar sahilde arabamla 
dolaşıp durdum. Sonra evin yolunu 
tuttum.

17 Arahk’ın benim açımdan yeri bir 
başka. Dün, eşimin doğum günüydü.

Devamı sayfa 4’de

24 milyon lira 
harcanarak 
yaptırılan ve 
kullanıma açıl 
ması bir yılı bile 
doldurmayan 
Kapalı Pazar 
yerin de sorun 
lar bitmiyor. 
Gemlik Esnaf 
ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı 
İsmail Beki, 
gazetemize 
yaptığı açıklama 
da, elektrik soru
nunu çözmek 
için yeni bir 
proje yaptırdık 
larını ve 
önümüzdeki 
günlerde pazar 
yerine yeni 
kablo döşenerek

her esnafın 
işyerine saat 
konacağını,

herkesin abone 
olarak harcaya 
cakları elektriğin

bedelini ödeyece 
ğini söyledi.
Haberi sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Mevcut elektrik sisteminin yeterli gelmemesi sürekli kesintilere neden oluyordu

Kapalı Pazar ferimle elektrik tesisatı sil taştım

24 milyon lira har
canarak yaptırılan 
ve kullanıma açıl 
ması bir yılı bile 
doldurmayan 
Kapalı Pazar 
yerinde sorunlar 
bitmiyor.
17 Ocak 2017 
tarihinde hizmete 
açılan ve Bursa’nın 
en modern Kapalı 
Pazar yeri olarak 
tanıtılan Gemlik 
Belediyesi Kapalı

Pazar yerinde 
bugüne kadar 
yürüyen merdi 
venler hiç 
yürümedi. Hala 
yapımcı firma ile 
mahkemelik 
olduğu öğrenilen 
Gemlik Belediyesi 
bu sorunu 
çözemedi.
Ayrıca yağmurlu 
havalarda tavanı 
nın akması, 
asansörünün 

çalışmaması, 
kafeteryasının 
hizmete girme mesi 
yanında hava 
landıran sisteminin 
de çalışmamasına 
ek olarak yapılan 
elektrik sisteminin 
mevcut kullanıma 
yetmemesi sonucu 
sürekli elektrik 
kesintileri
yaşanıyor.

İŞLETMESİ

ESNAF ODASINA 
VERİLDİ..

İşletmesi Belediye 
tarafından Gemlik 
Esnaf ve Sanatkar 
lar Odası’na dev 
redilen Kapalı Pa 
zar Yerindeki ana 
sorunların başında 
gelen elektrik kesin 
tilerin çözümlen
mesi için Oda 
yönetimi geçtiğimiz 
hafta sah günü

7500 MKW gücün 
de bir jenaratör 
satın alarak 
devreye soktu. 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İsmail 
Beki, gazetemize 
yaptığı açıklama 
da, elektrik soru
nunu çözmek için 
yeni bir proje yaptır 
dıklarını ve önü 
müzdeki günlerde 
pazar yerine yeni 

kablo döşenerek 
her esnafın işyeri 
ne saat konacağı 
nı, herkesin abone 
olarak harcaya 
caklan elektriğin 
bedelini ödeyece 
ğini söyledi.
Beki, çalışmalara 
başladıklarını 
belirtirken, kendi
lerinin sorumlu 
ğunda olan eksik
likleri tamamlaya 
caklarını belirtti.

II CHP Kadın Kolları başkanlığına İlk aday Mali Müşavir Mehtap Ünlü

CHP Gemlik İlçe 
Başkanhğı’nda 5 
Ocak 2018 tari
hinde yapılacak 
Kadın Kollan 
kongresi 
öncesinde Mali 
Müşavir Mehtap 
Durmuş Ünlü 
adaylığını açıkladı. 
CHP ilçe binasında 
cumartesi günü 
saat 13.oo de basın 
toplantısı düzen 
leyen Mehtap Ünlü 
Kadın Kollan 
başkanlığı için 
adaylığını açıklar 
ken, “Yerel ve 
genel seçimlere 
bir yıl var. Kadın 
Kollan Başkanı 
seçilirsem, Gem
lik’te çalmadık 
kapı gitmedik köy 
bırakmayacağız” 
dedi.
Mehtap Ünlü

şunları söyledi:

SEÇİMLERİ 
ÜLKEMİZ İÇİN 
KAZANACAĞIZ 

“Sevgili dostlar, 
İnanın ki büyük 
düşüneceğiz, be
raber büyük işler 
başaracağız. 
Ben inanıyorum.

Ve tüm ilçe 
örgütümde bu 
inancı görüyorum. 
Arkadaşlar 
önümüzde yerel ve 
genel seçimlere bir 
yıldan fazla bir 
süre var. Ben size 
söz veriyorum. 
Bir yıl boyunca 
çalmadık kapı 
gitmedik köy 

lik’in senelerdir bir 
adım ileri gitme 
meşinden derin bir 
üzüntü duyu 
yorum.

İTİRAZIM VAR

bırakmayacağız. 
Hep beraber sa
haya ineceğiz ve 
partimiz bu se 
çimi ülkemiz için 
kazanacak. 
Bu süreçte en 
büyük görev 
biz değerli 
kadınlara düşü 
yor. 50 yıldır 
yaşadığım Gem-

Gemliğimiz Bursa’ 
nın en uzun sahil 
şeridine sahip 
olmasına rağmen 
bu özelliğini 
değerlendirenle 
yen bir ilçe. 
Tarihi ve coğrafi 
yapısı bu kadar 
büyük olan bir 
ilçenin siyasi 
amaçlar uğruna 
hor kullanılmasını 
hem bir Gemlikli, 
hem de bir 
siyasetçi olarak 
itirazım var. 
Bu nedenle; 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanlığımız,

Gençlik Örgütü 
m üz ve seçilecek 
Belediye Başkan 
adayımız ile birlikte 
bu süreçte kadın 
örgütümüze liderlik 
ederek daha etkin 
çalışmak için 
aday oldum. 
Gemlik Sevdalısı 
olduğum için 
aday oldum. 
Daha iyi hizmet 
edeceğime 
inandığım için 
aday oldum. 
Demokrasiye 
inandığım için 
aday oldum. 
Gemliklinin 
dürüst ve şeffaf 
bir yönetimi hak 
ettiğini inandığım 
için aday oldum. 
Şehrime olan 
borcumu ödemek 
için aday oldum.” 
dedi.
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Mudanya ilçesinde 
meydana gelen 
kazada, kamyonet 
park halindeki oto
mobile çarparak 
altına aldı. Şans 
eseri kazada ölen 
olmazken 3 kişi 
hafif şekilde 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, özel bir 
şirkete ait evden 
eve taşımacılıkta 
kullanılan kapalı 
kasa kamyonet 
Bursa is
tikametinden Mu
danya yönüne 
ilerlerken direk
siyon hakimiyetini 
kaybedip yol 
kenarında park

Çalıştığı hiifenin kasasından para calili
Bursa'da çalıştığı 
büfenin kasasından 
para çalarken 
görüntülenen F.M., 
polis tarafından 
aranıyor.
Olay, merkez Os- 
mangazi ilçesi 
Doburca Mahal 
lesi'nde meydana 
geldi. Ali Y. 
akşam saatlerinde 
işyerini kapat
madan önce 

Şüpheli bavul korkuttu
Bursa'nın İnegöl
ilçesinde kaldırım 
üzerine bırakılan 
etrafı bandajlanmış 
Bavul, emniyet 
ekiplerine harekete 
geçirdi. Bomba 
imha ekiplerinden 
önce gelen bavulun 
sahibi, durumu 
açıklayınca tüm 
gerçek ortaya çıktı. 
İnegöl Şehirlerarası 
Otobüs Terminaline 
50 metre mesafede 
etrafı bandajlanmış 
vaziyette bavulu 
gören çevredekiler, 
şüphelenerek du- 

*rumu İnegöl Em
niyet ekiplerine 
haber verdiler. Olay 

'yerine gelen Em
niyet Ekipleri,

»art halindi araca car[>tı Bursa'da sahte 
gelin operasyonu

halindeki bir oto
mobile çarptı.
Kapalı kasa kamyo
nette bulunan 3 kişi 
kazayı hafif

sıyrıklarla atlattı. 
Yaralılar Mudanya 
Devlet has
tanesinde ayakta 
yapılan tedavi

sonrası hastane
den taburcu edildi. 
Kaza hakkında 
tahkikat başla 
tıldı.

hesapları kontrol paranın eksik
edince kasadaki olduğunu fark etti.

şüpheli bavulun 
etrafından güvenlik 
önlemi alarak, 
vatandaşları 
uzaklaştırdılar. 
Durum Bursa Em
niyet Müdürlüğü 
Bomba İmha ekip
lerine haber verildi. 
SON ANDA 
GELDİLER 
Bavulun çevrede 
kiler tarafından fark 
edilmesinden 
yaklaşık 1.5 saat 

sonra olay yerine 
gelen Kazakistan 
uyruklu üç kişi, 
bavulun kendilerine 
ait olduğunu söyle 
diler. Emniyet ekip
leri, şahısların 
pasaportlarını kon
trol ettiler.Bavulun 
sahibi Kazakistanh 
olan Elvira 
Asterova'nın eşi 
hacı Şah İsmail 
Bahrevic olayı 
anlattı.

Güvenlik 
kameralarını in
celeyen Ali Y. 
işyerinde 
çalışan F.M.'nin 
kasadan para 
çaldığını gördü. 
İş yerinden 
içki ve sigara 
da çaldığını 
belirlenen F.M.'nin 
polis tarafından 
arandığı ifade 
edildi.

Ailecek 6 bavulla 
Kazakistan'dan İs
tanbul Atatürk 
Havalimanına 
geldiklerin 
söyleyen Bahre 
viç, "Havalima 
nından otobüse 
binerek İnegöl 
Şehirlerarası Oto
büs terminaline 
geldik. 6 bavulu
muzu oğlumun 
aracına koyduğu 
muzu düşündük, 
fakat bir bavulu
muzu burada 
unutmuşuz. Eve 
gidince eşim Elvira 
Asterova, bavulun 
birinin eksik oldu 
ğunu söyleyince 
buraya geldik.” 
dedi

Evlenme vaadiyle 
Hatay'dan Bursa'ya 
gelen gelin, düğün 
gecesi altınları alıp 
kaçarken jandar
maya yakalandı 
Edinilen bilgiye 
göre Bursa'nın 
Keleş ilçesinde 
ikamet eden R.A. 
isimli şahıs evlen
mek için bazı 
kişilerle görüşüp 
Hatay'dan Suriye 
asıllı bir gelin ge
tirdi. Görüşüp 
anlaşan çift evlen
meye karar verdi. 
R.A. düğün öncesi 
E.M.E.C. isimli 
kadına yüz görüm 
lüğü olarak 3 adet 
bilezik, 1 çift küpe 
ve 1 adette yüzük 
taktı. Düğün gecesi 
gelinin ortadan 
kaybolması üzer
ine durumdan 
şüphelenen R.A. 
jandarmayı ara
yarak ihbarda bu
lundu. Keleş İlçe 
Jandarma ve 
Bursa İl Jandarma 
Komutanlığı'na 
bağlı ekipler, 
MOBESE ve 

K AŞ€D€ B€Kl€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

ilçedeki güvenlik 
kameralarından 
sahte gelinin 
yanında bir başka 
erkek şahıs ile bir
likte beyaz renkli 
bir otomobille 
kaçtığını belirledi. 
Soruşturmayı 
derinleştiren Jan
darma, 31 plakalı 
otomobilin M.H. 
tarafından Hatay'
dan kiralandığını 
ve otomobilin 
Konya'ya doğru 
seyir halinde 
olduğunu tespit 
etti. Konya'da dur
durulan araç 
içerisinde bulunan 
sahte gelin 
E.M.E.C. ile 
yanında bulunan 
Y.E.H. ve M.E.
isimli 2 erkek şahıs 
altınlarla birlikte 
yakalandı. Keleş 
İlçe Jandarma 
Komutanlığına 
getirilen E.M.E.C. 
ileY.E.H.
çıkarıldıkları 
mahkemece 
tutuklandı.
M.H. ise serbest 
bırakıldı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Yalova'da bir pazar günü...
Pazar programımızda komşumuz Yunus 

Kardeştuncerlerle Yalova gezisi vardı.
Yunus’un kızı Gizem, bu yıl özyeğin Üniver

sitesi Mimarlık Fakültesine başladı.
Her pazar günü onu İstanbul’a uğurluyorlar.
Biz de onlara konuk olduk, hem de eşimin 

doğum gününde bir değişiklik olsun istedik.
Gizem'i feribotla uğurladıktan sonra 

havanın kapalı olmasına karşın, Yalova kor
donunda geziye başladık.

İyi ki Yalova’ya gelmişiz.
Çok değişik bir gün oldu.
Herşeyden Önce Gemlik ile Yalova üzerinde 

konuşu lacak ve yazılacak birşeylerim oldu.
Gemlikliler genelde hafta sonlarında Gemlik 

yerine başka yerlere gezmeye gidiyorlar.
Nedenini söylemeye gere* mı var. 
İlçemizi cazibe merkezi yapamadık. 
Gemlik’te iki, hatta Manastır’ı da eklersek 

üç kordonumuz var.
Ama üçünü de toplasanız bir Yalova Kor

donu yapmaz. Gidip görmeniz gerekir.
Bir çoğunuz belki biliyorsunuz ama ben 

fazla gitme dim. Geçtiğimiz yıl birkez Düşen 
Su Şelalesinden Termal Kaplıcaları yoluyla 
Yalova’ya indiğimizde, kordonu gezmiştim. 
Bu kez daha farklı bir g^ı oldu.

Daha fazla zaman ayırdık dolaşmaya. Bir de 
buraları iyi bilen rehberlerimiz olduğundan 
zevkli bir gün oldu.

Serap’a da farklı bir gün yaşattık, 
yaşattırdılar, sağ olgunlar.

Yalova Kordonu konutlardan sahile doğru 
çok geniş.

Yeşil alanı çok, bu yeşillikler içinde gezi 
yolları, oto parklar, kafeler, lokantalar, ne 
ararsanız var.

Türkiye’nin ve dünyanın ünlü mağazaları bu 
hat üze rinde güzel işyerleri açmışlar. Hava 
yağışlı olmadığı için hafta sonu da olması ne
deniyle Yalovahlar Kordona akmışlar geziyor
lar... Her türlü insanı gezerken görmeniz 
mümkün, gençler tabii çoğunlukta.

Tüm cafeler dolu. Bay bayan, genci yaşlısı, 
açığı, örtülüsü iç içeler. Esnaf durumdan 
memnun. Kalite yüksek. Kıskanmadım 
desem yalan olur.

Gemlik’in Yalova dan ne eksiği var dedim 
kendi kendime.

Farkı, bizim yöneticilerimin basiretsiz 
oluşu.

Dünya görüşünün kıtlığı, vizyonsuzluğu.
Gemlik'teki 3 kordonda bir tek heykel veya 

sanat eseri yok.
Yalova Kordonu’nda gezerken bir de baktım 

ki “Toprak Dede’’Hayrettin Karaca’nın heyke 
li. Önünde durup bir hatıra fotoğrafı çektir 
dim. Biraz ileride 1999 depreminde ölenlerin 
anısına blok mermerler üzerinde ölenlerin 
adlarının isimleri anıtlanmış. Blok mermer
lerin arasında deprem fotoğraf galerileri...

Burada deprem felaketini görüp irkiliyor
sunuz ve unutmamaya çalışıyorsunuz.

Kısacası Yalova Kordonunu gidip görmenizi 
öneri yorum. Sonra gelip bizim kordonlarla 
arasında ayrıcalığa siz karar verin.

Orada da belediye var, Gemlik’te de.
İnsana yapılan hizmetin farkını ve kalitesini 

görüp siz karar verin.
O’na göre gelecekte seçeceğiniz kişileri iyi 

düşünün. ___________________

DP Bursa İl Başkanı Ali Biliz, Gemliksporlu yönetici teknik adamları ve 
futbolcularla kahvaltıda biraraya geldi.

Demokrat Parti 
Bursa İl Başkanı Ali 
Biliz, Gemlikspor 
futbolcu ve yöne 
tici, teknik kahvaltı 
da biraraya geldi. 
Pazar günü Mado’da 
Demokrat Parti 
Bursa il Başkanı Ali 
Biliz’in organize 
ettiği kahvaltı 
buluşmasına Bursa 
1. Amatör Kümede

Gemlikspor 
futbolcuları, yönetim 
kurulu başkanı 
Cumhur Aydın, 
teknik sorumluları 
Emin Doğru, Cengiz 
Tümer, Gemlik Kios 
grubu, Demokrat 
Parti Gemlik İlçe 
Başkanı Gülsen 
Canlı ve Yönetim 
Kurulu üyeleri 
katıldı.
Toplantıda 
konuşan Ali Biliz; 
Gemlikspor’a 
Gemlik’te 
yeterince ilgi 
göste rilmediğini, 
oysa Gemlikpor’un 
yerinin her zaman 
ayrı olduğunu 
söyledi. Biliz, 
şöyle devam etti: 
“Gemlikspor’un 
sıkıntıları uzun 
zamandır devam 
ediyor. Gemlik 
Belediyesi ilçemizin 
gözbebeği olan 
Gemlikspor’a 
destek vermelidir. 
Gemlikspor diğer 
spor kulüplerinden 
ayrı tutulmalıdır. 
Gemlikspor’un

Bursa 1. kümede 
bulunması 
Gemlik’in ayıbıdır. 
Gemlikspor’un daha 
iyi noktaya gelmesi 
için Gemlik 
Belediyesi bir şeyler

yapmayacaksa, 
Demokrat Parti İl
Başkanı Ali Bil iz 
olarak yapacağım. 
Gemlik’te Bele 
diye ile birlikte, 
esnaf ve iş

adamlarımız da 
Gemlikspor’a 
destek için 
taşın altına elini 
koymalıdır. Gemlik- 
spor, Gemlik’in 
markasıdır”

K AŞ€D€ B€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUR FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR
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If AVI D GEMLİK NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALDIĞIM NÜFUS 
İIMII r CÜZDANIMI KAYBETTİM, hükümsüzdür.

AZİME HİZMET

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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SINIRLI SORUMLU GEMLİK 
ESNAF VE SANATKARLAR KREPİ VE KEFALET 

KOOPERATİFİ RAŞKANLItlNPAN
Kooperatifimizin 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı 

18.01.2018 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 13.oo da 
Hamidiye Mah. Irmak Sokak No: 138 Dereboyu Belediye Sosyal 
Yaşam Merkezi adresinde yapılacaktır.

Bu toplantıya ait gündem aşağıda yazılıdır.
Davet mektuplarınızla teşriflerinizi rica ederiz.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM
1- Açılış, Başkanlık Divanı Seçimi, Saygı Duruşu, İstiklal 

marşı
2-Kooperatifin 2017 yılı Yönetim Kurulu Çalışma, Denetim 

Kurulu ve Hesap Raporlarının (Bilanço ve Gelir - Gider 
Tabloları) okunması, müzakereleri ve oylanması

3- Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası
4- 7 Ağustos 2017 tarih ve 2017/07 sayılı TESKOMB 

Genelgesi kapsamında gerçekleştirilen kooperatif takibinde 
bulunan alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 
uygulamanın görüşülmesi ve genel kurulun onayına sunulması

5- 2018,2019 ve 2020 yıllan olağan genel kurullarının 
birleştirilerek 2021 yılında yapılması hususunun görüşülerek 
karara bağlanması

6- Yönetim kurulu (3 yıl için 5 asil, 5 yedek) ve Denetim 
Kurulu üyeleri (3 yıl için 2 asil, 2 yedek) ile Bölge Birliği Temsil
cilerinin (3 yıl için 3 asil, 3 yedek) seçimi

7- 2018-2019 ve 2020 yılları tahmini bütçelerinin ayrı ayrı 
görüşülerek karar bağlanması,

8- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine 2018, 
2019 ve 2020 yıllarında ödenecek aylık ücret ve huzur hakları 
ile yolluklannın belirlenmesi

9- Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Koopera 
tifi adına kayıtlı aşağıda bilgileri yazılı gayrimenkulların 
izalarında belirtilen asgari bedellerle ve yapılan tüm satış 
masraflarının alıcıya ait olmak suretiyle gazete ilanı yapılarak 
pazarlık usulü ile satılması hususunun görüşülerek yönetim 
kuruluna yetki verilmesine;

A - Bursa ili Gemlik ilçesi Umurbey Mah. Hepice Mevkii 28 
pafta 2295 parsel 735 m2 29/48 pay zeytinlik 7.500 TL asgari 
bedel ile satılmasına,

B- Bursa ili Orhangazi ilçesi Yenigürle Mah. Köyüstü 
mevkii H22.B.07.D.C. pafta 1345 parsel 560 m2 zeytinlik 15.000 
TL asgari bedel ile satılmasına

C- Bursa ili Gemlik ilçesi Karacaali Mah. Asarcık Mevkii 2 
pafta 334 parsel 1837 m2 zeytinlik 36.500 TL asgari bedel ise 
satılmasına

D- Bursa ili Gemlik ilçesi Umurbey Mah. Arpalık Mevkii 
H22A09CIC pafta, 196 ada, 5 parsel, 665.45 m2,1/2 pay arsa 
75.000 TL asgari bedel ile satılmasına

E- Bursa ili Gemlik ilçesi, K.Kumla Mah. H22A03D1A 
pafta, 155 ada, 1 parsel, 771.46 m2,12/2400 arsa paylı B Blok 
zemin 10 nolu bağımsız bölüm garajın 30.000 TL asgari bedel 
ile satılmasına

F- Bursa ili Gemlik ilçesi Hamidiye Mah. 42 pafta, 564 ada, 
209 parsel 1687,07 m2,4/768 arsa paylı dükkan B/Blok Bodrum 
kat 25.000 TL asgari bedel ile satılmasına

G- Bursa ili, Gemlik ilçesi K.Kumla Mah. Kurudere Mevkii 
33 pafta 4787 parsel 78 m2,2/10 arsa paylı kat irtifakı halindeki 
Kargir Apartman 1 nolu meslek 5.000 TL asgari bedel ile 
satılmasına

H- Bursa ili Gemlik ilçesi K.Kumla Mah. Kiremit ocağı 
mevkii 6 pafta 5463 parsel 2885 m2 kat irtifakı halindeki Kargir 
Apt. B Blok 2/130 arsa paylı 22 nolu mesken 5.000 TL asgari 
bedel ile satılmasına

10- Dilekler, temenniler ve kapanış.

MECUS CTlDMlMt
Bursa’daki hava 
kirliliği oranları 
geçen kış olduğu 
gibi bu kış da 
tehlikeli düzeylerde 
ölçülüyor. 
Havadaki zehrin 
ciddi hastalıklara 
neden olacağı be
lirtilirken Bursa 
havasındaki kirlili 
ğe dair yapılan 
denetimler ve 
alınan önlemler 
Meclis gündemine 
taşındı. CHP Bursa 
Milletvekili Dr. Cey
hun İrgil, Çevre ve 
Şehircilik Bakanı 
Mehmet Özhasek- 
i’ye yazılı bir soru 
önergesi vererek 
önemli sorular 
yöneltti.
Son 5 yılda Çevre 
İzin ve Lisans bel
gesini almadan, 
emisyon ölçüm
lerini yaptırmadan 
ve çevre kirliliği 
yaratarak faaliyet 
gösteren işletmeler 
hangileridir, bu 
işletmelere hangi 
yaptırımlarda 
bulunulmuştur? 
Bursa’daki hava 
kirliliğinin bir 
kaynağı da kömür 
kullanımı olduğu 
için 2008 yılında 
alınan karar gereği 
doğalgaz kullanan 
tesislerin kömür 
kullanımına geçişe 
izin verilmiyorsa; 
DOSAB kömürlü 
santraline ÇED 
olumlu raporu nasıl 
ve hangi gerekçe 
lerle verilmiştir? 
Bakanlığınız 
tarafından tekstil 
sektöründe faaliyet 
gösteren ön fikse 
ve/veya fikse yapan 
RAM makinele 
rinden kaynaklı 
koku emisyonla 
rımn engellenmesi

için bu makinelere 
ait bacalara elek
trostatik ve/veya 
benzeri koku gide 
rici alıcı bir filtre 
sistemi kurulması 
için bu işletmelere 
01.01.2018 tarihine 
kadar süre verildiği 
açıklanmıştır. 
Bugüne kadar kaç 
ışıeime söz konusu 
filtre sistemini 
kurmuştur? Sis
temi kurmayan kaç 
işletme kalmıştır? 
Bakanlığınız ve İl 
Müdürlüğünüz 
tarafından 2016 yılı 
dahilinde Bursa’da 
yüksek kirlilik yükü 
ne sahip sürekli 
izleme kapsamında 
17 işletmede 40 
baca olduğu ifade 
edilmişti. Bu yıl bu 
sayıda bir değişik 
lik olmuş mudur? 
Bu işletmelerdeki 
baca gaz emisyon 
değerleri nedir? Bu 
17 işletme hangi
leridir?
Bakanlığınız tarafın 
dan Bursa’da 
faaliyet gösteren 
kömürlü tesislerin 
bacalarına yönelik 
ani ölçüm çalışma 
lan yapılarak ölçüm 
sonuçları uygun ol
mayan işletmelere

idari yaptırım 
uygulandığı ifade 
edilmektedir. Bu 
işletmeler hangi
leridir? Bu işletme 
lerin ek tedbirler 
alıp almadığının 
kontrolleri yapılmış 
mıdır?
Taş ocağı ve 
kırma-eleme 
(konkasör) tesisler
ine tebligatlı yazı 
gönderilerek, toz 
kaynağı olan 
bunker, kırıcı, elek
ler ve bantların 
tamamen kapalı 
ortam içerisine 
alınarak töz in
dirgeme sistemi 
kurulması huşu 
sunda 01.07.2017 
tarihine kadar süre 
verilmiştir. Buna 
göre; hangi 
tesislerde söz 
konusu sistem 
kurulmuştur? Sis
temi kurmayan 
tesis kalmış mıdır? 
idari yaptırımı ne 
olacaktır?
Trafikte yapılan 
egzoz gazı emisyon 
denetimlerinde 
Bursa’da 2014, 
2015, 2016 ve 2017 
yıllarında kaç 
araca hangi 
yaptırımlarda 
bulunulmuştur?

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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Uludağ'da pistler doldu
Uludağ'da beyaz 
örtüyle kaplı 
pistleri dolduranlar, 
kayak yaparak 
karın keyfini 
çıkardı 
Kış turizminin 
önemli merkez
lerinden Ulu 
dağ'da, hafta sonu 
yoğunluğu

yaşanıyor. Uludağ'a 
gelen yerli ve 
yabancı ziyaret 
çiler, pistleri dol 
dur du. Kayakse 
verier karın 
keyfini çıkardı. 
Bursa Meteoro 
loji Müdürlüğünden 
alınan bilgiye 
göre, "Oteller

Bölgesi"nde kar 
kalınlığı 45 san 
timetre ölçüldü. 
Hava sıcaklığı 
nın en düşük 
1, en yüksek 4 
derece kayde 
dildiği Uludağ'da 
hafta içi aralıklarla 
kar yağışı bek
leniyor.

liselilere önemli uyarılar:''PsHiBlBiinizi htKaMlir"
Bursa Cumhuriyet 
Savcısı Murat 
Bağlamaç, liseli 
gençlere uyarıda 
bulunarak, "Sosyal 
medyada tanımadı 
ğınız insanlarla özel 
hayatınıza ilişkin 
bilgi ve fotoğraf 
paylaşmanız 
psikolojinizi boz
abilir, yaşamınızı 
etkileyebilir" dedi. 
Bursa merkez 
Nilüfer ilçesi Turhan 
Tayan Anadolu 
Lisesi 11'inci sınıf 
öğrencileri Bursa 
Adliye Sarayı'nı 
ziyaret etti. Bursa 
Adliye Sarayı Kon
ferans Salonu'nda 
öğrencilerle bir 
araya gelen Bursa 
Cumhuriyet Savcısı 
Murat Bağlamaç, 
gençlerin kadın 
cinayetleri, dolan 
dincilik, duruş

malarda sanıklar ile 
müştekilerin davra 
nışları, internette 
olumlu-olumsuz 
yazışmaların yarata 
bileceği sıkıntılar, 
Adli Tıp Kurumunda 
otopsilerin nasıl 
yapıldığı gibi çeşitli 
konularda yönelttik
leri soruları yanıtla 
dı. Bir öldürme 
olayı ardından sanı 
ğın takım elbise 
giyip, kravat taka 
rak hakim önüne 
çıkması halinde 

yasaya göre tyı riaı" 
indiriminden yararla 
nabileceğini be
lirten Cumhuriyet 
Savcısı Murat 
Bağlamaç, şöyle 
dedi:
"Bir cinayet zanlısı 
duruşmaya gelirken 
kravat takar ve 
takım elbise giyer, 
başını da öne eğer. 
Hakim, duruşmada 
toplanan deliller 
ve sanığın karşıla 
rındaki durumu 
karşısında 'İyi hal' 

uyguı'ayarak, 
cezasından TCK'nın 
62. maddesine göre 
takdiren 1/6 oranın 
da indirim yapabilir. 
Tabii ki vahşice 
işlenen, örneğin 
Özgecan Aslan'ın 
cinaye tinde sanık 
ne kadar kravat ve 
takım elbise giyse 
de iyi hal indirimi 
yapılmaz." 
Bağlamaç, otopsi 
konusundaki 
sorular üzerine, 
"Şüpheli ölümler 

veya diğer ölümler 
sonucunda Adli Tıp 
morguna kaldırılan 
cesetler üzerinde 
kafa ve göğüs açıla 
rak gerekli parçalar 
alınarak otopsi 
yapılır" dedi.

PAYLAŞIMLARA 
DİKKAT 
Günümüzün en 
etkin görüşme 
araçlarından birinin 
internet üzerinden 
yazışmaların 
olduğuna dikkati 
çeken savcı Murat 
Bağlamaç, şöyle 
konuştu: "Gençler, 
sosyal medya 
hesaplarından 
kendi aralarında 
veya yazışırken 
tanıştıkları kişilerle 
özel hayatlarına 
ilişkin bilgiler ve 
görseller paylaşır 
ken çok dikkatli 

olmalısınız. Bazı 
kötü niyetli kişiler 
paylaştığınız 
görselleri kullanıp 
şantaj ve tehditte 
bulunabiliyor. 
Paylaşımlarınızın 
sonu bazen hüsran 
olabilir. Kız veya 
erkek daha sonra 
yaşadıklarını aile
siyle paylaşıyor 
ama iş işten geç 
miş oluyor. Böyle 
şikayetler bize 
çok geliyor. 
Bilgiyar ve cep 
telefonunuzdan 
sosyal medya 
hesaplarınıza gire
cekseniz, güvenlik 
ayarlarını mutlaka 
kontrol edin. 
Eksiğiniz olursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Siber Suçlar Büro- 
su'ndan konu 
hakkında bilgi 
alabilirsiniz."

Bursa'da turna a» yasağı haşladı
Turna balığının 
31 Mart tarihine 
kadar avlanması 
bütün Türkiye'de 
yakalandı. 
Bursa Olta 
Balıkçıları Kulübü 
Başkanı Erhan 
Turhan, turna 
alığı av yasağı 
hakkında amatör 
balıkçılara 
uyanlarda bulundu. 
Turhan, turna 
balığının havyarda 
olması sebebiyle, 
15 Aralık 2017 - 31

tezgahlarında olduğunu belirtti.
satılmasının yasak Turhan, geçtiğimiz

Mart 2018 tarihleri avlanmasının ve
arasında balıkçı

senelerde yasağın 
kalkmasının 
ardından tutulan 
balıklarda yu 
murta olduğunun 
görülmesi 
üzerine, amatör 
balıkçılar olarak, 
yasak 31 Martta 
bitmesine rağmen, 
bunu 15 Nisan'a 
kadar uzatma 
kararı aldıklarını, 
yasağa uymayan
lara para cezası 
kesileceğini 
hatırlattı.
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Ev sahipleri dikkat! Bir dönem sona eriııor
Realty Co. Dünya 
Başkanı Fatih Eli- 
bol, "Bundan sonra 
devlet tarafından 
verilen gayrimenkul 
sertifikasına sahip 
emlakçı olmadan 
kimse gayrimenku 
lünü satamayacak" 
dedi.
Gayrimenkul 
danışmalık şirketi 
Realty Co. Dünya 
Başkanı Fatih Eli- 
bol, Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı 
tarafından hazırla 
nan ve görüşe 
açılan Taşınmaz 
Ticareti Hakkında 
Yönetmelik 
Taslağı'na ilişkin

değerlendirmede 
bulundu. Elibol, 
"Bugün Türkiye'de 
dünyanın en iyi 
gayrimenkul yasası 
yapılmaya çalışı 11 
yor. Dünyadaki tüm 
örnekler inceleniyor, 
bunlar ele alınıyor 
ve Türkiye için en 
iyisi oluşturulmaya 
çalışılıyor" dedi. 
Elibol, gayrimenkul 
yasası ile emlakçı 
ların artık belirli bir 
sertifikaya sahip 
olacağını ve 
sorumluluklarının 
bulunacağını 
kaydederek, şunları 
söyledi: "Bu 
sertifika devlet

tarafından verileceği bu işi yapamayacak, bunun üzerinde 
için kişi emlakçı so- Değerlenmemiş çalışılıyor. Böylece 
rumluluk taşıyacak, hiçbir gayrimenkul gayrimenkulün 
Kimse kafasına göre satılmamalı ve gerçek değeri

ortaya çıkacak ve 
her şey yasal ola
cak. Dolandırıcılığın 
önüne geçilecek, 
tüketicilerin 
mağduriyeti ortadan 
kalkacak, devletin 
vergi kaybı ön
lenecek. Biz 
hep emlakçıları 
konuşuyoruz ama 
konut sahipleri de 
yanlış yapabiliyor. 
Bundan sonra dev 
let tarafından ve 
rilen gayrimenkul 
sertifikasına sahip 
emlakçı olmadan 
kimse gayri- 
menkulünü sata
mayacak"

Yazar kasada erteleme talebi
Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarları Kon
federasyonu (TESK) 
Genel Başkanı Ben- 
devi Palandöken, 
yeni nesil yazar 
kasa kullanma 
zorunluluğunun 
esnaf için ertelen
mesini bekledik
lerini söyledi. 
Palandöken, yazılı 
açıklamasında, 
yeni nesil yazar 
kasa kullanımına 
ilişkin değerlendir 
melerde bulundu. 
Yeni nesil yazar

kasaların büyük 
işletmeler 
tarafından 
kullanılmaya 
başlandığını ancak 
2014 yılı cirosu 150 
bin liranın altında 
olan esnaf için 
zorunluluğun 1 
Ocak 2018'de 
geçerli olacağını 
hatırlatan Pa
landöken, sürenin 
ertelenmesini 
istedi. Palandöken, 
yeni nesil yazar 
kasa kullanımının 
kayıt dışı ekono

minin önlenmesinde 
önemli rolü 
bulunmasına karşın

esnaf için külfet 
olduğunu 
vurgulayarak,

şunlan kaydetti: 
"Yeni nesil yazar 
kasalar, zor du

rumda olan esna 
fimiz için büyük bir 
mali külfet. Maliye 
Bakanlığından, 
esnafımıza mevcut 
yazar kasalarını mali 
hafızası doluncaya 
kadar kullana 
bilmeleri için izin 
talep ettik. Kısa 
sürede düzenle
menin çıkmasını 
bekliyoruz. Esnafı 
mız yıl sonuna sayılı 
günler kala, yeni 
nesil yazar kasa 
almak için acele 
etmesin."
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Vleral Akşener’in Genel Başkanlığını yaptığı İyi Parti Gemlik’te yakında teşkilatlanıyor...

|İ MÜ İMlft Illi Ml M
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

İYİ PARTİYİ ADNAH BIYIKLI KURUYOR
MHP’den ayrılanların kurduğu İyi 

Parti Gemlik ilçe Başkanlığına kimin 
getirileceği bir süredir konuşulu 
yordu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral 
Akşener’in Bursa İl Başkanın/ belir
lemesi ardından; Yenişehir, İnegöl, 
Kestel, Mustafa Kemalpaşa, Nilüfer 
ilçelerinde de parti kuruluşları 
tamamlandı.

Geriye Gemlik, Orhangazi, Karaca 
bey, Harmancık, Orhaneli, Mudanya 
Keleş ilçeleri kalmıştı. Devamı 4’de

2014 yerel seçimlerinde MHP den bele 
diye başkan adayı olan Dr. Adnan Bıyık 
h’nın kurucu ilçe başkanı olmasının kesin 
leştiği öğrenildi. Görevlendirmenin per 
şembe gününe kadar netlik kazanacağını 
söyleyen Bıyıklı, gazetemize açıklamalar 
da bulundu. Haberi sayfa 2’de

Gemlik Bursa arasında otobüs ile gidip 
gelmek artık lüks araçlarla yapılacak. 

16 yeni oiobiis 
Gemlik Bursa 

yolunda

S.S. 73 Nolu Güzel Gemlik Otobüsçüler 
ve Minibüscüler Kooperatifi ortakları, 
Gemlik Bursa arasında yolcu taşıyan 
otobüslerin tamamını yenilediler. 2’de

ZAMANINDA VE DEĞERİNDE ALIM SATIM

Htıvuıi
SATILIK-KİRALIK EV-ARSA- 
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Gemlik Bursa arasında otobüs İle gidip gelmek artık lüks araçlarla yapılacak.

16 yeni otobüs Gemlifc Bursa yolumla

S.S. 73 Nolu Güzel 
Gemlik Otobüs 
cüler ve Minibüs 
cüler Kooperatifi 
ortakları, Gemlik 
Bursa arasında 
yolcu taşıyan oto
büslerin tamamını 
yenilediler.
Gemlik Engürücük 
Mahallesi’nde bu
lunan Güleryüz 
Otomobil Fabrika 
sında üretilen mo 
dem belediye oto
büslerinden 16 
tanesini satın alan 
S.S. 73 Nolu Güzel

Gemlik Otobüs 
cüler ve Minibüs 
cüler Kooperatifi 
ortakları yeni 
araçlarını zaman 
kaybetmeden çalış 
tırmaya başladılar. 
10 yıl önce satın 
alınan özel halk 
otobüslerinin es* 
kimesi ve masraf 
açmaya başlaması 
Kooperatif yöneti
minin aldığı karar 
sonucu Güleryüz 
Otomobil Fabrikası 
ilgilileriyle 
gerçekleştirilen 

görüşmelerin 
olumlu sonuçlan 
maSI îte otobüs 
atımları gerçekleş 
meye başladı.
S.S. 73 Nolu Güzel 
Gemlik Otobüs 
cüler ve Minibüs 
cüler Kooperatifi 
Başkanı Ersel 
Dalgın, yeni oto
büslerin hizmete 

girmesiyle yolcu 
memnuniyetini 
düşündüklerini ve 
bu konuda olumlu 
eleştiriler 
aldıklarını söyledi. 
Eski otobüslerin 
satılarak yeni 
araçların alınma 
sıyla Gemlikliler 
daha iyi hizmet 
vereceklerini be

lirten Ersel Dalgın, 
yeni otobüslerin 
her birinin yaklaşık 
550 bin lira oldu 
ğüna dikkat çeker 
ken, otobüslerde 
33 koltuk bulun 
duğunu, ayakta 
yolcu taşınabile 
ceğini belirterek 
şunları söyledi: 
“Bu araçlar tam 
otomatik en son 
sistem günümüzün 
en modern araçları 
dır. Alçak tabanlı 
olmâSi engellilerin 
rahatlıkla araçlara 

binip inmesine 
sağlayacaktır. 
Üflemeli ve petekti 
kalorifer sistemi 
bulunmakta. 
Havalandırma sis
temleri, iç ve dışta 
6 kameraları bulun 
maktadır. Halkımı 
zın rahat ve huzur 
lu seyahat etmeleri 
için her türlü kon
for bulunmaktadır.
Ayrıca Güleryüz 
Firması bu araçla 
rın bakim ve 
onarımını üstlene 
çeklerdir’’

| Meral Akşener’in Genel Başkanlığını yaptığı İyi Parti Gemlik’te yakında teşkilatlanıyor...

İli FmiH Gemlik’te fidnan Mı turaca!
Milliyetçi Hareket 
Partisi’nden Yük
sek Disiplin Kurulu 
karanyla çıkanlan 
milletvekillerinin 
kurduğu İyi Parti 
oluşumu ilçemizde 
başlıyor.
2014 yerel seçim
lerinde MHP den 
belediye başkan 
adayı olan Dr. 
Adnan Bıyıklı’nın 
kurucu ilçe başka 
nı olmasının kesin 
leştiği öğrenildi. 
Kendisiyle 
görüştüğümüz 
Bıyıklı, görevin 
kendisine veril 
meşinin yüzde 99 
olduğunu belirtti. 
Görevlendirmenin 
perşembe gününe 
kadar netlik kaza 
nacağını söyleyen 
Bıyıklı, gazetemize

yaptığı açıklamada 
şöyle konuştu: 
“İyi Parti Türkiye 
de yeni bir olu 
şum. İyi Parti 
merkez sağdaki 
boşluğu doldura
cak. Gemlik’teki 
örgütlenme

konusunda İl 
başkanlığına 
Yüksel Yılmaz’ın 
getirilmesi sonrası 
beni çağırdı.
Gemlik İlçe 
başkanlığı görevini 
vemeyi düşündü 
ğünü söyledi.

Bu konuda arka 
daşlarımla görüşe 
rek görevi kabul 
ettim. Resmi yanı 
tamamlanmadı. 
Ama perşembe 
günü netleşece 
ğini sanıyorum. 
Türkiye bir 

çıkmaza sürüklen 
diği bir dönemden 
geçiyoruz. Bu 
dönemde herkes 
taşın altına elini 
koymalıdır. Gün 
birlik beraberlik 
günüdür. İyi Parti 
görevi bana veril 
diğinde partiyi 
Gemlik’te kuraca 
ğım. Her kesime 
açık olacağız. 
Hiç kimseyle 
hesabımız yok.
Zaman kavga 
zamanı değil, 
birlik zamanı.
Hainler dışında 
herkesi kucaklaya 
cağız. Gemlik’in 
etini, kemiğini 
yiyenlerle hesabı 
mız olacak. Bu 
hesaplaşma siya 
setle yapılacak. 
Görev bana 

verildiği andan 
itibaren ilçe yöne
timimizi kadın ve 
gençlik kollarını 
oluşturup ll’e 
bildireceğiz.
Bu nedenle 
çalışmalara 
başladık sayılır. ” 
İyi Parti Genel 
Başkanı Meral 
Akşener’in geçti 
ğimiz günlerde 
Bursa’ya gelerek 
Bursa il başkanın) 
atamasından 
ardından, İnegöl, 
Mustafa Kemal 
paşa, Nilüfer, 
Kestel, Yenişehir 
ilçelerinde İyi 
Parti kuruluşları 
tamamlandı. 
Gemlik’te de 
kurulmasıyla İyi 
Parti ilçe sayısı 6 
ya yükselecek.
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Binim maâazasını Bönle soyılular FacMaı öiıiMi
Bursa'da 3 şüphe 
linin giyim mağaza 
sini soyması 
güvenlik kamera 
larına yansıdı. 
İl Emniyet 
Müdürlüğü Hırsızlık 
Büro Amirliği ekip
leri, Nilüfer ve Os- 
mangazi ilçelerinde 
çok sayıda iş 
yerinden hırsızlık 
ihbarı alması üzeri 
ne harekete geçti. 
Güvenlik kamera 
görüntülerini in
celeyen ekipler 6 
kişiyi gözaltına 
aldı. Toplam 100 
bin lira değerinde 
giyim eşyası ile 
elektronik eşya 
çalan şüphelilerden

C^ıâıölrcınta»araıılawiahııöı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, otomo
bilin camını kırıp, 
içi para dolu 
çantayı çalan hırsız 
24 saat içinde 
yakalandı. Çaldığı 
çanta ise inşaat 
temelinde bulundu. 
Edinilen bilgiye 
göre, İnegöl'de 
hurdacılık yapan 
H.B, sattığı 
hurdalar 
karşılığında tahsil 
ettiği paraları 
çantasının içine 
koyup işyerine 
geldi. H.B., para 
dolu çantayı 
aracının torpido
suna bırakarak

F.Ç. (32), G.l. (24) 
ve U.S. (34) adli 
yeye sevk edildi. 
Hırsızlık malzeme 
sini satın aldığı

ortaya çıkan 3 kişi 
ise ifadelerinin 
ardından serbest 
bırakıldı.
Öte yandan

şüphelilerin, 
giyim mağaza 
sından yaptığı 
hırsızlık karne 
raya yansıdı.

dükkana girdi. Bir 
süre sonra aracının 
yanına döndüğün 
de, otomobilin ön 
camının kırılarak 
torpidodaki para 
dolu çantanın 
çalındığını fark 
edince durumu em
niyete bildirdi.

Belirtilen yere 
gelen emniyet ekip
leri, para dolu 
çantanın çalındığı 
araç üzerinde in
celemelerde bu
lundu. Verilen 
eşkalden yola 
çıkarak geniş çaplı 
araştırma başlatan 

emniyet ekipleri, 
şahsı hal mev 
İdinde görerek 
kıskıvrak yakaladı. 
Gözaltına alınan 
hırsızlık şüp 
helisi 18 yaşındaki 
O.A., çantayı 
sakladığı yeri 
gösterdi. İçeri 
sinde 17 bin lira 
bulunan çanta 
sahibine 
teslim edildi. 
Emniyetteki 
işlemlerin ardından 
adi iyeye sevk 
edilen O.A., 
çıkarıldığı 
mahkeme 
tarafindan 
tutuklandı.

Bursa'da meydana 
gelen kazada faci
adan dönüldü. 
Okul çıkışı öncesi 
meydana gelen 
kazada 2 kişi 
yaralandı. 
Osmangazi ilçesi 
meydana gelen 
kazada Darmstad 
Caddesi'nden 
çıkan 35 HEM 59 
plakalı araca ile 
Stadyum Cadde
si'nden inen 34 KD 
0316 araç ile 
çarpıştı. 
Çarpmanın et 
kişiyle direksiyon 
hakimiyetini 
kaybeden araç 
MOBESE 
kameralarının 
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bulunduğu direğini 
yıktıktan sonra 
tramvay elektrik 
hattı direğine 
çarparak durabildi. 
Olay yerine gelen 
112 sağlık ekipleri 
yaralılara ilk 
müdahaleyi ya
parken, kazada 
yaralanan 2 kişi 
hastaneye kaldırıl 
dı. Bursa 
Atatürk Lisesi 
öğrencilerinin 
çıkış saatinden 5 
dakika önce 
meydana gelen 
trafik kazasında 
olası faciadan 
dönülmüş oldu. 
Olayla ilgili 
tahkikat sürüyor.

Utla alan araç, lisenin bahçesine rotu
Bursa'da 
yağmurdan dolayı 
kontrolden çıkan 
bir araç takla 
atarak özel bir 
lisenin bahçesine 
uçtu. Kazada 
2 kişi yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre kaza, gece 
saatlerinde 
Bursa'nın Os
mangazi ilçesi 
Çekirge Caddesi 

, üzerine meydana 
geldi. İddiaya 
göre, 16 V 7155

plakalı C.K. 
idaresindeki 
araç, yağmur 
sebebiyle

kayganlaşan 
yolda kontrolden 
çıkarak takla attı. 
Çekirge Caddesi

üzerinde bir süre 
sürüklenen araç, 
yol kenarında bulu
nan özel bir lisenin

bahçesine uçarak 
durabildi.
Aracın içinde 
bulunan 5 kişi

kazayı gören 
vatandaşlar 
tarafından 
çıkarıldı. Olay 
yerine gelen 112 
ekipleri kazada 
hafif yaralanan 
B.l.(13) ve 
G.l.(37)'yi Çekirge 
Devlet Hasta 
nesine kaldırdı. 
Yan yatan araç, 
çekici yardımıyla 
olay yerinden 
çekilirken polis, 
kazayla ilgili 
soruşturma başlattı.
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Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com 

[yIpartMadnan’biyiklikuruyor
Dün aldığım bir duyum üzerine, MHP’nin 2014 

yerel seçimlerinde Belediye Başkanlığına aday 
gösterdiği ve 20 bine yakın oy alan Doktor 
Adnan Bıyıklı’yı aradım.

“Gemlik’te İyi Parti’yi senin kuracağın 
konuşuluyor” dedim.

Verdiği yanıt “doğru” oldu.
İyi Parti İl Başkanı, Yüksel Yılmaz’ın kendisini 

çağırarak, Gemlik ilçe Başkanlığını önerdiğini 
söyleyen Bıyıklı, bu teklife sıcak baktığını, 
arkadaşlarıyla görüşerek kabul ettiğini söyledi.

Bövletf, İyi Parti yakında Gemlik’te de kurula
cak. Başka bir sürpriz olmazsa, Dr. Adnan 
Bıyıklı, yerel seçimlerde aldığı yüksek oy 
sonucu, ilk kez bir siyasi partinin ilçe başkanlığı 
görevini üstlenecek...

MHP’den ayrılan, partinin tecrübeli isimlerin 
kunir.il oldukları İyi Parti, MHP’nin ve iktidarın 
tüm engellemelerine karşın, halktan ilgi 
görüyor. Mevcut siyasi partilerden bıkanlar, İyi 
Parti’ye iyi bakıyor.

Bu İyi Parti’nin kuruluşunda artıdır.
Adnan Bıyıklı, yerel seçimlerden sonra Gemlik 

gündemine düşen bir isimdir. Bu seçimlerde 
MHP’nin çıtasını en yukarılara yükselten 
isimdir.
Öğrencilik ve üniversite yıllarında MHPgeçmi 

şinden gelen Bıyıklı, Doktor çıktıktan sonra 
merkez sağ siyasete yanaşmış bir kişi olarak 
gördük.

Mesleği nedeniyle Gemlik dışında görevli 
olması nedeniyle, Gemlik’te ikamet etmedi.

Şu anda işinin Bursa da olması nedeniyle 
ikameti yine Bursa da ama, bir ayağı da -bil
hassa yerel seçimlerden sonra- Gemlik’te.

İyi Parti, Gemlik ilçe örgütlenmesi açı?maan 
iyi bir isimle işe başlıyor.

Bu avantajı kullanaPllırıer-
Adnan Bıyıklı 'nın yapılacak yerel seçimlerde 

MHP’den bir daha aday gösterilmeyeceği, 
MHP’de göreve yeni seçilen ekibin Bıyıklı’ya 
yakın olmadığı konuşuluyordu.

Sanırım Bıyıklı’nın İyi Parti’yi tercih &mesı 
bundandır.

Adnan Bıyıklı ile yaptığımız görüşmede, hiç 
kimseyle hesabının olmadığını, Türkiye’nin bi 
/inmez bir yöne sürüklendiğini ve herkesln eıını 
taşın altına sokma zamanı olduğunu söyledi.

Bu şu demek, İyi Parti MHP gibi bir ideoloji 
partisi olmayacak. Yine milliyetçi ama, milli 
yetçiliği bir ideoloji olarak değil, Atatürk milli 
yetçiliği olarak görecekler ve hem sağdan, hem 
soldan oy alarak, yerel yönetimlerde ve 2019 
cumhurbaşkanlığı seçimlerinde MHP’ye karşı 
daha iyi bir yerde olmaya çalışacaklar.

MHP’nin AKP’ye yanaşmasından rahatsız olan 
milliyetçi kesim, İyi Parti’yi destekleyd^mır.

CHP küskünleri, AKP karşıtları, İyi Parti’ye 
koşarken, eski AP ve DYP’liler de bu çatıaılınaa 
toplanarak bir merkez sağ parti oluşturacaktır. 
İyi Parti AKP’ye karşı güçlü bir muliaıe™ 
olacağa benziyor.

Cezaetfitirarisiniyerıleararkengöfctehulılular
İznik te, tutuklan 
dığı gün cezaevin
den firar eden zanlı, 
bir ay sonra 
ağaç tepesinde 
yakalandı.
Hırsızlık ve uyuştu 
rucu suçlarından

HEM'de iki kurs daha acildi
Hem de iki farklı 
kurs daha açıldı. 
Halk Eğitimde her 
dönem açılan İn
gilizce ve Almanca 
kurslarına ilave 
olarak Arapça ve 
işaret dili kursları 
açıldı. Özellikle 
Emlak sektöründe 
Arapça tercih edi 
len bir dil haline 
gelince emlakçıla

lılaıhlıııiıliiMoMltılıılılM

Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz İlçede 
eğitim-öğretim 
faaliyetleri yürüten 
okul müdürleri ile 
bir araya geldi. 
Gemlik Belediye 
sinin üniversiteye 
hazırlanan 
öğrencilere ücret
siz eğitim verdiği, 
Belediye Gençlik 
Merkezinde (BEL
GEM) organize 
edilen kahvaltı 
programına Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, İlçe 
Milli Eğitim Müdü 
rü Mehmet Duran, 
Halkla ilişkiler 
Müdürü İbrahim 
Gör, Belgem So
rumlusu Muham
met Ali Kaya ve 
okul müdürleri 
katıldı. Okul 
müdürlerinin istek
leri ve sıkıntı 

aranan F.G. (26), 17 
Kasımda İznik İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 
ekiplerince yapılan 
operasyonla gözaltı 
na alındı. Tutukla
narak cezaevine 
gönderilen zanlı»

rın talebi üzerine sosyal hayatta
Arapça kursu, önemli bir

larıyla yakından il
gilenen Belediye 
Başkanı Refik Yıl 
maz, Eğitimin bir 
milletin, en önemli 
meselesi olduğunu 
ve okullara yapmış 
oldukları destek
lerin devam 
edeceğini söyledi. 
Yılmaz, Milli 
eğitiminin esasları 
doğrultusunda, 
vatanını seven, 
milli değerlere 
bağlı insanlar 
yetiştirmenin en 
başta gelen vazife 
olduğunu vurgula 
dı. Eğitimin daha 
nitelikli olması ve 
çocukların daha iyi 
yetiştirilmesi için 
bu konuya daha 
fazla kafa yorulma 
sı gerektiğinin 
altını çizen Başkan 
Yılmaz, "Piknik, 
tiyatro ve sinema 

aynı gün konul 
duğu Gemlik Ceza
evinden firar etti. 
Firari F.G, polis 
tarafından Selçuk 
Mahallesinde 
yakalandı. Zanlı, 
kovalamaca 

gibi etkinlikler 
düzenleyerek, 
öğrencilerin birlik 
ve beraberlik için 
de zaman geçirme 
tiler. Gemlik 
Belediyesi olarak, 
ilçedeki eğitim 
kuramlarının ihti 
yaşlarının karşılan 
masında da bu 
güne kadar olduğu 
gibi bundan son
rada imkânlarımız 
dâhilinde en iyi 
hizmet için yanınız 
dayız. Davetimize 
katıldığınız ve 
güzel fikirlerinizi 
burada paylaştığı 
nız için teşekkür 
ediyorum” diye 
konuştu.
Toplantıda konu 
şan İlçe Milli Eği 
tim Müdürü Meh 
met Duran “Ida 
reci arkadaşlar ile 
buluşmamıza 

sonrası zeytin 
tarlasındaki bir 
ağacın tepesinde 
kıskıvrak 
yakalandı. F.G, 
sorgusunun 
ardından adliyeye 
sevk edildi.

gereksinimi 
karşılayacak işaret 
dili kursu da yoğun 
talep gören bir kurs 
olarak yeni 
dönemde açıldığı 
belirtildi.
Kurslar 18:00- 
21:00 saatleri 
arasında Halk 
Eğitimi Merkezi 
merkez binasında 
yapılıyor.

vesile olan ve bu 
organizasyonu 
düzenleyen Gemlik 
Belediye Başkanı 
mız Refik Yılmaz’a 
tüm öğretmenlerim 
ve müdürlerim 
adına teşekkür 
ediyorum” dedi. 
Kahvaltı sonrası 
yapılan toplantıda 
tek tek söz alan 
okul müdürleri 
talep ve sorunla 
rını dile getirdi. 
Talep ve istekleri 
not alan Başkan 
Yılmaz, belediye 
olarak en kısa 
sürede okullara 
destek olacakla 
rını, Gemlik’te 
Eğitimin en üst 
düzeye çıkması 
için, Gemlik Bele 
diyesi’nin üzerine 
düşen görevi 
yapacağını ifade 
etti.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
kunir.il
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Şükrü Şenol Ortaokulu, 
Mevlana Haftası nı kutladı

Özel Halk otohüsleri 4 milyon 
700 hin yolcu taşıdı

Mevlana’nın 
vuslatının 744. Yılı 
nedeni ile Gemlik 
Belediyesi, İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve 
Şükrü Şenol Or
taokulu işbirliği ile 
Mevlana Celaled- 
din-i Rumi'nin 
hayatı, eserleri ve 
öğretilerinin 
tanıtıldığı bir anma 
programı düzen
ledi.
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
konferans salo
nunda Pazar günü 
saat 14:00 te 
gerçekleşen anma 
programına, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran, 
Şube Müdürü 
Adnan Uluğ, okul 
yöneticileri, öğren 
çiler, velileri ve çok 
sayıda vatandaş 
katıldı. Saygı 
duruşu, istiklal 
marşı ve kuran-ı

MWlit Milli
Bursa'da hava 
sabah ve gece 
saatlerinde yer yer 
sisli. Sıcaklıklar 
4 ile 8 derece 
düşmesi bek
leniyor. Meteoroloji 
sağnak yağış 
uyarısı yaptı.

SOĞUK HAVA 
GELİYOR

Bursa'da hafta içi 
soğuk havalar geri 
geliyor ve sıcaklık 
derecesi Pazar 
gününe oranla 
10 derece birden 
düşüyor.

kerim tilaveti ile 
başlayan anma 
programının 
sunumunu Şükrü 
Şenol Ortaokulu 
Türkçe Öğretmeni 
Pınar Kul, günün 
anlam ve önemini 
belirten konuşmayı 
ise Okul Müdürü 
Rezzak Arslan 
yaptı. Okul öğren 
çileri ve öğretmen 
lerinin Mevla’nın 
eserlerinden ney 
eşliğinde 
seslendirdikleri 
şiirler ve Gemlik 
Belediyesi 
tarafından temin 
edilen semazen- 
lerin gösterisi 

Bursa'da Salı 
günü hava 9 
dereceye kadar 
gerilerken,

Çarşamba ve 
Perşembe günleri 
6-7 derecelere 
kadar düşüyor.

izleyenlerin 
beğenisini topladı. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran, İçten, 
samimi ve 
doğal bir etkinlik 
izlediklerini, 
Mevlana’yı anla
maya, özümseme 
ye çok ihtiyaç 
duyulduğunu 
söyledi. Mevlana’yı 
anma programı, 
görev alan öğrenci 
ve öğretmenlerin 
tebriki ve ardından 
programı 
hazırlayan Türkçe 
Öğretmeni Pınar 
Kul’a çiçek takdimi 
ile sona erdi.

Nüfusu 3 milyonu 
aşan Bursa'da, 
şehiriçi toplu 
taşımada yüzlerce 
otobüs hizmet 
veriyor. Sadece 
özel halk otobüsleri 
geçtiğimiz Kasım 
ayında 4 milyon 
700 bin civarında 
yolcu taşıdı. 
Bu rakam, Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi'nin ulaşım 
şirketi Burulaş 
bünyesindeki 481 
sarı otobüsün de 
taşıdığı yolcularla 
birlikte 8 milyonu 
aşıyor. Özellikle 
trafiğin yoğun 
olduğu saatlerde 
çileye dönen toplu 
ulaşımda son za
manlarda kaçak 
yolcu krizi yaşam 
yor. Belediyle oto
büs şoförleri, 
sabah ve akşam 
saatlerinde yaşam 
lan yoğunluk ne
deniyle zor anlar 
yaşıyor. Otobüs 
şoförlerinin, 'Okula 
ya da işe geç 
kalmasın' diye 
tamamen dolan 
araca orta ve arka 
kapıdan aldıkları 
yolcuların bir 
bölümünün Bukart 
okutmaması tep
kilere sebep oluyor. 
Kültür, turizm ve 
sanayi şehri Bur
sa'da her gün on 
binlerce öğrenci ve 
vatandaş okul ve iş 
yerine gitmek için 
yollara dökülüyor. 
Kentte, toplu 
ulaşımda 830 halk 
otobüsü hizmet 
veriyor. Bursa Özel 
Halk Otobüsçüleri 
Odası'na ait 300 
otobüs şehrin 
batısında, 55 oto
büs ise şehrin 
doğusunda toplam

82 hatta hizmet 
veriyor. Burulaş'ın 
belirlediği kriterlere 
uymayan 21 araç 
ise hattan çekilmiş 
durumda. Sadece 
özel halk otobüsleri 
Kasım ayı 
içerisinde 4 milyon 
700 bin yolcu 
taşıdı. Aralarında 
güvenlik güçleri 
ve 65 yaş üstü 
vatandaşların da 
bulunduğu tam 679 
bin yolcu ise özel 
halk otobüslerini 
ücretsiz olarak 
kullandı. Kent içi 
toplu ulaşımın 
önemli aktör
lerinden Burulaş 
ise 156'sı kiralık 
481 otobüsle 
139 hatta ulaşım 
hizmeti veriyor. 
Burulaş 
rakamlarıyla bir
likte geçtiğimiz 
Kasım ayında 8 mi
lyonu aşkın kişi 
belediye otobüs
lerini kullandı. 
Hem özel halk oto
büslerinin hem de 
Burulaş'a ait oto
büslerin şoförleri, 
yoğunluğun 
yaşandığı sabah ve 
akşam saatlerinde 
vatandaşların 
mağdur olmaması 
için büyük gayret 
gösteriyor. Özel
likle sabah saat
lerinde bazı 
güzergahlarda 
belediye otobüs
lerinde boş yer bul
mak neredeyse 

mümkün değil. 
Otobüs şoförleri de 
yaptıkları, 'Lütfen 
arkaya doğru iler
leyin' uyarılarına 
rağmen iki arada 
bir derede kalıyor. 
Aracın ön tarafı 
tamamen 
dolmasına rağmen 
işe ya da okula git
mek için durağa 
çıkan yolcuları arka 
kapıdan almak 
isteyen şoförleri, 
bazı vatandaşlar 
suistimal ediyor. 
Şoför, eliyle 'araç 
dolu' işareti 
yapıp durakta 
durmayınca 
vatandaşlar aracı 
şikayet ediyor. Ön 
kapısı açılmayacak 
kadar dolan oto
büse arka ve orta 
kapıdan yolcu alan 
şoförler yoğunluğu 
fırsat bilip Bukart 
okutmayan yolcu
lar yüzünden 
mağdur oluyor. 
Bursa Özel Halk 
Otobüsçüleri Odası 
Başkanı Sadi Eren, 
'kaçak' yolcuların 
otobüsçülerin 
kanayan yarası 
olduğunu söyledi. 
Sadece bir dakika 
önce otobüsün 
durması için adeta 
ölümle burun bu
runa gelen yolcu
nun, arka ya da 
orta kapıdan oto
büse bindikten 
sonra kart okutma 
yı unuttuğunu 
kaydetti.
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Izııik ie zeytin tarlası müze olacak
İznik ilçesinde 
zeytin tarlası içeri 
sinde bulunan Ro 
ma dönemi nekro 
pol alanı kamulaş 
tırıldı. Her köşesin 
den lahit fışkıran o 
tarla açık hava 
müzesi olacak. 
Polis ve 
jandarmanın 24 
saat gözetiminde 
olan Hisardere yolu 
üzerinde ki zeytin 
tarlasında müze 
yetkilileri, bugüne 
kadar 2 adet erken 
Roma dönemi lahit 
mezarı gün yüzüne 
çıkardı. Geçtiğimiz 
yaz defineciler 
tarafından kazılan 
aynı tarla da yetk
ililer 3'üncü bir lahit 
daha bulmuştu. 
Toprak altında ki 
lahit kamulaştırma 
süreci nedeniyle 
çıkarılmayarak, em

niyet güçlerince 
gözetim altında tu
tuluyordu. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı 
geçtiğimiz yıl Roma 
dönemine ait lahit 
tarlası olarak bili
nen zeytinliğin 
kamulaştırılması 
için harekete 
geçmişti. Asli 
Hukuk Mahkeme 
sinde tam bir yıl 
süren dava nihayet 
sonuçlandı. Tarla 1 
milyon 50 bin TL'ye 
kamulaştrıldı. 
Aynı aileden 4 
hissedarın sahibi 
olduğu 10 bin metre 
kare büyüklü 
ğündeki zeytinliğe 
kamulaştırma be
deli olarak 500 bin 
TL verildi. Tarla 
sahipleri bu rakama 
itiraz ederek, tam 4 
milyon lira istedi. 
Bilirkişinin yaptığı

incelemeler sonra 
sında mahkeme 
arazi sahiplerine 1 
milyon 50 bin lira 
verilmesine karar 
kıldı.
Kamulaştırılan tarla 
da arkeolojik kazı 
çalışmaların ne 
zaman başlayacağı 
henüz bilinmezken, 
ortaya çıkacak olan 
lahit mezarlığı açık 
hava müzesi ola

cak. Turizm 
alanında İznik'in adı 
da ön plana çıkmış 
olacak. İznik 
Belediye Başkanı 
Osman Sargın, 
turizm alanında 
İznik'e yeni bir 
pencere açacak 
larının müjdesini 
verdi.
Üst üste lahit 
mezarların bu 
bölgede çıkması

üzerine harekete 
geçtiklerini 
söyleyen Sargın, 
"Geçtiğimiz yıl 
Ankara'da dönemin 
Kültür ve Turizm 
Bakanı Mahir Ünal'ı 
ziyaret ettik. Kendi
sine buranın önem
ini ve turizm 
açısından İznik'e 
büyük kazanımları 
olacağını 
vurguladık. Bunun 

üzerine Ünal, 
'Türkiye'deki diğer 
turizm alanında ki 
kamulaştırmaları 
durdurun İznik'teki 
bu alana yönelin ve 
kamulaştırın' 
talimatı vermişti. 
Hisardere köyü 
yolundaki 
zeytinliğin 
kamulaştırılma 
sına yönelik 
mahkeme işlem 
leri sürüyor. 
Sonuçlandığında 
burasını açık 
hava lahit müzesi 
yapacağız.
Müzedeki lahitler 
de bu alana taşına 
cak. Türkiye'nin ilk 
lahit müzesi İznik'te 
olmuş olacak. 
Bu da İznik'in 
dünya turizmine 
yeni bir pencere 
açmış olacak" 
diye konuştu.

Puan kullanımları için unutmayın çağrısı
Tüketiciler Derneği, 
kullanım süresi 
dolacak olan puanla 
rın kullanımları için 
"unutmayın" 
uyarısında bulundu. 
TÜDER Başkanı 
Levent Küçük, yıl 
sonuna yaklaşılır 
ken kredi kartların 
da ya da bazı 
mağaza kartlarında 
biriken puanların

para karşılıklarının 
kullanılması gerek 
tiğini çünkü bu 
puanların yeni yılda 
silinebildiğini be
lirtti. Küçük, banka 
ların alışverişi cazip 
kılmak, kartların 
daha çok kullanımı 
nı sağlamak ama 
cıyla "para puan" 
kampanyaları ve 
promosyonları

yaptıklarını anım 
sattı. Sektör anla 
mında hemen he 
men her banka mn

bu uygulamayı yap 
tığını anlatan Kü 
çük, bu promosyon
lardan kartlara

yapılan yükle menin 
çoğu banka tarafın 
dan yıl sonunda 
silindiğini vurgula 
dı. Küçük, "Banka 
kredi kartlarına ve 
bazı mağaza 
kartlarına, alışveriş 
sonrası puan yük
lenmekte, bu puan
lar para olarak 
kullanılabil mekte- 
dir. Yıl sonlarında,

bazı bankalar ve 
mağa zalar, kartlara 
yüklenen para 
puanları silmekte, 
bazıları ise yeni yıla 
devretmektedir. Bu 
yüzden tüketiciler
imiz elde promos 
yon şeklinde verilen 
bu puanlarını kont 
rol ederek kullan 
ması önerisinde bu
lunuyoruz" dedi

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KfiŞIDC IRKIM YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

ğ SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK Tel: |0.224) 513 96 83 GEMLİK

KİİÇİHU 
ÖZGÜZEIYAU SİTESİNDE 

MllUEŞMEŞH 
2+1DAİRESMİBİNDENSATI1IK

05353781800
Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Haberleşme ücretleri telli oldu
20 grama kadar 
haberleşme gönde 
rileri için uygu
lanacak temel ücret, 
2018'de 2 lira olacak 
Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurtimtifi- 
dan (BTK) alınan bil
giye göre Kurul, 
PTT AŞ'nin talebi 
üzerine Posta 
Hizmetleri Kanu 
nu'nun ilgili mad
delerinde yer alan 
hükümler kapsa 
mında, haberleşme 
gönderileri için

temel ücreti 
onayladı. Buna göre 
gelecek yıl 20 grama 
kadar haberleşme 
gönderileri İçin 
temel ütret, KDV 
dahil 2 lira olacak. 
Temel ücret bu yıl 
KDV dahil 1,80 
lira olarak 
uygulanı yordu. 
Söz konusu karar, 
2 Ocak 2018'den 
itibaren geçerli 
olacak.
"Haberleşme gön
derisi", Posta

Hizmetleri Ka- 
nunu'na göre, kitap, 
katalog, gazete ve 
süreli yayınlar 
hariç, herhangi bir 
fiziksel araç üzerine 
yazılan veya elek
tronik ileti şeklinde 
hazırlanan, gön
derici tarafindan 
gönderi üzerinde 
belirtilen adrese 
sevk ve teslim 
edilmesi gereken 
telgraf da dahil her 
türlü gönderiyi 
kapsıyor.

Türkiye'de sahte plaka deuri kananıyor
Terör olayları, 
hırsızlık ve kapkaç 
olaylarında sık 
karşılaşılan sahte 
plaka dönemi, taklit 
edilmesinin engelle 
neceği yeni mühür 
sistemiyle tarih 
olüyor.
1 Ocak 2018 tari
hinde ülke genelin 
de plaka basımı 
yapılan odalarda 
uygulanmaya başla 
yacak olan yeni 
mühür ve beratları 
Türkiye Şoförler ve 
Otomobilciler Fed
erasyonu Başkanı 
Fevzi Apaydın’ın 
talimatlarıyla yurt 
genelinde plaka 
basımına yetkili 
olan odalara

ulaştırılmaya 
başlandı. Tokat’ta 
kendilerine beratın 
ulaşmasıyla birlikte 
yılbaşı beklen
meden yeni mühürle 
işlem yapılmaya 
başlandığını 
söyleyen Tokat 
Şoförler ve Otomo
bilciler Odası 
Başkanı Zeki Yakar, 
bu yeni sistemin 
sahte plaka 
basımlarının önlen
mesi adına güzel bir 
çalışma olduğunu 
söyledi.Türkiye 
Şoförler ve Otomo
bilciler Federasyonu 
Eğitim ve Kamu 
İlişkileri Biriminden 
Ali Şeydi Ay doğan, 
mührün en büyük

özelliğinin izinin 
darphanede 
basılmasından 
dolayı sahtesinin 
yapılamayacak 
olması olduğuna 
dikkat çekerek bu 
çalışmayla terör 
olayları, hırsızlık ve 

kapkaç gibi suçların 
da engellenmesini 
hedeflediklerini be
lirtti.
PLAKAYA YENİ 
MÜHÜR
Aydoğan, "Yaşanan 
terör olaylarının ve 
hırsızlık vakalarının, 

kapkaçların, 
bunların engellen
mesi adına yeni bir 
mühür basıldı. 
Mührün özelliği, 
kendi izinin 
darphanede 
basılmış olması ve 
artık sahtesinin 

yapılamayacağı. 
En önemli özelliği 
budur efendim. 
Sayın Genel 
Başkanımız 
Fevzi Apaydın’ın 
girişimleri net
icesinde Emniyet 
Genel Müdürlüğü ve 
darphane ile yapılan 
çalışmalar sure 
tiyle buradaki 
çalışmalara başla 
dik ve yurt genelin 
de bu mühürlerimizi 
takdim etmeye 
devam ediyoruz. 
Ay sonunda bütün 
ülkemiz genelindeki 
plaka mühürlerini 
teslim etmiş 
olacağız, yılbaşı 
itibariyle de başla 
mış olacak" dedi.
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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.Savcılığı 513 10 53
C.8avcı 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
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 04
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 7168

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

VAPUR-FERİBOT
Yalova (220) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eaklhlaar (262) 655 60 31

OTOBÜS

ULAŞIM
Pamukkal* 818 OO 28
DİNİZ UÇAÖI »13GG13
Pegasus A km Is Seyahat 614 <3 4 2
METRO 613 18 12
Aydın Turfam 313 20 77

. SOaar Turizm 012 10 72
KanberoQIu-Esaday 614 46 42
Anıtur 214 47 71
Kamil Koç 212 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 Likltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 20
Mer.8a0.OcaOı 513 10 08
Tomokay Tomografi 513 65 20
Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 5145796
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Anza Yalnız 185

Akçen Petrol o13 İO 7O
MAR-PET 013 3o 33
Tuncay Otogaz 013 10 40
Beyza Petrol 613 O1 03

Gemlik KErfez
aEMLİK'İN İLK âÛMLOk SİYASİ 48ZBTE6İ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 5957 
FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi: Serap GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 

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

korfezofset@hotmall.com 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

İMİMİ
VENÜS SİNEMASI 
MAİDE’NİN ALTIN 

GÜNÜ 
11.30-14.00-16.30- 

19.00-21.15 
AİLE ARASINDA 

11.30-14.00-16.30- 
19.00.-21.15 

AYLA 
14.00-19.00-21.15 

KARDEŞİM BENİM 2 
11.30-16.30 

5133321

mailto:korfezofset@hotmall.com


YİĞİT İNŞAAT

OEMLİK'İN İLK BÖNLÜK SİYA»! BAZETEil

1 987

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

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

DÜĞÜN SALONU Ğİ Hayal etmek SİZDEN... Gerçekleştirmek BİZDEN...

DÜĞÜN - NİŞAN 
SÜNNET - KINA 

YEMEKLİ 
YEMEKSİZ

VS HER TÜRLÖ ij 
CEMİYETLERİNİZ

İÇİN
HİZMETİNİZDEYİZ

HER BÜTÇEYE 
UYGUN 

KİŞİYE ÖZEL VE 
HAZIR GELİNLİK /' 

Kİ NALI K - NİSANLIK/ 
KAFTAN -

ÖZEL DİKİM /M 
VE HAZIR AB İYE 

i ÇEŞİTLERİMİZİLE 
• PROFESYONE^ 1 
\ KADROMUZU^, 
|HİZMETİNİZDEYt;Z 1

Siz, hayallerinizdeki düğünü anlatın, 
biz masala dönüştürelim...

YILI
facebook

Manastır Mevkii GEMLİK

Terzioglu Moda
BAŞLAMIŞTIR İstiklal Cad. Bora Sok. No: 3/B GEMLİK

GSM: O 532 615 31 05 GSM: 0 541 52012 02

http://www.yigitinsaatgemlik.com
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TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

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

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

k GEMLİK 4
irfanunluemlak.sahibinden.com

1900 metrekarelik alanda, iki kadı olarak yapılan Gençlik Merkezinde gençlere yönelik spor ve değişik kurslar açılabilecek. 

İOOlMâMMliBlHl
Kadri GÜLER
kadri quler@hotmail.com

Güne Bakış

Belediye Tapu İade davası açtı 
İmar Planında konut alanı olan Gemlik 

Belediyesi’ne ait Serbest Bölge civanndaki 
yaklaşık 60 dönüm kapanan yollar, 2011 
yılında imar planı değişikliği ile Depolama 
Alanına çevrilmişti.

İmar uygulaması yapmayan Gemlik Bele 
diyesi, kasasına Gemlik Belediyesinin tari
hinde görülmemiş büyüklükte para getire
cek olan bir satış gerçekleştirdi.

Belediye encümeni tarafından bu yollar 
arsaya dönüştürülmeden “Artık parsel" 
diye satıldı. Devamı sayfa 4’de

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilçemi 
ze kazandırılan Gemlik Gençlik Merkezi 
inşaatı tamamlanarak, hizmete hazır hale 
geldi. İl Spor Müdürlüğü tarafından 
önümüzdeki günlerde Gemlik Gençlik Mer 
kezi’ne kadro ataması yapılacağı ve faali 
yetlere hemen başlanacağı belirtildi. 2’de

Gülme Dııı an 
SosyalYardımlaşnıalfâlılı 

üyeliğine secilıli

Kaymakam Gürbüz Karakuş başkanlı 
ğında toplanan Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti, yapı 
lan seçimlerde Gençali Mahallesi Muhta 
rı Mürüvet Günay, Umurbey Mahallesi 
muhtarı Mustafa Duran seçildiler. 2’de

ıpr saflara
KUMLA 2. ŞUBEMİZ

ZAMANINDA VE DEĞERİNDE ALİM SATIM
WtlUUlt ÜieMÛÇ

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

jaso
GEMLİK ŞUBEMİZ

m KUMLA 1. ŞUBEMİZ ]

®zingot
sahlblnden.comj

AZ YANI
O

KUMLA 1. ŞUBEMİZ ; İSKELE MEYDANI 
nANKAMATİKI ERİN YANI O 541 545 99 56
KUMLA 2. ŞUBEMİZ ; ABDULLAH ASLAN tAU. NO: 76 
n 994 538 RR 84 - 0533 746 06 46

w w w. d a y i e mlak.sahibinden.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:quler@hotmail.com
mlak.sahibinden.com
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1900 metrekarelik alanda, iki katlı olarak yapılan Gençlik Merkezinde gençlere yönelik spor ve değişik kurslar açılabilecek.

Spor BulıanliBi Gençlllı Merkezi tamamlanılı

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı 
tarafından ilçemi 
ze kazandırılan 
Gemlik Gençlik 
Merkezi inşaatı 
tamamlanarak, 
hizmete hazır 
hale geldi.
Bursa İl Gençlik ve 
Spor Müdürlüğü 
tarafindan 
işletilecek olan 
Gemlik Gençlik

Merkezi, Gemlik 
Belediyesinin 
hizmet verdiği, 
Sosyal Yaşam 
Merkezinin futbol 
sahası karşısında 
1900 metrekarelik, 
Gemlik Belediye 
si’nin verdiği ar
saya inşaa edildi. 
İki katlı Gençlik 
Merkezi* Hizmet 
Binası içinde 
gençlik merkezleri 

yönetmeliğine 
göre ihtiyaç 
duyulacak 
kurslar 
açılabilecek. 
Geçtiğimiz gün
lerde binada 
temizlik işleri 
yapılırken, 
Belediye Fen İşleri 
ekipleri de cadde 
tarafind'an yaya 
kaldırımlarını 
tamamladı.

DEĞİŞİK 
KURSLAR 
AÇILACAK

Gençlik Merke 
zi’nin giriş kapısı 
yanlarına açılacak 
atölyeler konusun 
da afişler asıldı. 
Gençlik Merkezi 
Akademisi adı 
altında Dil Atol 
yesi, Kişisel

Gelişim Atölyesi, 
Değerler Atölyesi, 
islami İlimler Atol 
yesi gibi atölyeler 
açılabilecek.
Ayrıca Gençlik 
merkezlerinde 
yabancı dil, 
müzik, tiyatro, 
resim, fotoğraf 
çılık, dağcılık, 
spor dallan, el 
işleri gibi çok 
sayıda kurslar

açılabiliyor. 
KADRO 
BEKLENİYOR

İl Spor Müdürlüğü 
tarafından 
önümüzdeki 
günlerde Gemlik 
Gençlik Merkezi’ 
ne kadro ataması 
yapılacağı ve 
faaliyetlere 
hemen başla 
nacağı belirtildi.

GiinayweDuran 
Sosyal Yardımlaşma VaMı 

üyeliğine seçildi
Gemlik Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma 
Vakfı Bakanlığı 
Mütevelli 
Heyetinde 
muhtarlar ara 
sında görev 
yapacak üyeler 
belirlendi. 
Kaymakam 
Gürbüz Karakuş 
Başkanlığında 
toplanan Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma 
Vakfı Mütevelli 
Heyeti, ilçe 
mizdeki muhtarlar 
arasında yapılan 
seçimlerde Türkiye 
Muhtarlar Derneği 
Gemlik şubesi 
üyelepn den 
Gençaiî 
Mahallesi

Muhtarı Mürüvet 
Günay, Umurbey 
Mahallesi 
muhtan Mustafa 
Duran seçildiler. 
Umurbey 
Mahallesi Muhtarı 
Mustafa Duran, 
yeni görevle 

rinde muhtaç 
kişilere yardımcı 
olmak için 
ellerinden 
gelen hizmeti 
vereceklerini, 
yararlı olmaya 
çalışacaklarını 
söyledi.

İlçe genelinde, 
kaldırım yenileme, 
kilit taşı döşeme 

.ve yol asfaltlama 
çalışmalarını 
sürdüren 
açıklandı.
Gemlik Belediye 
Fen işleri ekipleri 
tarafından 
asfalt, kilit parke 
taşı döşeme 
çalışmaları yanı 
sıra yayaların için 
kaldırım döşeme 
çalışmaları da tüm 
hızıyla devam 
ettiği belirtildi. 
Umurbey Mahal 
leşi ve Orhaniye 
Mahallesinde 
tamamladıkları 
kaldırım yenileme, 
kilit taşı döşeme, 
yol asfaltlama ve 
bordür döşeme 
çalışmalarını, 
olumsuz hava 
koşullarına rağ 
men, Hamidiye 
Mahallesi Irmak 
Sokak’ta da 
sürdürüyor.

Konuyla alakalı 
açıklama yapan 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, “Hizmet 
Belediyeciliği 
anlayışı ile çıkmış 
olduğumuz yolda 
vatandaşlarımızın 
ihtiyaçlarını 
karşılamak için 
tüm birimlerimiz 
özveriyle 

çalışmaktadır. 
Şu anda ilçe 
merkezindeki 
mahallelerin 
birçok yerinde 
ekipleri m iz bir 
yandan altyapı, 
bir yandan 
kaldırım ve diğer 
bir yandan da taş 
döşeme çalışması 
gerçekleştiriyor." 
dedi.
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Fe ci lıaza! 0 rta lı t ta n s ö lü n e d öndü
Bursa'da kamyo 
nun arkadan çarp 
masıyla kontrolden 
çıkan kamyonet, 3 
lise öğrencisi 
yayanın arasına 
dalıp, 2 aracın 
üzerine uçtu. 
Kazanın ardından 
öğrencilerden 2'si 
yola savrulurken, 1 
öğrenci ise kamyo
net ile araçların 
arasında sıkıştı. 
Kaza, Gürsu 
Kavşağı'nda mey
dana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, seyir 
halindeki kamyo
nete bir kamyon 
arkadan çarptı. 
Çarpmanın etki 
siyle kontrolden 
çıkan kamyonet, 
kaldırımda yürüyen 
3 öğrenciye çarpıp, 
demir korkuluklar
dan 2 aracın üze 
rine düştü. Liseli 
genç kamyonetin 
altında kaldı 
Kazanın ardından 
can pazarı yaşandı. 
2 liseli genç yola 
savrulurken, biri 
kamyonet ile araç 
arasında sıkıştı.

Kamyonetle otomo
bil arasında tekerle 
ğin hemen yanıba 
şında sıkışan 17 
yaşındaki öğrenciyi 
kurtarmak için za
manla yarışıldı.

Olay yerine gelen 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanlığı 
ekipleri, polis 
ve 112 ekipleri 
seferber oldu.

Yapılan müda
halenin ardından 
17 yaşın daki 
Mustafa B., Samet 
Y. ve Melisa A. Yük
sek İhtisas Eğitim 
ve Araştırma 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Yarahla 
rın durumunun iyi 
olduğu öğrenildi. 
Öte yandan 3 
öğrencinin Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Gürsu 
Anadolu Teknik 
L&asi taife 3ğ 
renim gördüğü 
ortaya çıktı. Polis 
kazayla alakalı 
tahkikat başlattı.

Osmangazi de 
başından silahla 
vurularak ağır 
yaralanan kişi has
taneye kaldırıldı. 
Alınan bilgiye 
göre, Gülbahçe 
Mahallesi Dr. Sadık 
Ahmet Caddesi'n 
de silah seslerini 
duyan vatandaşlar, 
oto tamirhanesi 
önünde bir kişinin 
hareketsiz yattığını 
görünce durumu 
polis ve sağlık 
ekiplerine bildirdi. 
Bölgeye gelen 112 
Acff Servfs ekipleri, 
silahla başından 
vurulmuş halde 
yerde yatan 32 
yaşındaki Turhan

Gün'ü, Bursa De
vlet Hastanesine 
götürdü. Yoğun 
bakım ünitesine 
alınan Gün'ün 
hayati tehlikesi 
bulunduğu 
öğrenildi.
Olay yerinde in
celeme yapan 
polis ekipleri ise 
çevredeki esnaf 
ve vatandaşların 
ifadelerine 
başvurdu.
Güvenlik kamerası 
kayıtlarını da in
celemeye alan 
ekiplerin şupnelı 
ya da şüphelileri 
yakalamak için 
başlattığı çalışma 
sürüyor.

ttm»
Bursa'da çamaşır 
yıkama fabrikasın 
da gece saatlerinde 
yangın çıktı. Yangın 
12 itfaiye ekibinin 
müdahalesiyle 
kontrol altına 
alındı.
Edinilen bilgiye 
göre yangın, 
Bursa'nın Nilüfer 
ilçesine bağlı Çalı 
Organize Sanayi 
Bölgesi Gri Cadde 
üzerinde bulunan 
bir çamaşır yıkama 
fabrikasında gece 
saatlerinde çıktı. 
Hastanelerin ve 
otellerin kirli çama 
şırlarım yıkayan 
fabrikada henüz 
belirlenemeyen bir 
nedenden dolayı 
yangın çıktı, 
içerisi kumaş dolu 
olan fabrikada

mlıaıııa lahritasınHa nanmn

yangın kısa sürede 
büyüyerek tüm 
binayı sardı. Yangı 
nı görenlerin, 110 
ekiplerine haber 
vermesinin üzerine 
yangın yerine kısa 
sürede çok sayıda 
itfaiye ekibi geldi. 
12 itfaiye aracı ve 
44 personel 
yangına müdahale 

ederek kısa sürede 
kontrol altına aldı. 
Yangın itfaiye ekip
lerinin yaklaşık 2 
saatlik çalışması 
nın ardından tama
men söndürüldü. 
Yaklaşık 45 kişinin 
çalıştığı fabrikada 
gece çalışan 
olmaması olası bir 
faciayı önledi.

Yangında yarala 
nan olmazken 
polis ekiplerinin 
güvenlik önlemi 
aldığı fabrika 
büyük hasar 
gördü.
İtfaiye ve polis ekip 
leri yangının nasıl 
çıktığını belirlemek 
için soruşturma 
başlattı.

İnegöl ilçesinde 
meydana gelen 
kaza da alkollü 
sürücü idaresin
deki otomobil yapı 
mı devam eden alt 
geçit çalışmaları 
içindeki bariyer 
lere çarptı. 
Hurdaya dönen 
araçta sıkışan 
sürücü Hayrettin 
Coşkun (51), İtfaiye 
Arama Kurtarma 
ekiplerince 
yapılan yoğun 
çalışmalar sonu
cunda kurtarıldı. 
İnegöl karayolun

dan Ankara is
tikametine seyir 
halinde olan 
Hayrettin Coşkun 
(51) 43 YB 878 
plakalı özel oto 
mobil, Mesudiye 
Alt geçit çalışma 
lan nedeniyle 
daralan yolda 
kontrolden çıktı. 
Savrulan araç 
beton bariyerlere 
çarptı. Şiddetli 
çarpmanın etk
isiyle beton bari 
yerleri de deviren 
otomobildeki 
sürücü yaralandı.

Facebook sayfamız s Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Güne Bakış M IteilMhi tartılı ma
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com 

Belediye Tapu İade davası açtı 
2011 yılında Gemlik Belediyesinde 

CHP’li Belediye başkanı ve 2 Başkan 
Yardımcısı savcılıkça açılan bir soruş 
turma sonucu görevlerinden İçişleri 
bakanlığınca alındılar.

Bu 3 meclis üyesinin görevlerinden 
geçici uzaklaştırılması meclisteki den
geleri değiştirdi.

Biri CHP’den, bir de MHP’den koltuk 
uğruna satılmış iki kişi, AKP’li adayı 
destekleyince, Başkanlık koltuğuna 
Refik Yılmaz oturdu.

Yılmaz’ın ilk yaptığı işlerden biri 
yukarıda yazdığım, Fatih Güler döne
minde imar planı değişikliği ile yoldan 
kazanılan 60 dönüm arsayı bitişiğinde 
ki sanayi kuruluşlarına encümen kararı 
ile satmak oldu.

Bu satış duyulduğunda, Belediye 
Meclisinde kıyamet koptu.

CHP ve M HP’liter imar uygulaması 
yapılmadan satışın encümen yoluyla 
yapılamayacağını iddia ettiler, satışın 
iptalini istediler.

Ama AKP’li Başkanvekili aldırış 
etmedi, meclisteki parmak çökiuğü iı'e 
bildiğini yaptı.

Belediye pazarlık usulü yaptığı satışla 
kasasına “üb rnfıyon koydu.

Bunun üzerine MHP’den Osman Dur
du, CHP’den Ahmet Hulusi Aydın satı 
şın iptali için İdari Mahkemeye dava 
açtılar.

Bu dava 2014 yılında sona erdi. Bursa 
2. İdare Mahkemesi imar yasasının 18. 
maddesine göre düzenleme yapılma 
dan, imar parselleri belirlenmeden yapı 
lan satışı, hukuka uygunluk bulunma 
dığı için iptal etti.

Belediye satışa kararına itiraz etti ama 
Danıştay da, Bursa 2. İdare Mahkemesi 
nin kararına uydu.

Gemlik Belediyesi 2014 yılından beri, 
tapuları geri almadı. Osman Durdu 
savcılığa suç duyurusu yaptı. Arsaların 
parası faiziyle geri ödenip, imar uygula 
ması yapıldıktan sonra İhale usulü ile 
satış yapılması gerekiyordu. O zaman 
ilk satışın en az 2 katı belediye kasası 
na para girecekti. Bu yapılmadı.

Duyduk ki arsalardan bir bölümünü 
satın alan Borusan Mannesman A.Ş. 
Gemlik Belediyesine dava açarak, dilek 
çesine mahkeme kararlarını da ekleye 
rek arsaya dönüşmemiş yolların kendi
lerine satıldığını için belediyeden parası 
nı faiziyle geri istemiş

Dava dilekçesi yenilir içilir gibi değil. 
Bunun üzerine, Gemlik Belediye 
başkanı lütfedip Tapu iptal davası açtı. 
Bu konuda yakında düzenlenecek basın 
açıklaması ile Gemlik halkı daha geniş 
olarak öğrenecek.

ödenecek faizler bilin ki sîzlerin verdi 
ği vergilerden çıkacak. Ortaya çıkan 
kamu zararı kimden alınacak?
Bu‘Konuya devam edeceğim.

Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkan ve yöne
timi, CHP ilçe 
başkanlığına ve 
yönetim kurulu 
üyeliklerine seçilen 
üyelere “Hayırlı 
olsun” ziyaretinde 
bulundular.
İsmail Beki 
Başkanlığındaki 
Esnaf ve Sanatkar
lar Odası yöneti
mini, CHP İlçe 
Başkanı Cemil Acar 
ve yönetim kurulu 
üyeleri karşıladı. 
Pazartesi günü 
gerçekleşen zi
yarette konuşan 
Esnaf ve Sanatkar
lar Odası Başkanı 
İsmail Beki, Yeni 
CHP yönetimine 
başarılar diledi. 
Beki, “Demokra 
silerde siyasi par
tiler demokrasinin

Bursa terminaline neşter
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Şehir 
lerarası Otobüs 
Terminali esnafının 
meselelerini dinledi 
Başkan Alinur 
Aktaş, güne 
Şehirlerarası Oto
büs Terminali'nde 
başladı. Burulaş 
Genel Müdürü 
Mehmet Kürşat 
Çapar ve Büyük 
şehir bürokrat 
larıyla birlikte ter
minale gelen 
Başkan Aktaş, bu
rada düzenlenen 
toplantıda esnafın 
taleplerini dinledi. 
Bursa Otogar Esnaf 
ve Çalışanları 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği 
Başkanı Yılmaz 
Ataş, terminalde 
yaşanan sıkıntılarla 

| ilgili bir dosyayı

KAYIP MAVITEC B.V. 71579 ve 71580 işlem numaralı 
Serbest Bölge Çıkış İşlem Formu kaybolmuştur. 

Hükümsüzdür.

olmazsa olmazıdır. 
Onun için bizler 
sivil toplum 
kuruluşları ile 
siyasi partiler 
birlikte demokra 
sinin gelişmesi için 
çaba harcayan 
kuruluşlarız. ” dedi.
İsmail Beki, 
Oda çalışmaları 
hakkında bilgi 
verirken, Belediye 
meclisinde Kapalı

Aktaş'a sunarken, 
cami inşaatının 
tamamlanması, 
yüksek olan genel 
giderler ve alışveriş 
merkezi yüzünden 
terminal girişinde 
yaşanan trafik 
sıkışıklığının önce
likli sorunlar oldu 
ğunu dile getirdi. 
Otobüs terminal
lerinin 7/24 hareket 
olan, şehirlerin en 
önemli yaşayan 
organizmaları

Pazar yerinin Esnaf 
Odası’na verilme 
sinde destek veren 
CHP li meclis 
üyelerine de 
teşekkür etti.
Beki, “Odalar 2018 
yılında genel kurul 
larını yapacak.
Biz de şubat ayı 
sonlarına doğru 
Odamızın genel 
kurul toplantısını 
yapacağız.

olduğunu belirten 
Alinur Aktaş, genel 
anlamda sorunları 
dinlemek için termi
nal esnafıyla bir 
araya geldiklerini 
söyledi. Toplumun 
büyük bir kesiminin 
hizmet aldığı 
terminalin temiz ve 
kaliteli olmasını 
arzu ettiklerini dile 
getiren Aktaş, "Ter
minalin herkesin 
memnuniyetinin üst 
seviyede olduğu bir

Ocak ayında genel 
kurul hazırlıklarına 
başlayacağız. 
Sivil toplum 
kuruluşları ve 
siyasi partiler 
el ele vererek 
Gemlik’i daha 
ileri bir noktaya 
getirmeliyiz. 
Gemlik halkının 
Gemlik’te alış 
veriş yapmasını 
sağlamalıyız. ” dedi.

mekan olmasını 
istiyoruz. Esnafı 
mızdan aldığı 
mız bilgiler 
doğrultusunda ek
sikleri tespit ettik. 
Nihayetinde bu tür 
toplantılar onla 
rın dertlerini, 
sıkıntılarını dinle
mek için iyi bir ba
hane. Sorunları 
bizatihi yerinde 
görerek, empati 
imkanına sahip 
oluyoruz.” dedi

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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GEMLİKLİ »İlil MÜSMİRLER YARI FİNALDİ
Bursa SMMM Odası 
2017 22. Sonbahar 
Futbol Turnuvası’na 
Akyıl inşaat 
GEMLİK olarak 
katılan Gemlikli 
Mali Müşavirler 
10’ar Takımın yer 
aldığı grup 
maçlarında 
A Grubunu 
2.olarak tamamladı. 
Grup maçlarından 
sonra elenen 
takımlardan yapılan 
1 SMMM transfer 
hakkını SMMM 
Emirhan ESER’i 
transfer ederek 
tamamlayan Akyıl 
İnşaat GEMLİK 
Çeyrek Final 
Maçında geçen 
sene yapılan 
turnuvanın yarı 
final maçında 
elendiği rakibi

Tek Düzen Spor’u 
rahat bir oyunla 
4-1 yenerek yarı fi
nale yükselmeye 
hak kazandı.

Bursa SMMM Odası 
22. Sonbahar Fut
bol Turnuvasının 
Yarı Final Maçında 
Mavi Yıldızlar ile

oynayacaklarını 
belirten Takım 
Kaptanı SMMM 
İhsan ACAR, geçen 
yıl 3.olarak tamam

ladıkları turnuvada 
bu seneki hedefle 
rinin final ve şampi 
yonluk olduğunu 
belirtti.

Yarı final maçları 
23 Aralık 2017 
Cumartesi günü 
Final maçları 06 
Ocak 2018Cumar 
tesi günü saat 
14:00-16:00 saatleri 
arası Asya spor 
tesislerinde oy
nanacak.

Akyıl İnşaat 
GEMLİK: 
1-Murat UYAR 
2-Nazım 
DÜZGÜNEY 
3-Çağatay SOLMAZ 
4-Emrah 
KESKİNDEN 
5-Burak UYAR 
6-Erdal KARATAŞ 
7-Samet DURMUŞ 
8-Murat YAVUZ 
9-Fatih UZUN 
10-Serdar AKAR 
11-İhsan ACAR 
12-Emirhan ESER

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans

Ordövr Tabağı
Mevsim Yeşil Salata

Peynir Tabağı 
Kavun

Paçanga Böreği Arnavut Ciğeri

İçi Pildvlt Hintli İncik 
veya Levrek Balığı

\ Meyve Tabağı
1 Kabak Tatlısı veya Fırında Helva

/ Köfte Patates ve Soft İçecek

Sınırsız yerli İçki ve soft İçecek 
Geco Sonunda Kelle Paça Çorbası

MÜZİSYEN SAİM VE SAZ ARKADAŞLARI EŞLİĞİNDE

Boksör Restaurant
O Rezervasyon Telefonu 

r 02245131234 ' 
05368207373 C*—

■ mİ'-•<-;<■■■■■•’ • ■ • 1

TT

llonıaııaMeıloBisiiıııehazıılanıyfir
UÜ Tıp Fakültesi 
Dekanı ve Organ 
Nakli Merkezi 
Müdürü Prof. Dr. 
Ekrem Kaya, 1989 
yılı aralık ayında ilk 
böbrek naklinin 
yapıldığını 
hatırlatarak, bugün 
900 böbrek 
nakline, 10 yıl önce 
başlanan karaciğer 
naklinde de 250'ye 
ulaştıklarını kay
detti. Organ naklin 
de ideal hedefin 
nakil yapılan herke 
sin yaşaması oldu 
ğuna işaret eden 
Kaya, "Şu anda 
dünya ortalama 
lannı yakaladık. 
Karaciğer nakli 
yaptığımız hastala 
rın yüzde 75'i beş 
yıldan daha fazla 
yaşıyor. 10 yıl önce 
ilk karaciğer nakli 
yaptığımız hasta 
mızın yaşamına 
devam etmesi 
önemli bir başarı. 
Bizim hedefimiz, 
karaciğerde yüzde 
75 olan en az beş

yıllık ömür süresini 
daha da uzatmak 
tır. Böbrekte ise 
yüzde 60'larda olan 
en az beş yıllık sağ 
kalma oranını 
yukarılara çıkar 
maktır. Bunun için 
de özel mekânlara 
ihtiyacımız var. Bi- 
zler bilgi üretiy
oruz, tecrübeleri 
paylaşıyoruz, ama 
bu yeterli değil. 
Araştırma labora 
tuarları ile de nakli 
desteklememiz 
gerekiyor" dedi. 
Organ nakli hasta 
lannı tek klinikte 

topladıktan sonra 
da organ nakli 
çeşidini artırmak 
istediklerini anla
tan Prof. Dr. Kaya, 
"Kalp ve akciğer 
nakli yapılmasını 
hedefliyoruz. Özel
likle de kalp nakli. 
Üniversitemizin 
kalp nakli 
konusunda ruhsatı 
var. Sadece kalp 
nakli yapacak ekibi 
kurmamız gerekli. 
Bu nakilleri yap
maya başlarsak 
organ bağışında da 
artış olacaktır" 
diye konuştu.
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EWW UHUlama sınavlannia yeni dinemi haşlıyor
Milli eğitim 
Bakanlığınca 
(MEB), ehliyet ala
cak adaylara uygu
lanan direksiyon 
uygulama sınavı 
değerlendirmeleri, 
2018'den itibaren 
tablet bilgisayarlar 
ile yapılmaya 
başlanacak. MEB 
Özel Öğretim 
Kurumlan Genel 
Müdürü Kemal 
Şamhoğlu, yaptığı 
açıklamada, direk
siyon uygulama 
sınavlarında, özel 
motorlu taşıt 
sürücü kurslarının 
Karayolları Trafik 
Kanunu gereği 
Türkiye Şoförler ve 
Otomobilciler Fe 
derasyonundan

temin ettiği 
formların kullanıl 
dığını anlattı.

2018 Ocak ayında 
Ankara'da yapıla 
cak pilot 
uygulamanın 
ardından ise 
Türkiye genelinde 
kademeli olarak di
reksiyon uygulama 
sınavlarında tablet 
kullanımına 
geçileceğini ifade 
eden Şamhoğlu, 
"Bu sayede sınav 
komisyonları, 
değerlendirmelerini 
tablet bilgisayarlar 
üzerinden 
gerçekleştirecek, 
adayların sınav 
başarı durumları 
elektronik ortamda

ve anlık olarak 
merkezi modüle 
iletilmiş olacak." 
dedi.
Şamhoğlu, yeni 
düzenleme 
sayesinde uygu
lama sınavlarında 
her aday için 3 

nüsha olarak temin 
edilmesi gereken 
kağıt formların be
delinin sürücü 
kursları üzerinde 
oluşturduğu 
maliyetin ortadan 
kalkacağını belirtti, 
e-sınav salonları 

faaliyete geçiyor 
Kemal Şamhoğlu, 
ayrıca 2018'den 
itibaren tüm illerde 
"e-sınav" salonla 
rının faaliyete 
geçmesiyle motorlu 
taşıt sürücü kursu 
yazılı, sınavlarının 

da bilgisayar üze 
rinden yapılacağını 
bildirdi. Şamhoğlu, 
uygulama ile 
adayların görsel 
açıdan zengin 
soruları cevapla
yarak öğrendiklerini 
etkin şekilde 
sınavda uygulama 
fırsatı bulacağını 
vurguladı. 
Türkiye'de 
trafik ve sürücü 
eğitimlerinde son 4 
yılda ciddi sıçrama 
yaşandığını dile ge
tiren Şamhoğlu, 
Milli Eğitim 
Bakanlığının 
bu eğitimlerin 
kalitesini artırmak 
için yeni çalışma 
larını sürdüğünü 
sözlerine ekledi.

PTT'den HGS'de «eni kolaylık
Posta ve Telgraf 
Teşkilatı Anonim 
Şirketi (PTT AŞ) 
kanalıyla alınan 
Hızlı Geçiş Sistemi 
(HGS) ürünlerine 
kredi kartı ile oto 
matik ödeme tali 
matı verilebilecek. 
PTT AŞ'den yapılan 
açıklamaya göre, 
HGS'yi kullanan 
vatandaşların 
bakiye yetersizliğin 
den dolayı idari 
para cezasına 
maruz kalmalarını

önlemek ve ödeme 
kolaylığı sağlamak 
amacıyla yeni bir 
uygulama başlatıldı. 
Buna göre, PTT 
kanalıyla alınan 
HGS ürünlerine 
kredi kartı ile oto 
matik ödeme tali 
matı verilebilecek. 
Otomatik ödeme 
talimatları tüm PTT 
iş yerlerin den 
ücretsiz gerçekleş 
tirilebilecek.
PTT AŞ yeni 
uygulamasıyla HGS

geçişlerinde 
vatandaşlara alter
natif ödeme kanalı 
sunmasının yanı 
sıra sürekli bir kont

role gereksinim 
duyulmadan HGS 
hesabına bakiye 
yükleme kolaylığı 
getiriyor. Uygula

mayla bakiye 
yetersizliğinden 
kaynaklı 
ihlalli geçiş 
mağduriyetlerinin

büyük ölçüde 
azalması 
öngörülüyor. 
Yaklaşık 12 milyon 
aktif kullanıcısı 
bulunan HGS, 
Karayolları Genel 
Müdürlüğü 
tarafından işletilen 
ücretli otoyol ve 
köprüler, Yap-lşlet- 
Devret modeli 
kapsamındaki 
otoyol ve köprüler, 
Milli Parklar ve İDO 
feribot seferlerinde 
hizmet veriyor.

Gemlik Kfrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

MŞM İM YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

KÜÇÜKKUMİA 
ÖZGÜZEIYAU SİTESİNDE 

NAVUaUEŞYAUveEŞYRSIZ 
2+1 DAİRE SAHİBİNDEN SATHIN

05353781800
Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Kredi kartı kullananlar dikkat!
Kredi kartı ile yapı 
lan alışverişlerde 
kazanılan para 
puanlar bir çok 
banka tarafından 
yıl sonunda silin 
diği için kart sahip
leri bu puanlan 
kullanamıyor.
Günlük hayatımıza 
artık tamamen 
yerleşen kredi 
kartlan ile alışveriş 
sayısı gün geçtikçe 
artıyor. Bankaların 
düzenlediği bir çok 
kampanya ile hangi

kredi kartını hangi 
alışverişte kullana 
cağımızı şaşırıyo 
ruz. Bu kampanya 
lardan biri de kredi 
kartında biriken 
puanlar. Kredi kartı 
kulla nanlann 
atladığı bir konu var. 
Kredi kartında 
biriken puanalar yıl 
sonunda sıfırlanı 
yor. Bankalar 
biriken puanları yıl 
sonunda silebiliyor. 
Kullanı cilan eksik 
bilgilendirilmesin

den kaynaklanan bu tüketici puanlarını 
durumda onbinlerce kullanamıyor.

60 milyona yakın 
kredi kartı

kullanıcısı olan 
ülkemizde sadece 
yüzde Ti bile bu 
puanalan kullana
masa ortaya 
büyük bir rakam 
çıkıyor. Her bir 
kredi kartında 
30 lira biriktiğini 
düşünür sek ve 
toplamın yüzde Ti 
olan 600 bin 
kredi kartında 
bu puanlar yana 
cak. Ortaya 
18 milyon lira gibi 
miktar çıkıyor.

KVIII'ler 2017 mlııUa 110 milyar Tl ciro yaptı
Alışveriş merkez
lerinin 2017 yılı 
sonu itibarıyla ge 
çen yıla göre yüzde 
17 artışla yaklaşık 
110 milyar TL’lik bir 
ciroya ulaşması 
bekleniyor.
Alışveriş Mer 
kezleri ve 
Yatırımcıları 
Demeği (AYD) 
Başkanı Hulusi 
Belgü, alışveriş 
merkezlerinin 
2017 yılı sonu 
itibarıyla geçen 
yıla göre yüzde 17 
artışla yaklaşık 
110 milyar TL’lik 
bir ciroya ulaşacağı 
öngörüsünde

bulundu.
Belgü “2018 yılı 
ciro öngörümüz ise 
125 milyar TL” 
bilgisini verdi. 
Belgü, AYD’nin 
endeks verilerine 
kategori bazında 
bakıldığında ciro
larda yüzde 18 
ile en yüksek 
artışın teknolojide 
yaşandığını 
vurguladı. Belgü, 
2017 yıl sonu 
itibarıyla 2 milyarın 
üzerinde kişinin 
AVM’leri ziyaret 
edeceği tahmi 
ninde bulunarak, 
bu sayının 2018 
yılında 2,1 milyar

ziyaret sayısına 
erişilebileceğini 
ifade etti.

AYD Başkanı 
Hulusi Belgü, 
alışveriş tutarı

olarak 
metrekare başına 
verimliliğinin,

yılın 10 ayı itibarıyla 
824 TL olduğunu 
sözlerine ekledi.

Facebook sayfamız s Gemlik Körfez - GüleıtAjans
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİBELEB DENİZ OTOBÜS^

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

Telefon Anza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
O rm. Böl.Şef. 
MIHI Eğt Md.

121
186

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

KAYMAKAMLIK Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayollan 
Liman Baş.
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
özel İd. Md.

513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 85
513 37 42

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

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

ULAŞIM 513 15 07
Pamukksto
DENİZ UÇAÖI
Pegasus Akmls Seyahat 
METRO
Aydın Turizm
SOzer Turizm
KanbaroOlu-Eaaday
Anıtur
Kamil Koç

012 OO 20

013 20 77
• 12 1O 72

• 12 O1 ••

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

513 14 14
513 13 64
524 85 56
513 10 92
513 10 45
513 77 73

HASTANELER
nam cgııım muo. oto to oo
İŞ-KUR 513 7166

Devlet Hastanesi 
Sahil Dav. Hast.

517 34 00
513 23 29 BELEDİYE

Mar.8ağ.Ooağı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 10 66
613 65 20
280 44 44

Santral
Başkanlık

513 45 21 >23
513 45 20

TAKSİLER BUSKİ 5145796
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
GOven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

51318 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
517 33 04

İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Anza

513 23 25
513 45 21-182
513 45 21-111 

Yalnız 185

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

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

OTOBÜS

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

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 51316 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yani Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütanlar Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 013 1O 70
MAR-PET 013 30 33
Tuncay Otogaz 013 1O ••
Beyza Petrol 013 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5958 

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 
MAİDE’NİN ALTIN 

GÜNÜ 
11.30-14.00-16.30- 

19.00-21.15 
AİLE ARASINDA 

11.30-14.00-16.30- 
19.00.-21.15 

AYLA 
14.00-19.00-21.15 

KARDEŞİM BENİM 2 
11.30-16.30 

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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MANASTIR 1 
AILB BAZIHOtUl

DÜĞÜN - NİŞAN 
SÜNNET - KINA 

YEMEKLİ 
YEMEKSİZ

VE HER TÜRLÜ 
CEMİYETLERİNİZ 

İÇİN
HİZMETİNİZDEYİZ

HER BÜTÇEYE 
UYGUN 

KİŞİYE ÖZEL VE 
HAZIR GELİNLİK 

KINALIK - Nİ5ANLIK
KAFTAN - /

ÖZEL DİKİM / 
VE HAZIR ABİYfi% 

ÇEŞİTLERİMİZ İLE
PROFESYONfjSf i 

l KADROMUOI i

Siz, hayallerinizdeki düğünü anlatın, 
biz masala dönüştürelim...

Cumhuriyet Mh. 432. Sk. No: 7 
Manastır Mevkii GEMLİK

o- ' YILI
REZERVASYONLARIMIZ 

BAŞLAMIŞTIR

facebook, ,gj Terzioglu Moda
İstiklal Cad. Bora Sok. No: 3/B GEMLİK

GSM >Q 532 615 3t05 GSM: 0 54152012 02
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ZEYTİN 
KASALARINIZ 
ANINDA SİZE

GÜNLÜK 300 TON
YAĞLIK ZEYTİN İŞLEME KAPASİTESİ

BASKI SIRASI BEKLEMEK YOK
YENİ FABRİKAMIZYALOVA YOLUNDA HİZMETİNİZDE!

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

İRFAN İİNLİT 
EMLAK

TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

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

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

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Daire Müdürleri dün Gemlik’teydi.

Altlaş, Gemlik Bolediyesi ni ziyaret etli
Kadri GÜLER
kadri quler@hotmail.com

Güne Bakış

Aktaş Gemlik’teydi
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 

Alinur Aktaş, dün ani olarak ilçemize 
geldi.

Saat 15.30 sıralannda kalabalık bir 
ekip ile Belediyeye gelen Aktaş, Bele 
diye başkanı Refik Yılmaz ve AKP’li 
lerce karşılandı.

Belediye Başkanının makamında 
Belediye yöneticileri, AKP’li meclis 
üyeleri ve bazı AKP ilçe yöneticileri 
nin katıldığı toplantının büyük bölümü 
basına kapalı gerçekleşti. Dev. 4’de

CHP Gençlik Kolu 
Başkanlığına ilk 
ada y Suat Ulnen

Bursa Büyükşehir Belediye Baş 
kanı Alinur Aktaş ve Daire müdür 
leri dün Gemlik Belediyesi’ni zi
yaret etti. Belediye Başkanı Refik 
Yılmaz ve Başkan Yardımcıları ile 
daire müdürleri tarafından karşıla 
nan Alinur Aktaş, göreve geldik
ten sonra ilk kez ilçemize geldi. 
Belediye yetkilileriyle biraraya 
gelen Aktaş, 1.5 saat kaldığı ilçe 
mizde basına kapalı yaptığı toplan 
tıda belediye çalışmaları hakkında 
bilgi aldığı öğrenildi. Sayfa 2’de

23 Aralık 2017 Cumartesi günü gerçekleşecek 
Gençlik Kongresi için ilk aday, geçtiğimiz aylarda 
vefat eden, Belediye Meclisi eski üyesi Zafer Ul- 
gen’in oğlu Suat Ülgen oldu. Ülgen, “Yaşanacak bir 
Türkiye vizyonunun en etkin görevlileri gençler ve 
kadınlardır. Her zaman üyesi olmaktan gurur 
duyduğum Türkiye’nin kurucu ve birleştirici Partisi 
Cumhuriyet Halk Partisi’nin Gemlik Gençlik Kolları 
Başkanlı ğına adayım. ’’ dedi. Haberi sayfa 4’de

21_Aral%25c4%25b1k_2017_Per%25c5%259fembe%09www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:uler@hotmail.com
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Daire Müdürleri dün Gemlik’teydi.

Muş, fiemlilı Belediyesi ni ziyaret etli

r
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş ve 
Daire Müdürleri 
dün Gemlik 
Belediyesi’ni 
ziyaret etti. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz ve 
Başkan Yardım 

cilan ile daire 
müdürleri tarafın 
dan karşılanan Al
inur Aktaş, göreve 
geldikten sonra 
ilk kez ilçemize 
geldi.
Belediye Başkan 
hk odasında 
Gemlik Belediye

Başkan ve yardım 
cilan, belediye 
AKP Meclis üyeleri 
ile AKP Yerel yöne
timler Başkanı 
Hacı Örnek ve 
AKP yönetim 
kurulu üyeleri ile 
biraraya gelen 
Bursa Büyük 

şehir Belediye 
Başkanı Alinur 
Aktaş, basına 
kapalı yaptığı 
toplantıda bele 
diye çalışmaları 
hakkında bilgi 
aldığı öğrenildi^ 
Aktaş’a Belediye 
Başkanı Refik

Yılmaz tarafından 
ilçemizin 
sembolü olan 
porselen bir va
zoda zeytinyağı 
armağan edildi. 
Aktaş, daha 
sonra yeniden 
gelerek belediye 
hizmetlerini 

yerinde geze 
ceğini ve ilçenin 
ihtiyaçla rımn 
giderilmesi için 
çalışmalara 
hız vereceklerini 
söyledi. Aktaş ve 
ekibi 1.5 saatlik zi
yaretin den sonra 
Bursa’ya döndüler.

12 firmanın dosya aldığı ihaleye 5 firma katıldı ama firmaların tümü de 2 milyon 049 bin 019 lira 98 kuruş teklifi verdi. Böylesi ilk kez görüldü.

DesteliiliîiıihalesinıleSlirmanıntelılitideaıınıcılitı

Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürlüğü 
tarafından 
yürütülmekte olan 
hizmetler ile ilgili 
destek hizmet alımı 
açık ihale usulü ile 
ihale edildi.
Gemlik Belediyesi 
ihale salonunda 
gerçekleştirilen, 12 
firmanın doküman 

aldığı ihaleye, 5 
firma katılarak tek
lifte bulundu. 
Destek Hizmetleri 
Müdürü Cengiz 
Güneş, Mali 
Hizmetler Müdürü 
E.Aksel Tümer, 
insan Kaynakları 
Müdürü Yunus 
Emre Yılmaz, 
Halkla ilişkiler

Müdürü İbrahim 
Gör, Park ve 
Bahçeler Müdürü 
Cemalettin Uysal’- 
dan oluşan ihale 
komisyonunu, ve 
rilen teklif zarflarını 
basın mensupları 
ve firma yetkilileri 
önünde açtılar. 
İhaleye katılan 
firmalar ve verdik

leri teklifler ise 
şöyle:
1. Avina yapı 
turizm gıda 
danışmanlık ve 
sosyal Hizm. San. 
Tic. Ltd. Şti - 
2.049.019.98 TL 
2. Güven Temizlik 
Hiz. Ltd. Şti.- 
2.049.019.98 TL 
3. Efser yapı inş.

Tah. San. Tic. Ltd. 
Şti. - 2.049.019.98 
TL
4. Yeniortadoğu 
Eğitim Hizm. San. 
Tic. Ltd. Sti. - 
2.049.019.98 TL 
5. TT Personel 
Destek Temizlik 
San. Tic. Ltd. Şti. - 
2.049.019.98 TL 
Verilen tekliflerin 

açıklanması ardın 
dan tekliflerin ince
lenmesi için ihale 
nin birinci oturu
munu sona erdiren 
Komisyon Başkanı 
Cengiz Güneş, 
evrakların kısa 
sürede incelene 
rek, sonucun ka
muoyuna bildirile 
ceğini söyledi.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

■ Pad - iPhone
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BursalI genç, kendisini ölümün 
eşiğine getiren kişiyi arıyor

Msimraılolıırta
Bursa'da trafik 
kazası geçiren Ser
gen Çakır, kazayı 
görenleri sosyal 
medyadan arıyor. 
Edinilen bilgiye 
göre, olay 5 gün 
önce gece saat
lerinde Sanayi Cad- 
desi'nde meydana 
geldi. Mudanya'da 
oturan nişanlısı 
evine bırakıp, Os- 
mangazi ilçesinde 
evine dönen 23 
yaşındaki Sergen 
Çakır'ın kullandığı 
16YG360 plakalı 
araca, başka bir 
araç sol arka teke 
rine iki kere vurup 
kaçtı. Çarpanın 
etkisiyle direksi 
yon hâkimiyetini 
kaybederek tak 
lalar atan araç yol 
kenarında bulunan 
ağaçlık alana

MıastıniMintlılMcılııte
Bursa'da yapılan 
uyuşturucu operas 
yonunda 10 kişi 
gözaltına alındı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Narkotik Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü, yaptığı 
operasyonlarla 
uyuşturucu tacirler
ine ve kullananlara 
göz açtırmıyor. 
Merkez Yıldırım 
ilçesinde yapılan 
operasyonda, 
uyuşturucu ticareti 
yaptıkları tespit. 
edilen Ç.l. ve G.Ö. 
gözaltına alındı. 
Şahısların üzer
lerinde ve evlerin

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

savruldu. Kazadan 
şans eseri yara al
madan kurtulan 
Çakır arabadan 
kendi imkanlarıyla 
çıkarken, arabası 
kullanılmaz hale 
geldi.
Hurdaya ayrılan 
aracını satan Çakır, 
sosyal medyadan, 
kazaya karışan 
diğer aracı ve olayı 

de yapılan ara
malarda satışa 
hazır halde 40 gram 
hk metamfetamin 
ele geçirildi.
Uyuşturucu tacirliği 

görenleri arıyor. 
Sosyal medyadan 
paylaştığı 
fotoğraflarla 
kazada sonra 
arkasına bakmadan 
kaçan trafik 
canavarını arayan 
Çakır, "Lütfen bunu 
bütün dostlarım 
paylaşsın, belki in
safa gelir, vicdanı 
sızlar ortaya çıkar.

yapan H.K. ve M.T. 
de ekipler tarafın 
dan gözaltına 
alındı. Yapılan ara
malarda sentetik 
kannabinoid ve

Unutmayın bunu. 
Bugün bana 
yapan, yarın bir 
başkasına da 
yapar ve sonucu 
benim gibi 
olmayabilir.
Daha kötü sonuçlar 
almamak için lütfen 
paylaşın. Belki 
görür vicdana gelir 
adalete teslim olur" 
diye konuştu.

metanfetamin ele 
geçirildi. Operas 
yonlarda toplam 10 
kişi gözaltına alına 
rak adliyeye sevk 
edildi.

İnegöl de, içi kaçak 
sigara dolu araç,

Polisin dur ihtarına 
uymayan sürücü

polisten kaçarken 
dernek lokaline 
daldı. Derneğin 
kapalı olması 
faciayı önledi. 
İnegöl Emniyet 
Müdürlüğü Kaçak 
çıhk ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
(KOM) Büro 
Amirliği ekipleri, 
İstanbul'a kaçak 
sigara sevkiyatı 
yapılacağı ihbarı 
üzerine harekete 
geçti. 45 yaşındaki 
M.E., hafif ticari 
aracın arkasına 
dolduğu kaçak 
sigaraları Şibali 
yolundan İstan
bul'a götürmek üze 
re yola çıktı.
Mesudiye köprüsü 
üzerinde pusuya 
yatan ekipler aracı 
durdurmak istedi.

MM!»
Bursa'da, Fetullah 
çı Terör Örgütü/ 
Paralel Devlet 
Yapılanmasında 
(FETÖ/PDY) 
görevli oldukları 
iddiasıyla 
haklarında dava 
açılan, aralarında 
öğretmen, memur 
ve iş adamlarının 
da bulunduğu 35'i 
tutuklu 81 sanık 
duruşmanın ikinci 
gününde yeniden 
hakim karşısına 
çıktı. Bursa 2'nci 
Ağır Ceza Mahke 
meşindeki davanın 

ara sokaklara gir
erek kaçmaya 
başladı. Yaşanan 
kovalamaca sıra 
sında kontrolden 
çıkan araç, Çorum 
Alaca Sarı Süley
man Köyü Derneği 
lokaline daldı.
Lokalin duvarını 
yıkarak içeri giren 
aracın sürücüsü 
M.E. ekipler tarafın 
dan yakalandı. 
Araçta yapılan 
aramada 3 bin 500 
paket kaçak 
sigara ele 
geçirildi. Derneğin 
o saatte kapalı 
olması bir faciayı 
önledi. Yaklaşık 5 
bin lira zararın 
oluştuğu dernek 
lokalinin yıkılan 
duvarı yeniden 
görüldü.

ikinci duruşma 
sının ikinci günün 
de tanıklar din
lendi. Sanıklar ve 
avukatları tahliye 
ve beraat talep
lerini yineledi. 
Ayrıca mahke 
meye ulaşan, 
örgütün gizli 
haberleşme 
programı 
ByLock'u 
kullandıkları 
tespit edilen 
sanıklardan bu 
konudaki 
savunmaları 
da alındı

Faceboök sayfamız s Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bate

Aktaş Gemlik’teydi
AlinurAktaş, İnegöl Belediye Başkan 

lığı yaparken, Bursa eski Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe’nin 
Cumhurbaşkanı tarafından görevinden 
istifaya çağrılması üzerine, sıkıntılı 
geçen bir istifa süreci sonucu, Genel 
Merkezin tercihiyle bu göreve getirildi.
Aktaş, 1 Kasım 2017 gün yapılan Bur 

sa Büyükşehir Belediye Meclisinde 
yapılan seçimlerde AKPTılerin oylarıy 
la seçildi.
İlk yaptığı işlerin basında bazı beledi 

ye zamlarını aşağıya çekti.
Bu her koltuğa oturanın uyguladığı 

halktan görünme taktiklerindendi.
Aktaş, daha sonra birlikte çalışa 

cakları ekibi köşe başlarına yerleştirdi.
Recep Altepe ile yıllarca çalışan Daire 

müdürlenin yerleri bir bir değişti. Bun
lardan Gemlikli BUSKİ Genel müdürü 
İsmail Çetinavcı da nasibini aldı.
Aktaş, daha sonra basının karşına 

geçerek, Altepenin bıraktığı mirası 
halka açıkladı.
Açıkladığı şeyler hiç de iç acıcı 

değildi. Şöyle demişti Aktaş:
“Bursa Büyükşehir Belediyesinin 

ciddi borçları var. 2032 yılına kadar 
borçlarımız var. İşin ilginç tarafı borçla 
rın yüzde 6O’ı 2018, 2019 ve 2020 yılla 
rındadır. 3 senede ödenecek borçlardır. 
2018’deki gelirlerimiz, 2018’deki genel 
giderlerimizi ve kredilerimizi karşılamı 
yor. Devam eden projeleri ve yapılması 
düşünülen projelerin hak edişlerini 
demiyorum. Kredi alma hakkımız da 
yok. Farklı kalemlerde borçlar var umu 
4 buçuk 5 milyar lira borç olduğunu 
düşünüyorum."
Aktaş, şimdi 2018 yılında ne yapaca 

ğını düşünüyordur.
Tek çaresi var Ankara’dan yardım 

almak. Yoksa, her yönüyle 2019 Cum 
hurbaşkanı seçimleri ve yerel seçim
lere hazırlanan bir partinin Büyükşehir 
Belediyesi hiç birşey yapamaz.
Durum vahim.
AlinurAktaş, dün Gemlik’e gelerek 

neler neler konuştular bilmem ama, 
belediye başkanı bir sunum yapacaktı. 
Yapamadı sanırım. Başka zamana 
kalmış.

Benim tavsiyem, Gemlik Belediyesi 
nin yaptığını yapsın, neyi varsa satsın, 
inşaatlar yapsın ve onları da satsın 
böylece kasasını doldurur. Aktaş’ın işi 
zor.

23 Aralık Cumartesi günü yapılacak olan CHP Gençlik
Kolları Kongeresi hazırlıkları başladı II

CHP Gemlik’te 2019 
hazırlıkları tüm 
hızıyla sürüyor. 
23 Aralık 2017 
Cumartesi günü 
gerçekleşecek 
Gençlik Kongresi 
için ilk aday, 
geçtiğimiz aylarda 
vefat eden, 
Belediye Meclisi 
eski üyesi Zafer 
Ülgen’in oğlu Suat 
Ülgen oldu. 
Yönetim listesini 
büyük ölçüde 
şekillendirdiği 
öğrenilen Suat 
Ülgen, gerçekleştir 
diği basın açıklama 
sıyla adaylığını 
açıkladı. Ülgen’in, 
gençlik kolunda 
daha önce görev 
yapmış partili arka 
daşlarının da deste 
ğini aldığı öğrenildi. 
Ülgen, yaptığı 
açıklamada şunları 
söyledi:
2019 DA HER ŞEY 
Gİ’IZEL OLACAK 
“Yaşanacak bir 
Türkiye vizyonu 
nun en etkin görev 
lileri gençler ve 
kadınlardır. Her 
zaman üyesi olmak
tan gurur duydu 
ğum Türkiye’nin 
kurucu ve birleşti

rici Partisi Cumhuri 
yet Halk Partisi’nin 
Gemlik Gençlik 
Kolları Başkanh 
ğına adayım. 
Partimin bana 
vereceği bu onurlu 
görevde Gemlik’te 
üşenmeden bulun 
duğumuz çevrenin 
dışına çıkıp, yerel 
de köy köy sokak 
sokak Cumhuriyet 
Halk Partisi’nin 
politikalarını önce 
gençlere sonra tüm 
Gemlik halkına 
aktarmayı hedefli 
yoruz. 2019’da her 
şey güzel olacak. 
Çünkü gençlik 
örgütü, kadın örgü

tü ve ilçe yönetim
imizde bu azim ve 
kararlılığı görüyo
rum. 2019’da Gem- 
lik’in kaderini 
değiştirmek için 
çıktığımız bu yolda 
gençlerin önemi 
çok büyük, çünkü 
gençler her yerde 
dir ve toplumsal 
olaylara karşı fikir
leri'sorulduğunda 
mutlaka bir cevapla 
rı ve kendilerine 
özgü bakış açılan 
vardır. Bugün Gem- 
lik’in ihtiyacı olan 
sosyal, fiziksel ve 
ekonomik değişim 
leri ile Gemlik’i 
yaşanacak bir şehir

haline getirecek tek 
parti Cumhuriyet 
Halk Partisi’dir.

HAYALİMİZDEKİ 
GEMLİK İÇİN 
ÇALIŞACAĞIZ

Bu neden ben ve 
arkadaşlarımın 
hayalindeki Gemlik 
için İlçe yönetim
imiz ve kadın kolla 
nmızla birlikte 
özveri ile daha akıl 
cı yenilikçi projeler 
üreterek birlikte 
çalışma arzusuyla 
Cumhuriyet Halk 
Partisi Gençlik 
Kolları Başkanh 
ğına aday oldum. 
Eski meclis üyesi 
babam Zafer 
Ülgen’den aldığım 
parti görevimi her 
zaman onun onuru 
ile taşıyacağıma ve 
28 yıldır yaşadığım 
ve esnaf olarak 
hizmet verdiğim 
Gemlik’i daha 
yaşanabilir bir kent 
yapma amacıyla 
partimle birlikte 
çalışacağımı siz 
değerli Gemlik 
halkıyla paylaşır, 
Gemlikte ki tüm 
gençlere umut dolu 
yarınlar dilerim. ”

Gemlik Gübre San. A.Ş. adına, Gemlik Ticaret ve Sanayii 
Odası onaylı, Gemlik Gümrük Müdürlüğü tescilli 
“L 0996921” numaralı 12.12.2017 tarihli MENŞE 

ŞAHADETNAMESİ dolaşım belgesi kayıp olmuştur.
Hükümsüzdür.

Gemlik Gübre San. A.Ş. adına, Gemlik Ticaret ve 
Sanayii Odası onaylı, Gemlik Gümrük Müdürlüğü 
tescilli “U 0838038” numaralı 12.12.2017 tarihli 

A.TR dolaşım belgesi kayıp olmuştur.
Hükümsüzdür.

If AVID MAVITEC B.V. 71579 ve 71580 işlem numaralıIWH1 !■ Serbest Bölge Çıkış İşlem Formu
kaybolmuştur.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Faceboök sayfamız z Gemlik Körfez ■ Güler Ajans
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SPOR KÖŞESİ
Haydar YİĞİT

GEMLİKTE FUTBOL GERÇEĞİ
Gemlik’te fut

bolun konumunu 
iyi analiz etmek 
için sık sık 
kıyaslama yapmak 
gerekir. Kim bu işi 
düzgün yapıyorsa 
onları anlatmak 
gerekir.

Bakıyoruz 
yüzyirmi bin nü
fuslu şehrimizin bir 
tane profesyonel 
takımımız yok. 
Bölgesel amatörde 
oynayan bir 
takımımız yok. 
Hatta Bursamızda 
oynanan süper 
amatör kümede 
bile bir tek 
takımımız yok.

Birinci amatör 
kümede dört 
takımın, ikinci 
amatör kümede 

dört takımımız var. 
Bu kadar takım 
içerisinde sadece 
Vefaspor doğruları 
yapmaya çalışıyor. 
16 idarecisinin 
hepsi faal du
rumda. Takımı için 
çaba sarfediyorlar.

Kısacası futbolda 
Gemlik’imizin du
rumu pek iç açıcı 
değil. İlçe olarak 
kötü durumdayız. 
Ama bu durumu 
kabullenmeyip ter
sine döndürmek 
bizlerin elinde.

İstemek yeterli. 
Gemlik’te yirmi bin 
öğrenci var.
Sporun kaynağı ve 
hizmet alanı zaten 
öğrencilerdir.

Bu kalabalıktan 
çok iyi icraatlar

çıkarılabilir.
Her alanda 

doğrular şeması 
uygulama gerekli. 
Gerek idari 
gerekse çalışma ve 
yürütme esnasında 
sistem ne diyorsa 
ona uymak gerekir. 
Öğrencilere spor 
yaptırırken idareci 
olanlarında güve
nilir ve çalışkan in
sanlardan meyda 
na gelmesi gerekir. 
Beyninde kavga ve 
hır çıkartma olan
lar idareci 
olmamalıdır. Kaç 
yönetici varsa 
takıma muhakkak 
katkı koymalıdır. 
Bu işin temeli 
budur. Aksi tak
tirde işler yürümez. 
Şehirde güvenini 

kaybetmiş insan
lara kimse destek 
çıkmaz.

Burada hizmet 
ülkemizin geleceği 
olan evlatlarımız 
dır. Bu yüzden 
eğitici de önem
lidir. Hem çalışma 
larıyla sporcuları 
geliştiren hem de 
davranışlarıyla on
lara örnek olan in
sanlar tercih 
edilmelidir. 
Mümkünse üniver
site bitirmiş 
antrenörler tercih 
edilmelidir.

Doğru yapılan 
sporcu geliştirme 
hizmetleri kısa 
sürede sonuç 
aldırır. Sporcuyu 
başarıya endeksli 
çalıştırmak 
yanlıştır. Onun 
beyninin ille de 
başarılı olacaksın 
diye baskıya maruz 
bırakmayacaksın. 
Hırsa değil de 
efendiliğe ve iyi 
niyete hizmet eden 
sporcular 
hazırlayacaksın. 
İnsan ilişkilerinde 

çok iyi olan çocuk
lar muhakkak 
başarıyı 
yakalayacaklardır. 
Bağıra çağıra ve 
baskıyla sonuç 
alamazsınız.

Mümkünse tüm 
yaş grupları 
oluşturulmalıdır. 
Bir alt grup bir üst 
grubu beslemelidir. 
Eksikler dışardan 
takviyelerle 
desteklenebilir. 
Yaş yükseldikçe 
hata oranları 
azalmalıdır. 
Antrenörlerinde 
mantığı hep aynı 
olmalıdır. İşte sis
tem budur. Bu sis
teme yöneticilerde 
dahildir.

Antrenörler 
hizmetlerinin 
karşılığını muhak 
kak almalıdır.

Hem manevi hem 
de maddi olarak. 
Hedefler belirlen
melidir. Her türlü 
işlemler bilgisa
yarda kayıt altına 
alınmalıdır. Kulüp 
adeta verilerle 
yönetilmelidir.

Tüm sporcular 
eksilerini ve 
artılarını buradan 
takip etmelidir.

Tüm bu 
saydıklarım bir 
kulüpte 
yapılabiliyorsa 
işler çalışmaya 
kalıyor demektir. 
Çok çalışacağı ve 
dürüst oyun 
kuralları içersinde 
mücadele 
edeceğiz.

Mücadelemiz hep 
etik kurallara 
içerisinde olacak. 
Zira vermeden 
almak sadece Al
lah’a mahsustur. 
Bu ortamlardan bol 
miktarlarda pro
fesyonel futbolcu
lar da çıkar.
Zira, herkesin 

işini mutluluk 
içerisinde icra 
ettiği bir ortam 
vardır. Mutlu or
tamlardan güzel 
şeyler açığa çıkar.
Yönetici de teknik 

heyette sporcu da 
mutluysa başarısız 
olmak mümkün 
değildir.

Qxd&r Tabağı
Mevsim Yeşil Salata

Peynir Tabağı 
Kovun

Poçongo Böreği Arnavut Ciğeri

İçi P-ıiavlı Hindi İncik 
veya Levrek Balığı

Meyve Tabağı
Kabak Tatlısı veya Fınndo Helva

Çteakltleaüiü
Köfte Patates ve Soft İçecek

Sınırsa yerli İçki ve soft içecek 
Gece Sonunda Kelle Paça Çorbası 

MÜZİSYEN SAİM VE SAZ ARKADAŞLARI EŞLİĞİNDE

Boksör Restaurant
0 Rezervasyon Telefonu

02245131234
H 05368207373 f>—

Geçtiğimiz gün
lerde İstanbul’da 
düzenlenen 
Uluslararası 
Karate-Do 
şampiyonasına 
katılan Dojo Karate 
Do Gemlik Spor 
Kulübü sporcuları, 
9 madalya ve 1 
kupa alarak 
ilçemize mutlu 
döndüler. 
Dojo Karate Do 
Gemlik Spor

Kulübü Antrenörü 
Gökhan Özler, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
şampiyonaya 26 
ülkeden 2100 
sporcunun 
katıldığını be
lirterek, Bağcılar 
Olimpik Spor 
Salonu’nda yapılan 
mücadelede 
kıyasıya 
karşılaşmaların 
olduğunu söyledi.

Özler, 
sporcularının 
9 madalya ve 1 
kupa aldıklarını 
belirterek, 
“Katıldığımız her 
şampiyonadan 
başarı ile dönü 
yoruz. Gemlik’in 
adını duyuru 
yoruz. Çalışan, 
emek veren 
sporcularıma 
teşekkür ediyo
rum” dedi.
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Gemlikspor farklı 
kazanacağı kolay 
maçı zor kazandı. 
Maçta 3-0 öne 
geçmesine rağmen 
oyundan koparak 
kalesinde arka arka 
ya 2 gören kırmızı 
beyazlılar Muham
met’in 3 gol kaydet 
tiği maçta sahadan 
3-2 galip ayrılmasını 
bildi.
Birinci Amatör 
Küme 6. Gurupta 
şampiyonluk mü
cadelesi veren 
Gemlikspor İnegöl 
Akhisar Demirspor 
karşısında ilk yarıyı 
2-0 önde kapadı. 
İkinci yarıya da 
golle başlayarak 
skoru 3-0’a getiren

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAŞCDC 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

kırmızı beyazlılar 
oyundan düşünce 5 
dakikada 2 gol yi 
yerek kolay maçı 
zora soktu.
Karşılaşmaya iyi 
başlayan ve gali
biyet golü arayan 
Gemlikspor 30. 
Dakikada öne geçti. 
Furkan’ın soldan 
getirdiği ve kaleye 
kestiği topu 
Muhammet kafa ile 
ağlara göndererek 
takımını 1-0 öne 
geçirdi’.
34’te Muhammet’in 
boş kaleye 
atamadığı pozis 
yonun ardından 
farklı skor için atak 
larını rakip kaleye 
yıkan Gemlikspor 
42. Dakikada kale
ciyi geçen topu

Muhammet bu kez 
iyi değerlendirdi ve 
skoru 2-0 yapan 
golü kaydetti ve ilk 
yarı bu skorla bitti. 
İkinci yarıya fırtına 
gibi giren kırmızı 
beyazlılar altı pas 
üzerinde topun 
kaleciyi de aştığı 
pozisyonda ken
disinin ve takımının 
3 golünü ağlara

göndererek Gemlik- 
spor’u rahatlattı. 
Farklı öne geçen ve 
Gemlikspor’lu fut
bolcular oyundan 
düşünce rakip 
İnegöl Akhisar 
Demirspor 56. ve 
60. Dakikalarda 
kaleci ve defansın 
hatalarından 2 gol 
bularak bir anda 
maça ortak oldu.

KÜÇÜK KUMLA
ÖZGÜZELYALI SİTESİNDE 

HAVUZLU EŞYALI ve EŞYASIZ 
2+1 DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK

0 535 37818 86 *

Yakaladığı net gol
lük pozisyonlarda 
gol bulamayan 
Gemlikspor grupta 
ilk iki sırayı alan 
takımların berabere 
kalmasıyla haftayı 
3-2’lik skorla ka 
patarak şampiyon 
luk için önemli 
avantaj yakaladı. 
SAHA: -Gemlik Suni 
HAKEMLER: Fahri

Demirbaş 6, Ali 
Aydın 6, Nihat 
Güleç 6, 
GEMLİKSPOR: Al- 
housseyni 4, Ömer 
5, Emrah 5, Serhat 
5i İsmet 5, Mert 5, 
Muhammet 7, Ab- 
durrahim 5, Furkan 
Fidan 4, (Selim 2) 
Emre 5, Furkan 
Arpak 5, 
İNG. AKHİSAR 
DEMİRSPOR: 
Gökhan 5, Tayfur 4, 
Sedat 4, Tarık 5, 
Soner 5, Semih 6, 
Fatih 5, Yavuz 5, 
Sabri 5, Onur 4, 
Ömer 4, 
GOLLER: Dk. 30- 
42-46 Muhammet 
(Gemlikspor) Dk. 
56. Sabri, Dk. 60. 
Semih (Ing. Akhisar 
Demirspor)

l^acebpok sayfamız sGemlikKörfez - Güler Ajans
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Enflasyon için Nisan ayı müjdesi
Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekci, enf 
lasyonun 2018'de 
kalıcı tek haneye 
ulaşacağı müjdesini 
vererek, tek hanenin 
ise Nisan ayında 
görülebileceğini 
söyledi.
Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekci, 
2018'de enflasyonda 
kalıcı tek haneye 
ulaşılacağını be
lirterek, "İlk üç ayda 
tek haneye inme 
beklentisi yüksek, 
nisana tek haneyle 
girilebilir. Hedefimiz 
ondan sonra bunu 
kalıcı hale ge
tirmek." dedi.
Zeybekci, ekono
mide bu yıl 
yaşananları ve 2018 
beklentilerini 
değerlendirdi.

YÜZDE 100 
TUTTURDUK 
IMF, Dünya Bankası, 
OECD ve Avrupa 
Birliği'nin (AB) 
nisanda Türkiye'nin 
bu yılkı büyümesini 
ortalama yüzde 2,5 
olarak tahmin 
ettiğini anımsatan 
Zeybekci, kendi
lerinin ise ülkeyi 
çok iyi bilen bir 
Bakanlık ve 
hükümet olarak Orta 
Vadeli Program'da 
(OVP) yüzde 5,5 
büyüme öngördük
lerini ve bu hedefi 
yüzde 100'e yakın 
tutturduklarını 
söyledi.
Zeybekci, ilk üç 
çeyrekteki yüzde 
7,4'lük büyümenin 
yüzde 1,5'1 ik 
kısmının ihracat,

yüzde 2,5'lik 
kısmının da yatırım 
ve üretimden 
gelmesinin sevin
dirici olduğunu vur
gulayarak, şöyle 
devam etti: 
"Ekonomi yönetimi 
olarak 'büyüme' 
deyince; ihracata, 
üretime, yatırıma 
dayalı büyümeyi 

tarif ediyoruz. Özel 
sektör yatırımlarına 
dayalı büyümeyi, en 
çok istenen büyüme 
olarak görüyoruz. 
2017'nin üç çeyrek
tik büyümesi, 
Türkiye için hiç 
küçümsenmeyecek 
bir başarı 
destanıdır; hele hele 
2016'daki işgal

girişimi, 
etrafımızdaki ateş 
çemberi, Rusya ile 
ilgili bazı 
kısıtlamalarla ilgili 
problemler, seçim
lerden kaynaklanan 
AB ile ilgili beklenti
lerin negatif olarak 
algılanması da ek
lenince... Halbuki re
alite öyle olmadı.

AB ile ticareti ve 
ihracatı, doğrudan 
yabancı sermaye 
girişlerini artırdık. 
Bütün bunların 
olduğu 2016 ve 
devamındaki bu yıl 
bunu başarabilmiş 
olmak, Türkiye 
için tüm dünyanın 
ayakta alkışla 
ması gereken bir 
başarıdır. 
Alkışlasınlar diye 
beklentimiz de 
yok. Türkiye'deki 
bazıları siyaset 
yapacağım derken, 
iktidarı kötülemek 
adına Türkiye'yi 
kötülemekten geri 
durmuyorlar. 
Türkiye muhte 
şem bir başarı 
yakaladı. Her türlü 
takdiri de hak 
ediyor."

Eğitim harcamaları 2016'da 160 milyar lirayı astı
Türkiye'de eğitim 
harcamaları, geçen 
yıl 2015'e göre 
yüzde 18,9 artarak 
160 milyar 873 
milyon liraya ulaştı 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
2016 yılına ilişkin 
''Eğitim Harcamaları 
İstatistikleri"™ 
açıkladı.
Buna göre, geçen 
yıl eğitim 
harcamaları yüzde 
18,9 artışla 160 mil
yar 873 milyon lira 
olarak gerçekleşti. 
Söz konusu 

dönemde 
harcamaların 
en çok arttığı 
eğitim düzeyi, 
yüzde 31,6 ile 
ortaöğretim oldu. 
Türkiye'de eğitim 
harcamalarının, 
gayrisafi yurt içi 
hasılaya (GSYH) 
oranı 2015 yılında 
yüzde 5,8 iken, bu 
oran 2016'da yüzde 
6,2'ye yükseldi. 
Geçen yıl yapılan 
eğitim 
harcamalarının 
yüzde 74,2'si devlet 
tarafından finanse

edilirken, hane 
halklarının eğitim 
harcamalarının payı 
yüzde 18,8 olarak 
hesaplandı.
Devlet kurumlarınca 
yapılan harcamala 

rın yüzde 29,8'ini (31 
milyar 348 milyon 
lira) yükseköğretim, 
yüzde 28,1'ini (29 
milyar 524 milyon 
lira) ilkokul oluştur 
du. Özel kurumların 

eğitim 
harcamalarının ise 
yüzde 43,3'ü (11 
milyar 613 milyon 
lira) yükseköğretim, 
yüzde 32,6’sı (8 
milyar 752 milyon 

lira) ortaöğretime 
yapıldı.
Öğrenci başına 
yapılan eğitim 
harcaması 2015'te 
6 bin 382 lira iken, 
2016 yılında 7 bin 
449 lira oldu.
Eğitim düzey 
lerine göre 
değerlendirildi 
ğinde, 2016 yılında 
öğrenci başına 
harcamanın en 
yüksek olduğu 
eğitim düzeyi 14 bin 
201 lirayla yüksek 
öğretim olarak 
kayıtlara geçti.
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Yine arsa satışı konusu 
Önceki gün köşemde ele aldığım 

Gemlik Belediyesinin imarlı alanı, 
2012 yılında plan değişikliği ile Depo
lama Alanina dönüştürmesi sonucu, 
yolların belediye kalması sonucu 
toplam 459 bin 226 metrekarelik bu 
yollann, artık parsel diye Çimtaş ve 
Borusan Mannesman firmalarına 
pazarlık usulü ile yaklaşık 25 milyon 
liraya encümen kararıyla satılması 
konusu, dün MHP İlçe başkanının 
gündemindeydi. Devamı sayfa 4’de

Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı 
Mehmet Emin Özcanbaz, düzenlediği 
basın toplantısında, Gemlik Belediye 
si tarafından Borusan Mannesman ve 
Çimtaş A.Ş. firmalarına 2012 yılında 
satılan yaklaşık 60 dönüm yolun 25 
milyon liraya satışının mahkemelerce 
iptal edilmesinden sonra aradan iki 
yıl geçmesine karşın, Belediyenin 
arsaları geri alıp, şirketlere parasını 
ödemedi ğini ve imar uygulaması ya
parak arsaları satmadığı için kamu 
zararı oluştuğunu iddia etti. Syf2’de

iahiMiiiMiirtr
Gemlik Belediyesinde AKP’li üyelerin 
oylarıyla alınan kararla yıkılan eski Ticaret 
ve Sanayi Odası binasının ön kısmına 
denizden görülür mescit yapımına tepkiler 
devam ediyor. Gemlik Duyarlılık ve 
Dayanışma Derneği Başkanı Cemal Küçük, 
Gemlik’te bir açık oturum düzenleneceği 
belirtildi. Haberi sayfa 4’de

irfanunluemlak.sahibinden.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Milliyetçi Haraket Partisi Çimtaş ve Borusan’a satılan arsalar konusunda açılan davalarla ile ilgili basın toplantısı yaptı.

Milliyetçi Hareket 
Partisi Üçe Başkanı 
Mehmet Emin Öz- 
canbaz, düzenlediği 
basın toplantısında, 
Gemlik Belediyesi 
tarafından Borusan 
Mannesman ve 
Çimtaş A.Ş. 
firmalarına 2012 
yılında satılan 
yaklaşık 60 dönüm 
yolun 25 milyon li
raya satışının 
mahkemelerce iptal 
edilmesinden sonra 
aradan iki yıl 
geçmesine karşın, 
Belediyenin arsaları 
geri alıp, şirketlere 
parasını ödemedi 
ğini ve imar uygula 
ması yaparak 
arsaları satmadığı 
için kamu zararı 
oluştuğunu iddia 
etti.
MHP İlçe Merkezi’ 
nde dün saat 14.oo 
de düzenlenen 
basın toplantısına, 
MHP İlçe Başkanı 
M. Emin Özcanbaz, 
Belediye Meclis 
üyeleri, parti yöne
tim kurulu üyeleri, 
eski Meclis üyesi 
Suat Laçinok ve 
partililer katıldı. 
Arsa diyerek imar 
planı değişmesi 
sonucu Belediyeye 
kalan imar yolları 
mn imar yasasının 
18. maddesine göre 
imar uygulaması 
yapılarak, ihale 
usulü ile satılması 
gerekirken, encü
men kararıyla artık 
parsel olarak 
satıldığını söyle 
yen MHP İlçe 
Başkanı M.Emin 
Özcanbaz;
"2012 yılında 
MHP’nin uyanla 
rina rağmen yapmış 
olduğu 60 dönüm
lük arsa satışı 
sonucunda Beledi 
yenin zarara 
uğratmasıdır. 
Satışların iptali için 
açılan davalar neti 
cesinde, çağrıları 
miza kulak verme 
yen Gemlik Beledi

ye Başkanı Refik 
Yılmaz kamu 
zararına neden 
olmuştur.” dedi. 
Özcanbaz, MHP 
grubu olarak 3 
Ekim 2012 tarihli 
rTTeCıî:s ıVplIffitf SllT 
da MHP grubunca 
bu konu soru öner
gesi ile Belediye 
Meclisinin gün
demin getirildiğini 
belirterek açıkla 
masına şöyle 
devam etti: 
"Mevcut Belediye 
İdaresi tarafından, 
19 Ekim 2012 tarihli 
yazılı cevabında, 
arazilerin satışının 
yapılabilmesi için 
meclis kararı gerek 
mediği, encümen 
kararı ile satış yapı 
labileceği; satışa 
konu taşınmazların 
3194 sayılı İmar Ka- 
nunu’nun 15 ve 
16’ncı maddelerine 
göre işlem gören 
arsalar olup, 17. 
Madde hükümleri 
için de satılmış 
olduğunu beyan 
etmişti.

YOL SATILDI 
Öncelikle burası 
"Atık Parsel” 
değil, “YOL.” dur. 
Nedenini açıkla 
yayım; Sayın 
Belediye Başkanı 
19 Ekim 2012 tari
hinde vermiş 
olduğu cevabında 
‘satılan yerler atık 

parsel olduğun 
dan’ ibaresini 
kullanmıştır. Bu
radan Sayın Bele 
diye Başkanı’na 
dün sorduğumuz 
soruların aynısını 
ıfagüir cfc soruyo
rum: bir yerin atık 
parsel olabilmesi 
için, bir imar uygu 
laması olması 
gerekmez mi?
Hangi imar uygu 
laması sonucu bu 
yerler atık parsel 
olmuştur?
Ve yine o dönem 
depolama alanla 
nnın ortasında 60 
dönüme yakın bir 
yerin "Atık Parsel” 
olmayacağını, bu
rada yapılacak 18 
uygulamasıyla 
arsaların daha 
değerli hale gelece 
ğini ve kamunun 
daha fazla kazanç 
elde edeceğini Mil
liyetçi Hareket Par
tisi Gemlik İlçe 
Teşkilatı olarak de
falarca beyan 
edilmiştir. Haklı 
çağrılarımız karşı 
sında kayıtsız kalan 
Gemlik Belediyesi 
yönetimi, Gemlik’in 
menfaatine ve 
hukuka uygun 
düşmeyen bu satış 
işleminin iptali için 
yargı makamlarına 
başvurmaktan baş 
kaça çare bırakma 
mıştır. Neticesinde, 
hem Bursa 2. İdare

Hukuk Mahkemesi 
hem de Danıştay 6. 
Dairesi tarafından 
MHP İlçe teşkilatımı 
zın haklılığı huku 
ken de ortaya çık 
mıştır. En önemlisi 
ıSernıÎKi”nemşenriie 
rimizin hakkı 
korunmuştur.” 
Özcanbaz, Belediye 
Başkanına sesle 
nerek, satılan arsa 
lara bir imar uygu 
laması yapma 
dığını kendisinin 
söylediğini be
lirterek;

YOLLARA NASIL 
PARSEL 
NUMARASI 
VERDİNİZ?
“Peki, satışa konu 
taşınmazlara nasıl 
parsel numarası 
verdiniz?
Tapu Müdürlüğü, 
nasıl ve hangi iliş 
kiler sonucu bele 
diye adına bu yer
leri tescil etmiştir? 
2012 yılında, 
MHP’nin tüm uyarı 
larına rağmen, 
kamu menfaatini 
yok sayarak neden 
satış kararı 
aldınız?” dedi. 
MHP ilçe başkanı 
Özcanbaz, 
Bursa 2. İdare 
Mahkemesine 
ardından da 12 
Haziran 2014 tari
hinde Satış İptali 
şeklinde karar 
verdiği, ardından 

mahkemeye yap 
tıkları itirazla da 
Danıştay 6. Dairesi 
de 6 Kasım 2015 
tarihinde ‘’Satış İp
tali” olarak onan 
dığını hatırlattı. 
özcahDâz geçen 2 
yıllık süreçte, Tapu 
İptali davası neden 
açılmadığını sordu. 
Belediyenin tapu 
iptal davası açma 
ması üzerine arsa 
sahiplerinden bir 
tanesinin açmış 
olduğu “Faiziyle 
Satış Bedelinin 
İadesi” davasının 
açtığına değinerek 
şöyle devam etti: 
“Ardından bahsi 
geçen kuruma tapu 
iade davası açma 
niza rağmen, diğer 
firmaya neden hala 
aynı davayı açma 
diniz?
Yargı kararını bek
letmenin suç 
olduğunu bile bile, 
2 yıl önce alınan 
kararları neden 
uygulamadınız? 
Şimdi Sayın Bele 
diye Başkanı; 
hukukçu bir beledi 
ye başkanına ka
nuna aykırı iş yap
mak, hatta Tapu 
gibi bir kurumu da 
bu yolsuz işleme 
ortak etmek yakışı 
yor mu?” diye 
sordu.
Özcanbaz, “Bele 
diye Başkanı ale
nen kanuna aykırı 

iş yapıp, Gemlik ve 
ülke ekonomisine 
katma değer ve 
istihdam sağlayan 
kurumlan da, 
mağdur ediyorsa, o 
belediye çalışanları 
ve yönetimi neler 
yapmaz? 
Her ne kadar Bele 
diye Başkanı Bele 
diye Meclisindeki 
konuşmasında “Biz 
bu arsalan 2012 
yılında sattık gelir 
ile hizmet ettik 
bugün daha fazla 
değer kazandı. 
Daha fazla bedelle 
satar yine hizmet 
ederiz" dediyse de 
bu doğru bir yakla 
şım değildir. 
Bir koyundan iki 
tane post çıkartıla 
maz. Doğru olan işi 
bir sefer yapmak ve 
doğru yapmaktır. 
Bir arsayı satmak
tan aciz belediye 
yönetimi olabilir 
mi? Şimdi nereye 
döndük? Sayın 
Başkan, 2012 
yılında bizleri dinle- 
seydi, bugün faiz 
ödemek zorunda 
kalmayacaktı.
Mahkeme harçlarını 
hesap etmeyecekti. 
Bugün, MHP’nin ilk 
gün uyardığı nok
taya geri döndük. 
Ne yazık ki Gemlik 
belediyesi bizi 5 yıl 
geriden ta kipi 
ediyor. Buradan 
para iadesi, faiz 
ödenmesi ve mah 
keme giderleri ile 
oluşacak milyon
larca Türk Liralık 
kamu zararının 
yükü yine tüyü 
bitme miş yetime 
ve Gemlik halkına 
mı kalacak. Bize 
göre bu zarar 5 
yıldır uyarılarımızı 
dinlemeyen, bile 
bile kamuyu zarara 
sokan Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz ve 
kararda dahili olan
lardan tahsil 
edilmelidir.” 
şeklinde konuştu

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Polis suçlulara göz açtırmıyor
Bursa Emniyet 
Müdürlüğüne bağlı 
Yıldırım Suç Ön
leme ve Soruştur 
ma Büro amirliğine 
bağlı ekipler 
yaptıkları çalışma 
larla suçlulara göz 
açtırmıyor. Yeni yıl 
öncesi gerçekleş 
tirilen operasyon
larda çok sayıda 
suçlu yakalanırken 
piyasaya sürülmek 
üzere hazırlanan 60 
litre kaçak alkol ele 
geçirildi.
Edinilen bilgiye 
göre ekipler tarafın 
dan gerçekleş 
tirilen şok uygula
malar, Narkotem 
ihbar hattı ile 
şüpheli araç ve 
şahıslar üzerinde 
yaptıkları çalışma 
larla 3 farklı suç 
unsurunu ele 
geçirdiler.
Bursa'nın Yıldırım 
ilçesine bağlı Millet 
Mahallesinde M.A. 
isimli bir şahsa ait

laMl«IİİBMİIIİIIWMİ
Bursa'da Suriyeli 
genç, işe ilk 
başladığı gün 
inşaatın altıncı 
katından düşerek 
hayatını kaybetti. 
Olay, Yıldırım'a 
bağlı Millet Ma
hallesinde 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Suriyeli 
Ahmad Alhamd 
(27), sıvacı olarak 
bir inşaatta işe 
başladı. 5. kattaki 
el arabasını 
sırtı dönük şekilde 
bir üste çıkaran 
Alhamd, asansör 
boşluğunu fark 
etmedi. Bu

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
I MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

eve operasyon 
yapan Yıldırım Suç 
Önleme ve Soruş 
turma Büro Amirliği 
ekipleri, yılbaşı 
öncesi piyasaya 
sürülmeye hazır 
halde 60 litre kaçak 
alkol ele geçirdiler. 
Kaçak alkole el 
konulurken şahıs 
gözaltına alındı. 
Gerçekleştirilen 
başka bir çalışma 
da uyuşturucu kul
lanan ve ticareti 
yapan 4 şahıs 

sırada ayağını 
boşa atan 
Alhamd, el 
arabasıyla birlikte 
6. kattan düştü. 
Olay yerine gelen 
112 ekipleri, 
yaptıkları müda

yakalandı. 
Yakalanan şahıslar 
da 4 adet tabanca, 
50 adet tabanca 
fişeği, 2 adet tüfek, 
30 adet av tüfeği 
fişeği, 2 adet kuru 
sıkı, 40 gram esrar, 
5 gram metanfeta- 
min ve bir miktarda 
bonzai uyuşturucu 
madde ele geçirildi. 
Yakalanan zanlılar, 
emniyetteki 
işlemlerinin 
tamamlanmasının 
ardından adliyeye 

halede gencin 
öldüğünü tespit 
etti.
Öte yandan 
Alhamd'ın ölüm 
haberini yakınla 
rina olay yerinde 
bulunan ve Arapça 

sevk edildi. 
Bursa'da faaliyette 
olan Narkotem 
İhbar hattına son 
bir haftada gelen 
ihbarları değerlen 
diren Yıldırım Suç 
Önleme ve Araştır 
ma Büro Amirliği 
ekipleri yaptıkları 
çalışmalar sonu
cunda hakkında 
çeşitli suçlardan 
yakalama kararı bu
lunan 45 kişi yaka 
lanarak adli makam 
lara sevk edildi.

bilen bir kişi verdi. 
Suriyeli gencin 
cesedi otopsi için 
Adli Tıp Kuru 
mu'na kaldırıldı. 
Olayla alakalı 
tahkikat baş 
latıldı.

Bursa ilçelerinde 
terör operasyonu
Bursa'da, terör 
örgütü DHKP/C'ye 
yönelik ope 
rasyonda 2'si 
kadın 6 şüpheli 
yakalandı.
Emniyet 
Müdürlüğü Terörle 
Mücadele Şubesi 
ekiplerince terör 
örgütü DHKP/C'ye 
yönelik operasyon 
düzenledi.
Ekiplerce Yıldırım, 
Nilüfer, Osmangazi 
ve Gemlik

Poliseriisveii
Bursa'da, trafik 
sigortası bulun
mayan aracını 
bağlatmamak için 
50 lira rüşvet 
verme girişiminde 
bulunması ne
deniyle yargılanan 
sürücü, 1 yıl 8 ay 
hapis cezasına 
çarptırıldı.
Bursa 3. Ağır Ceza 
Mahkemesindeki 
davanın duruşma 
sına, tutuksuz 
sanık Metin G. (34) 
ve müşteki polis 
memuru Mehmet 
Yılgın (43), tanık 
polisler Ayşenur A. 
ile Ramazan K. 
katıldı.
Müşteki polis 
memuru Mehmet 
Yılgın, duruşma 
daki ifadesinde, 
olay günü merkez 
Osmangazi ilçesi 
Acemler'de kam 
yonlar ve ağır 
tonajlı araçlara 
yönelik trafik 
uygulaması yaptık 
lan sırada sanık 
Metin G'nin, ters 
yönden İzmir 
yoluna çıktığını 
söyledi.
Sürücüye, ters 
yönden geldiği için 
ceza yazıldığını ve 
evraklarını sorgula 
dığını belirten 
Yılgın, şöyle 
konuştu: 
"Sanığın aracının 
sigortası yoktu, 15 
dakika vereceğimi 

ilçelerindeki 
adreslere düzenle
nen eş zamanlı op
erasyonda, Y.D. 
P.Y, S.Y, C.T, E.Ö. 
ve Ş.E. gözaltına 
alındı.
Şüphelilere ait 
evlerde yapılan 
aramalarda çok 
sayıda örgütsel 
doküman ele 
geçirildi.
Zanlıların emniyet
teki işlemleri 
sürüyor.

ııllıılı»
söyledim sigorta 
yaptırsın diye. 
'Bakayım ruhsatın 
arasında olması 
lazım.' diyerek ben
den evrakları 
istedi. Elini cebine 
soktu, yan döndü 
ruhsatı kontrol 
eder gibi para 
koydu arasına ve 
ruhsatı benim 
aracımın torpido
suna bıraktı. 'Hal
lettim ben, emanet 
orada.' dedi. Ruh
sata baktım, 50 lira 
vardı içinde. Bu 
paranın ne 
olduğunu sorunca 
da 'İdare edin, İs
tanbul'a gidece 
ğim.' dedi.
Yaptığının ayıp ve 
suç olduğunu 
söyleyip evrakı 
ve şahsı tuttuk, 
şikayetçiyim." 
Duruşmada olayı 
anlatan diğer polis 
memuru Ayşenur 
A. ise "Sanık Metin 
G. evrakı isteyince 
geri verdik, sonra 
tekrar evrakı 'Ben 
hallettim.' deyip 
şefime verdi. Şefim 
de evrakın içinde 
50 lira olduğunu 
gördü, bunun 
üzerine şahsa 
rüşvetten işlem 
yapılacağını anons 
geçtik. Sanığa da 
söyledik durumu, 
ekip çağırdık işlem 
yapması için." şek 
linde bilgi verdi.

Facebook sayfamız ; Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Mescit kararına bir tepki de Duyarlılık Derneğinden geldi.

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com 

Yine arsa satışı konuşu
MHP İlçe Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz, 

basın toplantısını açıkladığı saatte yani 14.oo de 
başlattı.

MHP İlçe Merkezindeki toplantıya bazı meclis 
üyeleri, emekli savcı Suat Laçinok, yöneticiler 
ve bazı partililer katıldı.

Özcanbaz, yazılı olarak hazırladığı basına 
açıklamasını okudu.

Benim de yazdığım gibi, Gemlik Belediyesinin 
2012 yılında bu yolları pazarlık usulü ile Encü
mende satmasından sonra konu meclise gelme
siyle büyük tartışmalar yaşanmıştı.

MHP ve CHP grubu, satışın iptalini istemiş, 
yoksa yargıya gideceklerini söylemişlerdi.

Böyle büyük bir yerin satışının önce imar 
uygulamasının yapılması (I.K.18. madde 
uygulaması), yolların belediyeye ait tek bir 
tapuda toplandıktan sonra İhale usulü ile satışı 
istenmişti.

Ancak, her konuda olduğu gibi, AKP li meclis 
üyeleri içinde izan sahibi, aklı basında arkadaş 
lar sorgulamadan parmak kaldırdıkları için, her 
biri 12,13,8 dönümlük yolları arsa pazarlık 
usulu ile artı parsel diye komşu parsel sahibi 
Borusan ve Çimtaş’a sattılar. Oysa muhalefete 
kulak verselerdi, inanın 2 katı fiyatını ihale 
yoluyla satılırdı.

Sonunda iş MHP ve CHPTılerce İdari Mahke 
meye tasındı.

Özcanbaz’ın uzun uzun anlattığı gibi Bursa 2. 
İdari Mahkemesi satışın iptali kararı verdi. 
Ardından konuyu Danıştay’a taşıdılar, Danıştan 
6. Dairesi de Bursa 2. İdari Mahkeme kararını 
doğru buldu, onadı.

2014 den geldik 2017’ye. 0 da bitiyor.
Belediye Başkanı Hukukçu Refik rılmaz 

mahkemelerin kararını yaklaşık 3 yıldır uygu 
lamarlı. İpe un serdi. Bunun için Tapu İptal 
davası açılması gerekiyordu.

Hatta o günkü meclis zabıtları okunsa, Bursa 
2. İdare Mahkemesi hakimlerinin aldığı kararı 
küçümsüyor, eleştiriyordu, hatalı diyordu.

Belediyenin tapu iptal davası açmaması üze 
fine Borusan Mannesman, Belediyeye dava açtı. 
Şirket avukatı dilekçesinde “Bize arsa diye yolu 
satmışsınız" dedi ve ödedikleri parayı faiziyle 
geri istediler. Arsayı alan diğer firma Çimtaş’ın 
nedense dava açmadığını görüyoruz.

Borusan Mannesman’ın dava açmasından 
sonra Gemlik aeıeaiyesrhıh tapu ıpıaı'uâvası 
açtığını görüyoruz.

MHP İlçe Başkanı Mehmet Emin Özcaribaz’ın 
haberini 2. sayfamızda geniş olarak okuyunuz. 
Hukuktan anlamayan hukukçu Belediye Başka 
nının 3 yıldır tapuları geri alıp, bu yerlerin 18 
uygulamasını yaptırıp, yeniden ihale usulu ile 
satışa çıkarmamasını anlamıyoruz. Aslında 
anlıyoruz. Çünkü onların sattığı fiyatın çok üze 
rinde satılacak bu arsalar. O zaman hataları gün 
gibi ortaya çıkacaktı.

Ancak, şirketlerin istediği faiz ne olacak? 
Özcanbaz, bunun için Başkan ve Encümen 

üyelerinin ödemesi gerektiğini söylüyor.
Doğru da söylüyor.
Onların günahını halk ödememeli?

Gemlik Belediyesin 
de AKP’li üyelerin 
oylarıyla alınan 
kararla yıkılan eski 
Ticaret ve Sanayi 
Odası binasının ön 
kısmına denizden 
görülür mescit 
yapımına tepkiler 
devam ediyor.
Gemlik Duyarlılık 
ve Dayanışma 
Derne ği yazılı açık 
lama yaparak, 
bu konuda sivil 
toplum kuruluşları 
ile görüştüklerini ve 
açık oturum düzen 
leyeceklerini 
bildirdi.
Gemlik gündemini

GTSO’dan CHP’ye hayırlı olsan ziyareti
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası yöne
timi, CHP Gemlik 
İlçe Başkanlığına 
hayırlı olsun zi
yaretinde bulundu. 
Yeni seçilen İlçe 
Başkanı Cemil Acar 
ve yönetimi tarafın 
dan karşılanan 
GTSO Oda Başkanı 
Kemal Akıt, Oda 
Meclis Başkanı Paşa 
Ağdemir ve oda 
yönetimi yer aldı. 
Ziyarette ilk sözü 
alan GTSO Başkanı 
Kemal Akıt; “CHP’de 
yönetim bir kardeşi
mizden, başka bir 
kardeşimize geçti. 
Gemlik adına 
hayırlı olacağına 
inanıyorum. İlçe 
m izdeki siyasi parti
lerin konu Gemlik 
olunca birlikte 
hareket ettiğini, 
bunun çok önemli 
olduğunu belirtti.

Gemlik Gübre San. A.Ş. adına, Gemlik Ticaret ve Sanayii 
Odası onaylı, Gemlik Gümrük Müdürlüğü tescilli 
“L 0996921” numaralı 12.12.2017 tarihli MENŞE 

ŞAHADETNAMESİ dolaşım belgesi kayıp olmuştur. 
Hükümsüzdür.

Gemlik Gübre San. A.Ş. adına, Gemlik Ticaret ve 
Sanayii Odası onaylı, Gemlik Gümrük Müdürlüğü 
tescilli “U 0838038” numaralı 12.12.2017 tarihli 

A.TR dolaşım belgesi kayıp olmuştur. 
Hükümsüzdür.

ilgilendiren konu
larda ciddi çıkışlar 
yapan Gemlik 
Duyarlılık ve Daya 
nışma Derneği 
Mescit konusuyla 
ilgili açıklama yap
makla kalmayıp, 
konuyla ilgili zi
yaretler ve toplan 
tılar gerçekleştirdi. 
Dernekten yapılan 
açıklamada, bu 
konuda Gemlik’te 
bir açık oturum 
düzenleneceği be
lirtildi. Dernek 
Başkanı Cemal 
Küçük yazılı açıkla 
masında; 
konuyla ilgili olarak

Ayrıca son zaman
lardaki sahile 
yapılması gereken 
mescit konusunda 
gündeme geldiği 
•toplantıda Biz 
mescit yapımına 
kesinlikle karşı 
değiliz ama oraya 
mescit yapımı 
gerekli mi değil mi 
bunu kıstas almamız 
gerekir. Bizim 
zamanımızda orası 
yeşil alan diye 
binamız oradayken 
tadilat yapılmasına 
izin verilmedi 
orasının Gemlik

Kaymakamlık başta 
olmak üzere, oda 
ve sivil toplum kuru 
tuşlarıyla toplantılar 
yaptıkarını ilçe 
halkının da görüş 
lerini aldıklarını 
belirterek, şunları 
söyledi: “Gemlikte 
ilk olarak yapılaca 
ğını düşündü 
ğümüz ilçemizin 
sorunları ve mescit 
ile ilgili halkımı 
zında söz hakkı 
olduğuna kanaat 
getirip Halkımızı 
temsil eden herkesi 
min temsilcilerinin 
de ve halkımızında 
katılacağı bu otu

halkının ihtiyacı 
doğrultusunda yeşil 
olarak değerlendi 
rilmesi gereklidir” 
dedi.
Ziyaret için teşekkür 
eden Cemil Acar ise, 
“Biz, bu göreve 
Gemlik’e hizmet için 
aday olduk. Gem
lik’te yarım kalan 
hizmetlerimiz vardı. 
Onları tamamlamak 
istiyoruz. Gemlik’te 
çıtayı yükseltmek 
için göreve baş 
ladık dedi mescit 
konusunda da 
değinen Cemil Acar 

rumu gerçekleştir 
meye karar verdik. 
25 Aralık 2017 
Pazartesi günü 
saat 15:00'de 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
salonunda 
“KONUŞAN 
GEMLİK” adı 
altındaki yapılacak 
olan açık oturumu
muza tüm kamu 
kurum ve 
kuruluşlarımızı, 
odalarımızı, sivil 
toplum kuruluşla 
rımızı ve çok değer 
li Gemlik Halkımızı 
davet ediyoruz” 
dedi.

sahilde o bölgede 
gezen birisi ezan 
okunmaya başladı 
ğında ezan 
bitmeden Asım 
Kocabıyık ca 
misine namaz 
için yetişebilir 
o bölgenin 
Gemlik halkının 
ihtiyacı doğrultu 
sunda yeşil 
alan olarak 
değerlendirilmeli ve 
Gemlik’te eksik olan 
sosyal faaliyetler 
için kullanılması 
gerekir” şeklinde 
konuştu.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Serbest Kürsü
Kemal Atan - Eğitimci

Yaşanacak Bir Türkiye Nasıl Olmalı - 
Uluslararası rekabet

“Yaşanacak Bir 
Türkiye’yi” inşa 
edelim...
Yazılarımın bundan 
sonraki haftaların 
da “Yaşanacak Bir 
Türkiye’yi” dört 
başlıkta işleyece 
ğimi bu satırlardan 
bildirmiştim. Bu 
hafta “Yaşanacak 
Bir Türkiye’nin 
ikinci ayağında; 
“Uluslararası reka
beti güçlendiren 
politikalar var.
Yaşanacak 

Türkiye Vizyonun 
ikinci ayağında 
ülkemizin uluslar 

arası rekabet- 
gücünü artıracak 
politikalar yer 
alıyor...

Rekabetçi bir eko 
nomi için “üretken 
yatırımlara”, “ve 
rimlilik artışına” 
ve“nitelikli istih
dama” ihtiyaç var. 
Peki Türkiye’yi 
nasıl rekabetçi bir 
ülke yapabiliriz? 
Üreten Türkiye 
uluslararası alanda 
rekabetçi bir Türki 
ye olur... 
Uluslararası alanda 
rekabetçi olmak 
için ne üreteceğiz?

Katma değeri yük
sek ürün üretmek 
zorundasınız...
Yani yükte hafif, 
pahada ağır mal 
üretmeliyiz. Katma 
değeri yüksek ürün 
leri nasıl üretece 
ğiz ? Türkiye’yi 
bilgi toplumuna 
taşıyarak yapmalı 
yız. Yani ancak 
bilgi üreten bir 
ülke katma değeri 
yüksek ürün ürete
bilir... Peki, bunu 
nasıl yapılmalı ? 
Üniversiteleri birer 
bilgi üretim üssü 
haline getirerek

yapılmalı...
2. Dünya Savaşı 

sonrasında Al
manya’da taş taş 
üstünde kalmamış 
tır... Amerikalı 
General, Alman 
Generale dönerek, 
“Almanya’da taş 
üstünde taş kalma 
dı. Artık kendinizi 
zor toparlarsınız” 
diyor.Alman Gen
eralin verdiği yanıt 
çok önemli... 
“Haklısınız Alman 
ya’da taş üstünde 
taş kalmadı. Ama 
unutmayın Alman 
ya’nın üniver
siteleri hala 
ayakta...”

Bunun için...
1.12 Eylül askeri 

darbesinin ürünü 
olan YÖK’ün du
rumu yeniden göz
den geçirilmeli

2.Üniversiteler 
“bilimsel”, “mali” 
ve “idari” özerkliğe 
kavuşturulmalı

3.Üniversiteler 

kendi rektörünü 
seçmeli, 
Cumhurbaşkanlığı 
makamına bu 
konuda bir inişi 
yatif bırakmamalı, 

4.Üniversite 
öğrencileri, belli 
koşullarda üniver
sitenin yöneti
minde söz ve karar 
sahibi olmalı,

5.Her yıl en az 15 
bin üniversite 
mezununu 
yurtdışında dok
toraya gönderil 
meli.

Gençlerimiz 
dünyayı ve rakip
lerini tanımalı.

5.Eğitim sistemini 
ideolojik pran
galardan 
kurtarılmalı.

Bilimsel bir 
eğitim sistemini 
uygulamaya 
koyulmalı, 1 yılı 
okul öncesi olmak 
üzere 13 yıllık 
(1+8+4) zorunlu 
eğitim sistemini

Türkiye’de 
uygulanmalı.

6.Sanayicimizin 
ihtiyaç duyduğu 
nitelikli iş gücü 
için “iş garantili 
eğitim sistemi” 
uygulamaya 
konmalı.

Her Organize 
Sanayi Bölgesinde 
bir Yatılı Meslek 
Lisesi olmalı. 
Mezun olan her 
genç bu 
OSB’lerde istih
dam edilebilmeli.

7.Teşvik Sistemini 
yeniden gözden 
geçirilmeli.

Bölgesel teşvik 
yerine; sektörel 
teşvik sistemini 
uygulamaya 
konulmalı

8.Vergi ve sigorta 
prim borcu ol
mayan KOBİ’leri 
mize ödedikleri 
vergi vesigorta 
primi kadar “sıfır 
faizli kredi” sistemi 
getirilmeli

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans

ASİL ÇELİK
Orhangazi / Bursa’da Kurulu, kaliteli 
çelik üretiminde Türkiye’nin en büyük 
kuruluşu olan ve Dünyanın sayılı üreti
cileri arasında yer alan fabrikamızın 
Üretim ve Bakım Bölümlerinde 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 
vao'labilir veya 

 adresine özgeçmiş formu 
doldurarak başvurulabilir.

insankaynaklari@asil- 
celik.com.tr

mailto:insankaynaklari@asil-celik.com.tr
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laftaO 9 Saat Traflfcte Geciwr
HİÇ SORMA

•• bir boşluk doldu ki içime; hiç sorma "

içtiğim tüm poyrazlar rakı tadmdaydı 
gömleğimin düğmeleri açıp 
göğsüme sırnaşan

hoyrat zamanlar basınca acımın
köprücük kemiğine
seyrekleşen izlerini sürdüm gölgenin
zulamda devrik cümleler
gecenin kahrını yontup şair oldum belki

miadı dolmuş tüm öyküleri dizdim 
alt alta
hecelerim hep a ile bitti

hafızamın sürtük zamanlarına sakladım
diğer harfleri 
alfabesi silik 
cümlesi yitik 
vatansız kafiyeler dizdim

adı şendin şiirin yoksa 
oysa kaç yaprak sağırlaştı 
körelirken kalemin o siyah ucu

bıçaklara sarıldım
bu yüzden tenimin verevine çizikleri...

Bir çalışanın haf
tada ortalama 7,5 
ile 9 saati trafikte 
harcandığı belir
lendi
Bir çalışanın haf
tada ortalama 7,5 
ile 9 saati trafikte 
harcandığı belir
lendi. Kış mevsi
minin gelmesi ve 
yol çalışmaları 
büyük şehirlerdeki 
trafiği artırırken, bir 
çalışanın haftada 
ortalama 7,5 ile 9 
saati trafikte 
harcandığı belir
lendi. Toplu taşıma 
araçlarıyla işe gidip 
gelenlerin günde 
ortalama 1 saat 31 
dakikasını trafikte 
geçirdiği İstanbul' 
da, çalışanların 
yüzde 30'luk dilimi 
en az iki saatini 
toplu taşıma araçla 
rında geçiriyor.
Medya takibinin

önemli kuruluş 
larından Ajans 
Press, dünyanın en 
iyi ve en kötü trafi 
ğine sahip şehirleri 
ni inceledi. Ajans 
Press'in, toplu ula 
şım ve haritalama 
uygulaması Moovit 
ve medyadan derle 
diği bilgilere göre 
İstanbulluların 
yüzde 66'sı 1 kere, 
yüzde 26'sı ise en 
az iki kere aktarma 
yapıyor. İstanbul'da 
yaşayan vatandaş 
lar, ortalama 19 

dakika durakta bek
lerken toplu taşıma 
araçlarıyh ortalama 
12 km mesafe kat 
ediyor. Her gün 
trafikte geçirilen or
talama süre Ankara 
da 71, Antalya'da 
63, İzmir ve Bursa' 
da 62 dakika olarak 
hesaplandı. Bu ve 
rilere göre 6 gün 
çalışan bir İstan
bullu haftada orta
lama 9 saatten 
fazlasını trafikte 
kaybederken, 
AnkaralI

vatandaşlar 7 saa
tini, Antalya, İzmir 
ve Bursa'da ise 6 
saatini trafikte 
kaybediyor. 
Ajans Press ve 
PRNet'in gerçek 
leştirdiği medya 
incelemesinde bu 
yıl içerisinde 
trafik konulu 200 
bin 534 haber 
yansıması 
saptanırken; trafik 
haberleri içeri 
sinde ise en çok 
kaza haberleri 
tespit edildi.

Tatil yapayım derken naranızdan olmayın
Yüzlerce odası bu
lunan bazı dev otel
lerin kış sezonunu 
garantiye almak üz
erine geliştirdikleri 
devre mülk siste
minde son zaman
larda akıl almaz 
şekilde dolandın 
cıhk olayı 
yaşanıyor. Özellikle 
Çanakkale- Bahke 
sir hatlındaki bazı 
otellerde boy 

gösteren 'devre 
mülk çeteleri' bölge 
deki güvenlik güç
lerine bile 'pes' 
dedirtiyor. Göz göre 
göre "bedava tatil" 
yalanı ile tuzağa 
düşürülen vatandaş 
10 ile 30 bin TL 
arasında satış 
senetlerine attığı 
imza ile kara kara 
düşünerek evinin 
yolunu tutarken, 

bölgede görev ya 
pan karakol komu 
tanı kendisine açı 
lan şikayet telefon 
larına verdiği ce
vapla vahim tabloyu 
gözler önüne 
seriyor.
TUZAK NASIL 
İŞLİYOR?
Vatandaşın aklında 
yokken kendisini 
zorla devre mülk 
sahibi yapan

dolandırıcılık sis
temi tam anlamıyla 
şöyle işliyor. 
Otel yönetimleri 
tarafından anlaşılan 
satış ekipleri işe 
öncelikle üniversite 
öğrencisi 
kılığındaki primle 
çalışacak gençleri 
işe alarak başlıyor. 
CEP HARÇLIĞI 
YALANI 
Öğrenci kılığındaki 

yaşları 18 ile 25 yaş 
arası öncü grup 
telefonları ve adres
leri önceden belir
lenen vatandaşları 
sırayla arayarak 
üniversite öğrencisi 
olduklarını 
harçlıklarını 
çıkartmak için 
kendileri ile termal 
turizmine yönelik 
bir anket çalışması 
yapmak istediklerini 

belirtiyor. Kendile 
rine yöneltilen bu 
talebi masum 
bir üniversite 
öğrencisinin 
cep harçlığı için 
olduğunu düşünen 
vatandaş ise te 
reddütsüz anketi 
cevaplıyor ve 
dolandırıcılık 
tuzağının ilk 
adımına böylelikle 
düşmüş oluyor.

Gemlik K ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KftŞ€D€ MKiamOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS istiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK Tel: (0,224) 513 96 83 GEMLİK

ıliçinu
ÖZGUZELYALISİTfSİNDE 

HAVUZlUEŞYAlIveEŞYASIZ 
2HDAİRESAHİBİNDENSATILIK

05353781800
Facebook sayfamızjGemlikKörfez - Güler Ajans
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10 hin TL'lik maaş desteği geliyor
Yeni yılda 18-25 yaş 
aralığında genç ele
man çalıştıran es
nafa toplamda 10 
bin TL maaş desteği 
verilecek.
2017 yılı için 
başlatılan istihdam 
seferberliğinin 
meyvelerini vererek 
1.5 milyon kişiye iş 
imkanı sağlaması 
üzerine ekonomi 
yönetimi 2018 yılı 
için de kollan 
sıvadı. Ekonomik 
büyümenin yeni 
yılda da devamı için 
başlatılan istihdam 
seferberliğinde en 
dikkat çeken destek 
ise esnafa yönelik 
oldu. Yeni yılda 
işletmesinde 25 
yaşını aşmamış 
genç eleman istih
dam ettiren esnafın 

ödeyeceği maaşın 6 
aylık kısmını devlet 
karşılayacak...
REKOR İSTİHDAM 
HAREKETE 
GEÇİRDİ
Asgari ücret 
desteği, vergi 
istisnası, sigorta 
primi desteği ve 
ilave istihdam 
desteği gibi 12 mil
yar lira kaynaklı çok 
sayıda teşvik ve 
desteği 2017 yılında 
hayata geçiren 
hükümet son gelen 
büyüme rakamları 
ve 1.5 milyon kişilik 
rekor istihdamın yü
zleri güldürmesi 
üzerine 2018 yılı için 
de harekete geçti. 
YENİ HEDEF 
1.5 MİLYONU 
AŞMASI 
İşbaşı eğitimleri,

Genel Sağlık Sigor 
tası prim desteği, ek 
istihdama maaş 
+prim+vergi desteği 
ve annelere bakım 
desteğinin bir bir 
yürürlüğe konulaca 
ğı 2018 yılı için hükü 
metin istihdam bek
lentisi ise 1.5 mil 
yonu aşacağı 
yönünde...
GENÇLER SİBER 
GÜVENLİĞE

YÖNLENDİRİLECEK 
2018 yılında 54 lira 
cep harçlığı ile iş 
başı eğitim 
programlarına 
katılımın arttırılması 
hedeflenirken siber 
güvenlik alanı özel
likle teşvik edilecek. 
Siber güvenlik gibi 
alanlarda iş başı 

. programlarına 
katılan gençlere 75 
lira cep harçlığı ver

ilmesinin yanı sıra 
prim ödemeleri de 
devlet tarafından 
karşılanacak. 
PRİME ESAS 
KAZANÇ SİSTEMİ 
GELİYOR 
2018 yılında prime 
esas kazanç sistemi 
de getirilecek. Artık 
ek istihdamda 4 bin 
740 liraya olan 
ücretler de sigorta 
primi teşvikine dahil 

edilecek. Prim ve 
vergi desteği her 
sigortalı için 12 ay 
olacak şekilde 
önümüzdeki yıl da 
sürecek. Rakamlar 
yeni asgari ücrete 
göre güncellenecek. 
Teşvik 2020 yılına 
kadar da geçerli 
olacak 
Esnaf ve 
sanatkarların, 
toplumu inşa eden, 
toplumu ayakta 
tutan, iktisadi 
teşekküller olduğu 
nun farkında olan 
hükümet 3 veya 
daha az çalışanı 
olan esnafın ek 
istihdamına yönelik 
2018 yılı için *’6 ay 
maaş devletten” 
uygulamasını da 
hayata geçirecek.

Bankalar hesap işletim ücretinden vazgeçmeni
Dünya ve Türki 
ye'deki ekonomik 
yaşananların 
finansmanı pahalı 
hale getirmesiyle 
birlikte bankalar da 
ucuz finansman için 
yeniden vatandaşın 
birikimlerine 
yöneldi.
Ortadoğu’daki 
değişimin getirdiği 
jeopolitik riskler ve 
ABD Merkez 
Bankası (FED)’le 
başlayan faiz 
dalgası finansmana 
erişimi pahalı hale 
getirdi. Borçlanma 
yoluyla yurtdışından 
sağlanan kaynağın 
maliyeti, yükselen 

faizle artınca banka 
lar da ucuz finans
man için yeniden 
vatandaşın birikim
lerine yöneldi.
Mevduatı yüksek 
faizle toplamaya 
çalışan banka lar, 
32-45 güne kadar 
mevduat faizini 
yüzde 14’e kadar 
çıkarttı. Böylelikle 
32 günün sonunda 
100 bin liralık bir 
tasarruf için aylık 
bin 43 lira öden 
meye başlandı. 
Ancak para kayna 
ğının pahalı ve kıt 
olduğu ortamda 
sadece faiz silahını 
çeken banka lar,

tüketicilere ekstra 
yük getiren hesap 
işletim ücreti, hesap 
ekstresi, kredili 
mevduat hesabı ek
stresi gibi gelir 
kalemlerinden de 
vazgeç medi. 
Bankadan bankaya 
değişmekle birlikte, 
üç ay, altı ay veya 
yılda bir defa olmak 
üzere eşit taksitler 

halinde hesap 
işletim ücreti 11.80 
ile 75 lira arasında 
kesiliyor. Bu ücret 
vadeli ve vadesiz TL 
ve döviz tevdiat 
hesapları için aynı 
tutarda vergiler 
dahil uygulanıyor. 
Söz konusu rakam 
bireysel TL, döviz 
tevdiat hesabı 
(DTH), bireysel ve

KOBI şahıs firmaları 
ve tüzel hesaplar 
için aynı tutarlarda 
tahsil ediliyor. 
Bankacılık Düzen
leme ve Denetleme 
Kurulu (BDDK)’nın 
yayımladığı banka 
cıhk ürün ve hizmet 
ücretleri incelen 
diğinde, bankaların 
tüketicilerden talep 
ettiği ücret sadece 
hesap işletimi ile 
sınırlı değil. Posta 
ile aylık hesap özeti 
gönderimi için 
vergiler dahil 1-15 
ile 1.80 TL arasında 
ücret alınıyor. Yine 
bankasına göre, bir 
yıldan eski işlemlere 

yönelik dekont tale 
binde 5-10 TL, he 
sap durum belgesi 
10 TL, şube bazında 
mevduat araştırma 
ücreti 50 TL, kredili 
mevduat hesapları 
gecikme bildirimi 
2.66 TL, kredili mev
duat hesabı 25 TL, 
başka şubedeki 
hesaptan para 
çekme 5-7 TL, yatı 
rım hesabı ekstresi 
için 6.30 TL ve he 
saptan para trans
ferlerine ise mini
mum 50 TL ücret 
alınıyor. Şubeden 
alınan ekstre masraf 
da sayfa başına 1.40 
oldu

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ D al RELER1 DENİI OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 1®®
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Ksrakolu 513 18 79
Gar. Kom.____________ 513 12 06

KAYMAKAMLIK______
Kaymakamlık 513 10 51
C.Ssvcıhğı 513 10 53
C.8aveı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

ULAŞIM

HASTANELER
Devlet Hastanesi 617 34 00
Sahil Dev. Host. 613 23 30
Msr.Sa0.Oca0> 613 10 60
Tomokmy Tomografi S1> 65 29
Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 813 24 07
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Msnastır Taksi 817 33 94

Telefon Anza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
O rm. Böl. Şef. 
MIHI Eğt Md.
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb.
Karayollan 
Uman Baş. 
Mal Müd.
Nüfus Md. 
özel İd. Md. 
Tapu Slcl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd.
İŞ-KUR __________

BELEDİYE

Santral 
Başkanlık

BUSKİ 
İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Ya» İşi. Md. 
Su Anza

121
186

514 00 95

513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33

513 13 64
524 85 86
613 10 92

51345 21-23
5134520

514 57 96
513 23 25 

513 45 21-182 
51345 21-111

Yalnız 185

Bursa 25B 77 84
Mudanya 544 30 «o
Yenlkapı (212) 510 12 12
Yalova (220) B11 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (220) 363 43 10
Eaklhleer (262) 066 60 31

OTOBÜS

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

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 813 29 29
Aygaz 813 12 96
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 76 58
Ergaz 813 88 43
Mllangaz 613 22 59
Habaşgaz 613 45 46
Yeni Llkltgaz S13 65 00
BP Gaz 814 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 814 17 00
Akoan Petrol TO
MAR-PBT sis 30 es
Tuncay Otogaz sis ıe 48
Bayza Patrol sı» 01 o>

Gemlik KHrfez
OEMLİK'İN'İLK, OÛNLÛK SİYASİ 0AZITE1İ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL :43 SAYI: 5960 
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)

GENIİK Silili MÜ

VENÜS SİNEMASI
AİLE ARASINDA 

11.30-14.00-16.30- 
19.00.-21.1S 

ACI TATLI EKŞİ 
11.30-14.00-16.30- 

19.00-21.00 
MAİDENİN ALTIN

GÜNÜ 
11.30-14.00-16.30- 

19.00-21.00 

5133321

mailto:korfezofset@hotmall.com
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YIGIT İNŞAAT
1 987

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

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

—-^2
Adliye Binası Altı Yeni Pazar Cad. No: 98 

Tel: 0 224 514 31 64 Fax : 0 224 513 90 41 GEMLİK 
www.yigitinsaatgemlik.com

DÜĞÜN SOLONU ■rb, 
■Fa i

. •• •;. tiayal etmek SİZDEN... Gerçekleştirmek BİZDEN...

AMNA8T/fl] 
AILS OAZINOBUl

DÜĞÜN - NİŞAN 
SÜNNGT - KINA 

YEMEKLİ 
YEMEKSİZ 

VG HER TÜRLÜ 
CEMİYETLERİNİZ 

İÇİN 
HİZMETİNİZDEYİZ

HER BÜTÇEYE 
UYGUN 

KİŞİYE ÖZEL VE 
HAZIR GELİNLİK 

KINAL1K - Nİ5ANLIK 
KAFTAN - 

ÖZEL DİKİM 
VE HAZIR ABİYS?

1 ÇEŞİTLERİMİZ jfJğ 
iS* t PROFESYONEL 

KADR'OMUâ^Şr 
«HİZMETİN İZ D€<

Siz. hayallerinizdeki düğünü anlatın, 
biz masala dönüştürelim...

Cumhuriyet Mh. 432. Sk. No: 7 
Manastır Mevkii GEMLİK

'-nW^'YIU
REZERVASYONLARIMIZ I 

BAŞLAMIŞTIR İstiklal Cad.

facebook Terzioğlu Moda

GSM ?0 532 615 31 05 GSM':0 541 52012 02

http://www.yigitinsaatgemlik.com
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[kavlak] ?,
ZEYTİN 

KASALARINIZ 
ANINDA SİZE

GÜNLÜK 300 TON DH3Rİ SIRASI BEKLEMEK YOK 
vMuizmlHljuwiMEsl yENj FABRİKAMIZ YALOVA YOLUNDA HİZMETİNİZDE!

^MARMARA'NIN EN BÜYÜK ZEYTİNYAĞI FABRİKASI

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
23 Aralık 2017 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

^05306606880

< EMLAK
TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

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

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

k GEMLİK j
irfanunluemlak.sahibinden.com

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Şalvarlı Muhtar Mürüvet Aslan Günay
Gençali Köyünün tarihinde bir ilk 

gerçekleşip, köye bayan bir muhtar 
seçildi Mürüvet Aslan Günay.

Büyükşehir yasasına göre, artık 
köyler mahalle statüsüne geçtiği için, 
bu mahallelerin her türlü alt yapı 
hizmetlerini belediyeler yapıyor.

Suyuna BUSKİ, yoluna Gemlik veya 
Bursa Belediyesini el atıyor.

Devamı sayfa 4 ae

Gençali Mahallesi muhtarı Mürüvet Aslan 
Günay, çalmadık kapı bırakmadı. 5 ay uğraştı 
700 sokakh Kumsaz Mahallesi’ndeki göle 
dönen yollara malzeme dökülmesini sağladı. 
Şalvarını giyen muhtar Mürüvet Günay, 
Bursa Büyükşehir Belediyesinden gelen 
araçlarla yollara malzemelerin dökülmesine 
refakat etti. Haberi sayfa 4’de

Gemlikli Avukat 
Turgut Özkan 

CHP ll Başkanlığına 
adavnldu

Ocak ayında yapılacak olan Cumhuri 
yet Halk Partisi İl Kongresine üz bir 
sürenin kalması nedeniyle ll Başkan 
lığına adaylığını koyan Gemlik doğumlu 
Avukat Turgut Özkan, dün CHP İlçe 
Başkanlığına ziyaret etti. Özkan, CHP’yi 
daha ileriye taşıyacak bir il yönetiminin 
nasıl olması konusunda partililere 
görüşlerini aktardı. Haberi sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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CHP il Kongresi öncesi adaylar görücüye çıktılar. Gemlik ilçe örgütünü ilk ziyaret eden Tütğüt Özkan oldu. 
11 A 1 V

Ocak ayında 
yapılacak olan 
Cumhuriyet Halk 
Partisi İl Kongre
sine az bir sürenin 
kalması nedeniyle il 
Başkanlığına 
adaylığını koymak 
isteyen adaylar 
ilçeleri gezmeye 
başladı.
Gemlik doğumlu 
Avukat Turgut 
Özkan, dün CHP 
İlçe Başkanlığına 
ziyaret ederek, ili 
başkanlığı için aday 
olduğunu açıkladı. 
CHP İlçe Başkanı 
Cemil Acar, yönetim 
kurulu üyeleri ve 
bazı belediye mec 
lis üyeleriyle birara 
ya gelen Turgut 
Özkan, CHP’yi daha 
ileriye taşıyacak bir 
il yönetiminin nasıl 
olması konusunda 
partililere 
görüşlerini aktardı. 
Özkan, il ve ilçedeki 
partililerle görüştük 
ten sonra yapı laca 
ğı değerlendirme 
sonucu resmi 
adaylığını daha 
sonra açıklaya 
cağını söyledi.
İl örgütünün ilçe 
örgütlerini kucak
layan, ötekileştir 
meyen yapılar 

olması gerektiğine 
dikkat çekerek, 
"CHP büyük bir 
ailedir. Önce biz 
örgütler birbirimizi 
tanımak zorunda 
yız. Bu konuda il 
başkanlanna büyük 
görev düşüyor. İlçe 
örgütlerini birbir- 
leriyle tanıması 
gerekiyor. Partiyi 
eksiltmeden, çoğalt 
mak güçlendirmek 
zorundayız. Parti 
içinde kırgınlıklar, 
ayrılıklar olmamalı. 
Önümüzde 3 seçim 
li bir döneme giri 
yoruz. Önce yerel 
seçimler, daha 
sonra Cumhurbaş 
kanlığı seçimleri 
yapılacak. Halkın 
karşısına projelerle 
çıkmak zorundayız. 
Zayıf olan bölgelere 
tüm ağırlığımızı 
koymalıyız. Zor bir 
donemde bu göreve 
soyundum. İl koor
dinatördür. Temsil 
yetkesi vardır. Asıl 
çalışmaları yapanlar 
ilçe örgütleridir.
Ben örgütten 
gelmiyorum. Taban
dan gelmeyenlerin 
başarısız oldukla 
rını gördük. Aday 
olup ilçe başkanlı 
gına seçildiğimde

ilçelerle birlikte par
tiyi daha ijeriye 
götüreceğime 
inanıyorum." dedi. 
Daha sonra 
konuşan CHP İlçe 
Başkanı Cemil Acar 
ise ilçe başkan 
adaylarından kendi
lerini ziyarete gelen 
ilk kişinin olduğunu 

belirterek, il yöneti
minin 3 seçimin 
görev yapacağı bir 
dönemde görev 
yapacağına da 
dikkat çekerek, 
"Adaylığınız hayırlı 
olsun. Güçlü bir 
kadronun yönetime 
gelmesi gerekiyor. 
İlçeler, il yönetim

lerinden her zaman 
destek bekler. Biz 
Gemlik olarak yeni 
yönetimimiz ile 
Gemlik Belediyesini 
yeniden almak için 
çalışacağız.
Kongrede tek 
aday üzerinde 
biri eş il erek gidil 
meşini temenni 

ediyoruz. Bu 
günümüzdeki gün
lerde belli olacaktır. 
Kongrelerden güçlü 
çıkmak zorundayız, 
kırgınlıklara, küs 
künlüklere fırsat 
vermenin zor bir 
dönemde maddi ve 
manevi olarak her 
türlü sorumluluğu 
üstlenecekler.
Güçlü bir il yöne
timi ve iİ başkanı 
olursa seçimlere- 
böyle gidilirse 
başarı artar.” 
dedi.
Acar, pazartesi 
günü, il de kongre 
konusunda ilçe 
başkanlar) ile 
biraraya gelerek 
durum değerlen 
dirmesi yapacakla 
rını söyledi.

Belefllııe kamulaştırmalara ieum eiiior
Gemlik Belediyesi, 
kamulaştırdığı 
binaları yıkarak 
ilçeye nefes aldır 
maya devam 
ediyor.
Yapılan imar düzen
lemeleri sonrasında 
yeni yollar ve cad
delerin planlara 
uygun şekilde 
düzenlendiğini be
lirten eden Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, “Yaşana 
bilir bir şehir için 
ulaşımdan yeşil 
alana kadar planlı 
ve modern Gemlik 
için çalışıyoruz" 
dedi.

Bölge halkının rıza 
sı alınarak yapılan 
kamulaştırma ve 
yıkım çalışmaları İle 
ilgili bilgi veren 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
"Kentsel dönüşüm 
çalışmalarımızı çok 
amaçlı olarak yürü 
tüyoruz. Gemlik’in 
bazı bölgelerinde 
yaptığımız kentsel 
dönüşüm çalışma 
larında eğitim 
alanları oluşturma, 
yolları açma ve 
genişletme, çürük 
binaları yenileyerek 
depreme da yanıklı 
yaşanılabilir alanlar

oluşturma nokta yapıyoruz. Kent vatandaşlarımızın
sında çalışmalar merkezimiz de de rızası ile kamulaştır

ma yaparak 
kentsel dönüşüm 
çahşmala rımızı 
hızla sürdürü 
yoruz. Bu kapsam 
da Demirsubaşı 
Mahallesi Semer
ciler yokuşu 
köşesinde bulunan 
binayı yıkarak 
halkımızın hizme
tine sunduk. Yolun 
darlığı yüzün den 
özellikle 12 
metrelik toplu 
taşıma araçların 
dönmekte zorlan 
dığı bu bölgede 
trafiği de rahatlat 
mış olacağız" 
ifadelerini kullandı.
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Kablo hırsızları fazla kaçamadı Faciadan dönülılü
Bursa'nın İnegöl ve 
Yenişehir ilçelerin 
de farklı zaman
larda yaşanan 
kablo hırsızlıkla 
rının failleri 
yakalandı.
İnegöl ve Yenişehir 
ilçelerinde bakır tel 
ve kablo hırsızlığı 
yapan şahıslar, 
Bursa fi Jandarma 
Komutanlığı'na 
bağlı ekipler, 
tarafından başlatı 
lan teknik takiple 
yakayı ele verdi. 
Hırsızlığın mey
dana geldiği bölge 
lerde titiz bir çalış 
ma yürüten ekipler, 
6 şüpheliyi kısa 
sürede tespit etti. 
Şüphelilerden E.Y.

(23), T.Y. (27), E.I.
(24), B.Ş. (19) 
düzenlenen baskın 
la gözaltına alınır 
ken, V.Y. (23) ile 
S.B'nin (27) 
yakalanması için 
çalışmalar devam

ediyor.
Öte yandan zanlıla 
rın hırsızlıkla kullan 
dıkları pense, 
testere, tornavida 
gibi çok sayıda 
malzeme ele geçi 
rildi. Zanlıların 

kablo hırsızlığını 
E.Y.'ye ve T.Y.'ye ait 
araçlarla yaptıkları 
öğrenildi. Jandar
madaki işlemlerinin 
ardından adliyeye 
sevk edilen 4 kişi 
tutuklandı.

Karacabey de, bir 
binada süren yıkım 
çalışmaları sırasın 
da yan apartmanın 
kolonuna zarar 
veren kepçe ope 
ratörü, apartmanın 
tahliye edilmesine 
sebep oldu.
Atatürk Bulvarı üze 
rinde iki apartman 
arasında bulunan 
müstakil bir evin 
yıkımını gerçekleş 
tiren kepçe ope 
ratörü, yanlışlıkla 
yan binanın ikinci 
katının duvarını 
yıkıp binanın kolo
nuna da zarar 
verdi. Duvarı yıkı 
lan evde kimsenin 
olmadığı öğrenildi. 
Binada yaşayan 
ların şikayeti üze 

rine olay yerine 
gelen Karacabey 
Belediyesi inşaat 
mühendisleri, 
binanın güvenlik 
açısından tahliye 
edilmesine karar 
verdi. Biri matbaa 
olmak üzere dört 
işyeri ve 8 daire 
bulunan apartman 
için çıkan tahliye 
kararı sonrası polis 
ve zabıta ekipleri 
çevrede güvenlik 
tedbiri aldı. Soğuk 
havada sokakta 
kalan vatandaşlar 
tepki gösterdi. 
Gidecek yeri ol
mayan ev sahiple 
rine, yıkım işini 
yapan firma 
tarafından otelden 
yer ayrıldı

Bursa'da yürütülen 
FETÖ/PDY soruştur 
maları kapsamında 
örgütün haberleş 
me programı By- 
lock kullandıkları 
tespit edilen 
2'si kadın 5 kişi 
adliyeye sevk 
edildi.
Bursa Cumhuriyet 
Başsavcılığı 
tarafından 
yürütülen 
Fetullahçı Terör 
Örgütü Paralel 
Devlet Yapılanması 
soruşturmaları 
kapsamında 
örgütün

İM sesle iıımmı ft mtıinm
Yıldırım da yüksek 
sesle konuşması 
yüzünden arkada 
şını bıçaklayarak 
ağır yaraladığı iddia 
edilen kişi, 
gözaltına alındı. 
Alınan bilgiye göre, 
Zümrütevler Ma
hallesi Kurtbasan 
Caddesi'nde oturan 
Ü.Ş. (21) ile arkada 
şı P.M. arasında 
yüksek sesle______

haberleşme 
programı olan By- 
lock kullandıkları 
tespit edilen
5 kişi, il Emniyet 
Müdürlüğü Terörle

konuşma meselesi çıktı. Tartışmanın 
yüzünden tartışma kavgaya dönüş

Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri 
tarafından yapılan 
operasyonla 
gözaltına alındı. 
Emniyetteki

işlemlerinin 
ardından sağlık 
kontrolünden 
geçirilen 2'si kadın 
5 kişi adliyeye 
sevk edildi.

mesi üzerine 
P.M, Ü.Ş'yi 
bacaklarından ve 
göğsünden bıçakla 
di. Ağır yaralanan 
Ü.Ş, çevredeki 
vatandaşla rın 
haber vermesi 
üzerine 112 Acil 
Servis ekiplerince 
Yüksek İhtisas 
Eğitim Araştırma 
Hastanesine 
kaldırıldı.

mil II II II IIb all

Dıınurunu öldüren 
sanık hakim karsısında
İnegöl de aile 
arasında yaşanan 
tartışma sırasında 
öfkesine hakim 
olamayıp gelinine 
ve dünürüne 
kurşun yağdırarak 
dünürünün 
ölümüne neden 
olan sanık ilk kez 
hakim karşısına 
çıktı. 9 Nisan 2017 
tarihinde yaşanan 
olayda, gelinine ve 
dünürüne kurşun 
yağdıran ve 
dürünü Ali Osman 
Ş.'nin ölümüne 
neden olan Niyazi 
d. mahkeme 
heyetinden 
beraatını istedi. 
Kemalpaşa Ma
hallesi Hal 
Sokak'ta meydana 
gelen olayda 
Niyazi B., oğlu 
İbrahim ve gelini 
Leyla B.'nin evine 
ziyarete geldi. Zi
yaret esnasında 
Leyla B., iddiaya 
göre kayınpederi 
Niyazi B.'ye 
kayınvalidesinin 
eşi ile arasını 
bozduğu gerekçe
siyle eve gidip 
gelmesini 
istemediğini söy

leyince tartışma 
çıktı. Tartışmanın 
büyümesi üzerine 
taraflar polis 
merkezine giderek 
birbirlerinden 
şikayetçi oldu. 
Karakoldan çıkan 
taraflar evlerine 
döndü. Evde 
bulunan silahını 
alıp 2 saat sonra 
tekrar oğlunun 
evine gelen Niyazi 
B. gelini 25 
yaşındaki Leyla B. 
ve evde bulunan 
dünürü
54 yaşındaki Ali 
Osman Ş.Vi 
tabancayla 
yaraladı.
Bacaklarından 
yaralanan Leyla B. 
ile Ali Osman Ş., 
haber verilmesi 
üzerine gelen 
112 sağlık ekipleri 
tarafından yapılan 
ilk müdahalenin 
ardından İnegöl 
Devlet Hastane
sine kaldırılarak 
tedavi altına alındı. 
Ali Osman Ş. 
olaydan bir hafta 
sonra hayatını 
kaybetti. Polis 
ekipleri Niyazi 
B.'yi gözaltına aldı.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com 

ŞalvarlıMıtafirâtAsbGünay 
Gençali Muhtarı Mürüvet Aslan Günay göreve 

geldiğinden beri erkek gibi çalışıyor.
Gençali böyle bir muhtar görmemiştir 

sanırım.
Gençali meydanının yapılmasında, yollarının 

asfaltlanmasında Gemlik Belediyesine kimbilir 
kac kez gidip gelmiştir.

Gençali’nin en büyük sorunu, yıllar önce 
Kumsaz bölgesinde kaçak yapılaşmaya kimse 
nin ses çıkarmaması sonrası, mahallelerin 
oluşmasıdır.

Kaçak bir mahalle olduğu için belediye bu
raya hizmet götüremedi.

Yapsa bir türlü, yapmasa bir türlü.
Uzun yıllar birkaç yapının duvarını yıkarak, 

güya kaçak yapılarla mücadele ettiler.
Kumsaz’ın imar planlarına alınmasının 

geçmişi bir yıl.
Geçtiğimiz yıl Gemlik Belediye Meclisi’nde 

1/1000 ölçekli imar planları değişikliği ile bölge 
plan içine alındı.

Ama ne kanalizasyon çalışmaları devam 
ediyor, ama ne zaman biteceği belli değil.

Muhtar Hanımın çabalarıyla BUSKİ altyapı 
çalışmalarını bitirdi.

Mürüvet Hanım BUSKİ’ye teşekkür ediyor.
Kış geldi ama Kumsaz’da yaşayanlar 

yağmurlardan dolayı sıkıntıdaîar.
Yağmur giderleri olmadığı için, zemine de 

alçak olan arazide yollar göle dönüşüyor, 
vatandaş evinden sokağa çıkamıyor.
Gemlik Belediyesi yukarıda yazdığım gibi 

imar planları kesinleşmediği için Kumsaz’a bir 
çivi bile çakmıyor.

Ama Kumsaz’dan emlak vergisi topluyor.
Böyle olunca muhtarımız çareyi Bursa Büyük 

şehir Belediyesi’ne başvurmakta buluyor.
Recep Altepe ve şimdiki Büyükşehir Belediye 

Başkanı Alinur Aktaş telefonlarına hemen yanıt 
verdiği gibi grayderieri de göndermiş.

Yağmur nedeniyle yolları da biriken sulardan 
dışarı çıkamayan vatandaş muhtara ve 
Büyükşehir Belediye Baştanına dua ediyor.

Dün Kumsaz’a gelen araçlar yollara malzeme 
dökerek geçici de olsa sorun çözüldü.

Muhtarımız şalvarlarını giyerek, yolla da çalış 
ma yapan ekiplere rehberlik yaptı. Kimi araca 
çıkıp şoföre destek oldu.

Altyapı bitince sanırım asfaltta dökülür. 
Böyiece Kumsaz’ın 40 yıllık sorunlarına çözüm 
gelmiş olur.

Her yere böyle muhtar nasip olmaz.
Gemsaz ve Kumsaz halkı muhtarlarının 

kıymetini bilmeli diyorum.
YIPRATMA BAŞLADI...
Dün sosyal medyaya baktım, İyi Parti'yi Gem

lik’te kuracak olan Adnan Bıyıklı üzerine 
hemen yıpratma kampanyaları başlamış. Daha 
görevi bile almadı ama imalı yazılar yazanlar 
MHP’liler. Hem de yönetimden bilileri, ayıptır, 
söyleyecek sözün varsa yazarsın köşende. 
Buna belden aşağı vurma derler.

Bu tipler böylesini çok severler. Kendi göz
lerinde ki çöpü görmeden başkalarına çamur 
atarlar.

Dün kıymetlileriydi, bugün düşmanları ol- 
maya başladı. Ne bu telaş.

Gençali Mahallesi muhtarı Mürüvet Aslan Günay, çalmadık kapı 
bırakmadı. 5 ay uğraştı 700 sokaktı Kumsaz Mahallesi’ndeki göle 
dönen yollara malzeme dökülmesini sağladı. Şalvarını giyen muhtar 
Mürüvet Günay, Bursa Büyükşehir Belediyesinden gelen araçlarla 
yollara malzemelerin dökülmesine refakat etti.
Sağanak yağışlar 
sonrası Gemlik’in 
bir çok cadde ve 
yollarında meydana 
gelen su birikinti
lerinin hatalı asfalt 
yapımı ve yolların 
onarımı sırasında 
yama asfalt 
yapımından 
kaynaklanıyor. 
Dün başlayan yağ 
murlarda ilçemizin 
Gençali Mahallesi 
muhtarlığına bağlı 
olan Kumsaz 
Sokaklarında yollar 
yağmurlar nedeniyle 
yürünemez hale 
geldi.
Gençali Muhtarı 
Mürüvet Günay, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Fen İşleri 
ekiplerinden yadım 
istedi.
Şalvarını giyen 
kadın muhtarımız, 
Fen İşlerinden 
gelen araçların su 
nedeniyle geçilemez 
olan yollara toprak 
dökülmesine

refaket etti.
Gençali muhtarı 
sosyal medya üze 
rinden yaptığı açık 
lamada şu görüşle 
rini paylaştı: 
"Burası dere 
değil, Kumsaz’ın 
sokakları. Burada 
insanlar yaşıyordu. 
Bu yolları kullanarak 
bakkala, okula, cami 
ye gidemiyorlar.

Gerek dilekçelerle, 
gerekse toplantı 
larda sokaklarım 
berbat diye boşuna 
çırpınmadığımı 
gördünüz değil mi? 
5 gün boyunca 
yağmur çamur 
demeden Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi sokaklara 
malzeme döktü. 
Daha bitmedi.

Ama bayağı azalt 
tim. Bursa dan 
çok malzeme aldım. 
Ama bitmedi. 
Çünkü 700 sokak 
var. Alinur Aktaş 
Başkan ima ve 
emeği geçen 
herkese teşekkür 
ediyorum. Yeniden 
kalan sokakla 
nma destek 
bekliyorum."

Gemlik Gübre San. A.Ş. adına, Gemlik Ticaret ve Sanayii 
Odası onaylı, Gemlik Gümrük Müdürlüğü tescilli 
“L 0996921” numaralı 12.12.2017 tarihli MENŞE 

ŞAHADETNAMESİ dolaşım belgesi kayıp olmuştur. 
Hükümsüzdür.

Gemlik Gübre San. A.Ş. adına, Gemlik Ticaret ve 
Sanayii Odası onaylı, Gemlik Gümrük Müdürlüğü 

tescilli “U 0838038” numaralı 12.12.2017 tarihli 
A.TR dolaşım belgesi kayıp olmuştur. 

Hükümsüzdür.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Haftaspnıı dilıkat! Kar kapıda
Bursa'da hava 
sıcaklığı en yüksek 
7 derece civarında 
olması bekleniyor. 
Akşam saat
lerinden itibaren 
yağmur ve karla 
karışık yağmur 
yağacak. Meteo
roloji yetkili leri 
Bursa'da bugün ve 
pazar günü kar 
yağışı beklen 
diğini bildirdi. 
Meteoroloji 
yetkilileri Bursa 
için hafta sonu kar 
yağışı bekliyor 
Bursa'da sıcaklık 
yarın en yüksek 4 
derece olacak. Kar 
yağışı görülecek. 
Kar yağışı özellikle 
kentin yüksek ke 
simlerinde daha 
etkili olacak. Gece 
saatlerinde sıcaklık 
1 dereceye inecek. 
Bursa'da pazarsa 
sıcaklık en yüksek 
3 derece

öngörüldü. Yine kar 
yağışı beklendiği 
bildirildi. Sıcaklığın 
gece sıfırın altına 
inerek eksi bir 
dereceye 
gerileyeceği 
kaydedildi.
25 Aralık Pazartesi 
sıcaklık 9 dere 
çeye çıkacak. 
Önümüzdeki salı 
da sıcaklık 11 
dereceye yüksele

cek. Her iki gün de 
yağış yok. Öte yan
dan kış turizminin 
gözde merkez
lerinden beyaz 
cennet olarak 
isimlendirilen 
Uludağ'da pazartesi 
gününe kadar kar 
yağışı etkili olmaya 
devam edecek. 
Uludağ'da kar 
kalınlığı son olarak 
63 cm ölçüldü.

Uludağ Unwersitesl'nde 5 hin 
yabancı öğrenci öğrenim görüyor
Uludağ Üniversitesi 
(UÜ) Rektörü Prof. 
Dr. Yusuf Ulcay, 
Türkiye'nin en iyi 
10 üniversitesi 
arasında yer ala
bilmek için yoğun 
bir çalışma yürüt
tüklerini söyledi. 
Rektör Ulcay, 
üniversitelerinde 
eğitim gören 
yabancı öğrenci 
sayısının 500'den 5 
bine çıktığını, bu 
öğrencileri ise 
ülkelerinde yaptık 
ları sınav ile 
belirlediklerini 
kaydetti.
UÜ Rektörü Prof. 
Dr. Yusuf Ulcay, 
akademisyen 
kalitesinden 
fiziki ortamın 
iyileştirilmesine 
kadar her alanda 
projeler ürettik
lerini, bunların da

birçoğunu hayata 
geçirdiklerini söyle 
di. Rektör Ulcay, 
"Bilimsel ve akade 
mik anlamda her 
geçen gün daha da 
iyiye gidiyoruz. 
Hedefimiz, Türki 
ye'nin en iyi 10 
üniversitesi arasın 
da yer alabilmek. 
Bu anlamda fiziki 
yapılar ve akade 
misyen kalitemizi 
geliştirmeye devam 
ediyoruz. Bunun 
yanı sıra başarılı 
öğrencilerin üniver
sitemize gelmesi 

için de daha önce 
yapılmamış 
projeleri hayata 
geçiriyoruz" 
diye konuştu. 
Her geçen gün 
eğitimde kalite 
çıtasını daha 
yukarılara çıkar 
dıklarını belirten 
Rektör Ulcay, 
böylelikle UU'nün 
sadece Türk 
öğrencilerin 
değil yabancı 
öğrencilerin de 
tercihi olmaya 
başladığını 
belirtti.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans

]jdb(i4i,Ğzd tyuü
Ordövr Tabağı
Mevsim Yeşiı Sototo

Peynir Toboğı 
Kovun

“Çotuk fyuıüsii 
Köfte Potato» ve Soft İçecek

Sınırsız yerli İçki ve soft İçecek 
Gece Sonunda Kelle Poço Çorbası

Boksör Restaurant 
O Rezervasyon Telefonu 

02245131234 
0536 8207373

j| MÜZİSYEN SAİM VE SAZ ARKADAŞLARI EŞLİĞİNDE

Poçongo Böreği Arnavut Ciğeri

İçi Ptiavh Hindi İncik 
veya Levrek Balığı

Meyve Tabağı
Knholf Tnthcı unvn FınnHn Mntvn

A
RSiL ÇELİK

Orhangazi / Bursa’da Kurulu, kaliteli 
çelik üretiminde Türkiye’nin en büyük 
kuruluşu olan ve Dünyanın sayılı gren
cileri arasında yer alan fabrikamızın 
Üretim ve Bakım Bölümlerinde 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 fo"nu 
doldurarak başvurulaPmr*

insankaynaklari@asil- 
celik.com.tr

mailto:insankaynaklari@asil-celik.com.tr
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Konut satışları Kasım’da duştu
Türkiye’de kasım 
ayında konut satışı 
yıllık %7,5 düşüşle 
122 bin 732 oldu. 
Türkiye istatistik 
Kurumu (TÜİK) 
tarafından yapılan 
açıklamaya göre, 
Türkiye genelinde 
konut satışları 2017 
Kasım ayında bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre %7,5 
oranında azalarak 
122 bin 732 oldu. 
Açıklamada şöyle 
denildi:
''Konut satışlarında, 
İstanbul 19 939 
konut satışı ve 
%16,2 ile en yüksek 
paya sahip oldu. 
Satış sayılarına 
göre İstanbul’u, 14 
200 konut satışı ve 
%11,6 pay ile 
Ankara, 7 360 konut 
satışı ve %6 pay ile 
İzmir izledi. Konut 
satış sayısının 

düşük olduğu iller 
sırasıyla 6 konut ile 
Hakkari, 16 konut 
ile Ardahan ve 51 
konut ile Şırnak 
oldu.
İPOTEKLİ KONUT 
SATIŞLARI 2017 
KASIM AYINDA 37 
250 OLARAK 
GERÇEKLEŞTİ 
Türkiye genelinde 
ipotekli konut 
satışları bir önceki 
yılın aynı ayına göre 
%23,9 oranında

!f1| inimi

azalış göstererek 37 
250 oldu. Toplam 
konut satışları 
içinde ipotekli 
satışların payı 
%30,4 olarak 
gerçekleşti. İpotekli 
satışlarda İstanbul 7 
009 konut satışı ve 
%18,8 pay ile ilk 
sırayı aldı. Toplam 
konut satışları 
içerisinde ipotekli 
satış payının en 
yüksek olduğu il 
%56,3 ile Ardahan 

oldu.
DİĞER SATIŞ 
TÜRLERİ SONU
CUNDA 85 482 
KONUT EL
DEĞİŞTİRDİ 
Diğer konut satışları 
Türkiye genelinde 
bir önceki yılın aynı 
ayına göre %2,1 
oranında artarak 85 
482 oldu. Diğer 
konut satışlarında 
İstanbul 12 930 
konut satışı ve 
%15,1 pay ile ilk 

sıraya yerleşti. İs
tanbul’daki toplam 
konut satışları 
içinde diğer 
satışların payı 
%64,8 oldu. Ankara 
10 157 diğer konut 
satışı ile ikinci 
sırada yer aldı. 
Ankara’yı 4 814 
konut satışı ile İzmir 
izledi. Diğer konut 
satışının en az 
olduğu il 5 konut ile 
Hakkari c-Mu.
59354 KONUT İLK 
DEFA SATILDI 
Türkiye genelinde 
ilk defa satılan 
konut sayısı bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre %6,5 
azalarak 59 354 
oldu. Toplam konut 
satışları içinde ilk 
satışın payı %48,4 
oldu. İlk satışlarda 
İstanbul 9 166 konut 
satışı ve %15,4 ile 
en yüksek paya 

sahip olurken, İs
tanbul’u 6 863 
konut satışı ile • 
Ankara ve 3 037 
konut satışı ile İzmir 
izledi.
63378 KONUT EL 
DEĞİŞTİRDİ 
Türkiye genelinde 
ikinci el konut 
satışları bir önceki 
yılın aynı ayına göre 
%8,4 azalış göster
erek 63_378 oldu. 
İkinci el konut 
satışlarında da İs
tanbul 10 773 konut 
satışı ve %17 pay ile 
ilk sıraya yerleşti. 
İstanbul’daki 
toplam konut 
satışları içinde 
ikinci el satışların 
payı %54 oldu. 
Ankara 7 337 konut 
satışı ile ikinci 
sırada yer aldı. 
Ankara’yı 4 323 
konut satışı ile 
İzmir izledi.

İş yapana vergide yüzde 80 indirim
Macaristan'ın bir 
Avrupa Birliği (AB) 
ülkesi olarak, yatı 
rımcıların hem AB 
fonlarından yarar 
lanmasını sağlıyor. 
Avrupa’nın merke 
zindeki Macaristan, 
sanayi altyapısını 
zenginleştirmek için 
dışarıdan gelen 
yatırımlara teşvik 
musluğunu açtı. 
Yatırımın yüzde 
50’sine kadar hibe 
ya da kredi teşviki 
veren Macaristan, 
vergide de 

yüzde 80 indirim 
uyguluyor. 
Avrupa'nın en 
önemli sanayi tesis
lerinin yer aldığı, 10 
milyonluk nüfusuna 
rağmen yılda 130 
milyar dolar ihracat, 
110 milyar dolar da 
ithalat yapan 
Macaristan'ın bu 
başarısının altında 
yatırımcı dostu 
teşvik politikası 
yatıyor. Ülke, 
Avrupa Birliği'ne 
dayalı ekonomisini 
çeşitlendirmek için 

dünyanın her 
tarafından yatırım 
çekmeyi amaçladığı 
için teşvikler ve 
vergi indirimleri 
konusunda küresel 
yatırımacıların 
gözdesi oldu. Macar 
uzmanların verdiği 
bilgiye göre, ülke 
yabancı yatırımları 
özellikle teşvik 
ediyor. Potansiyel 
yatırımcılar ile 
ortaklık ulusal bir 
öncelik olarak kabul 
edilip, halen Maca 
ristan'da yerleşik 

şirketlerin ihtiyaç 
larına ve iş ortam 
larının iyileştiril 
meşine de aynı özel 
önem veriliyor.
Doğrudan yabancı 
yatırım stoku, 2015 
rakamlarına göre 
bölge ülkeleri ara 
sındaki en yüksek 
oran olan GS

. YİH'nın yüzde 
70'ine denk geliyor. 
Avrupa'da merkezi 
konumda olan 
Macaristan, bu 
özelliği ile Avrupa 
operasyonlarını

genişletmek isteyen 
yabancı yatırımcı 
lan cezbediyor. Bu 
coğrafi konum, itha
lat ve ihracat işlet 
meleri için nakliye 
ve lojistik avantajı 
sağlıyor. Macaristan 
yetkilileri, ülkedeki 
iş gücünün 'mali 
yet-kalite' denge 
sinin 'çok iyi' du
rumda olduğunu 
belirterek, "Ülke 
deki gelişmiş ve 
eğitimli iş gücü, 
Avrupa ortalama 
sının altında ücret

almasına rağmen 
üretkenlikte daha 
yüksekte.
Resmi rakamlara 
göre 2017 yılın 
dan itibaren 
Macaristan'da 
yasal brüt asgari 
ücret kalifiye ol
mayan işçiler için 
412 euro. 2017 
yılında ortalama 
brüt kazanç yakla 
şık 1.027 Euro. 
Bunun işverene 
maliyeti ise 1.268 
euro'ya çıkıyor" 
dedi.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KflŞSM KKUNia YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
sir?'

MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

KUÇUKKUMLA 
Um SİTESİNDE 

■ZED EŞME W EŞYASIZ 
2MMİRESİNİBN0ENSMIUK

05353781800
Facebook sayfamıztGemlik İ^rfez - Güler Ajans
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Önemli oyarı 10cak tan itibaren zorunlu olacak
İstanbul sınırları 
içinde ticari amaçlı 
yük taşımacılığı 
yapan kamyonetler 
de "Yük Taşıma 
Aracı Güzergah 
Kullanım İzin Bel
gesinin 1 Ocak 
2018 tarihinden 
itibaren zorunlu 
olacak.
TŞOF Yönetim Ku
rulu Üyesi ve İstan
bul Bahçelievler 
Şoförler Odası 
Başkanı Haiit 
Yılmaz, “Artık İstan
bul’da korsan olarak 
çalışan kamyo
netlerle siki denetim 
yapılacak" dedi. 
İstanbul sınırlan 
içinde ticari amaçlı 
yük taşımacılığı 
yapan kamyo- 
netlerde "Yük 
taşıma Aracı Güzer

İki ayda 2 hin 800 işlem başvurusu yapıldı
Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğün 
ce, yaklaşık 2 ay 
önce başlatılan 
Web-Tapu uygula 
ması başarıyla 
devam ediyor. 
Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlü 
ğünce, alım satım 
yapmak isteyenlerin 
tapu dairelerine 
gitmeden günün her 
saati, başvuru 
işlemlerini internet 
üzerinden yapa
bilmelerine imkan 
sağlayan Web-Tapu 
uygulamasıyla iki 
ayda 2 bin 800 işlem 
başvurusu alındı. 
E-devlet üzerinden 

gah Kullanım İzin 
Belgesinin 1 Ocak 
2018 tarihinden 
itibaren mecburi 
hale geldiğini 
açıklayan TŞOF 
Yönetim Kurulu 
Üyesi ve İstanbul 
Bahçelievler 
Şoförler Odası 
Başkanı Halit . 
Yılmaz, “Artık İstan
bul’da korsan olarak 
çalışan kamyo
netlerle sıkı denetim 
yapılacak. Karayolu 
taşımacılığına ait 
mevzuat hükümleri 
saklı kalmak üzere 
trafik düzeni ve 
güvenliği yönünden 
ticari amaçla çalıştı 
rılacak yük 
taşıtlarının çalışma 
şekli, saati, süresi 
Ve şartlarını, bu 
taşıtların teknik 

giriş yapılan uygula
mayla taşınmaz 
sahipleri, günün her 
saati (7/24) tapu 
dairesine gitmeden 
bilgisayar ya da 
akıllı telefonlarından 
son derece hızlı ve 
güvenli şekilde tapu 
müracaatında bu
lunabiliyor. 
Taşınmaz sahipleri, 
işleme alınan 
evrakın her aşamas 
ında nerede olduğu 
ve ne gibi işlem 
gerçekleştiril diğinin 
takibini de SMS ile 
yapabilirken tapu 
harçtan da sistem 
aracılığıyla tahsil 
edilebiliyor.

özelliklerini, 
çalıştırabileceği yer
ler ile güzergahlarını 
tespit etmek ve 
sayılarını belirlemek 
için ‘Yük Taşıma 
Aracı Güzergah 
Kullanım İzin Bel
gesi’ artık 1 Ocak 
2018 tarihinden 
itibaren zorunlu 
hale geldi” dedi. 
Yeni yıldan itibaren 
“K” belgeli kamyo

Ayrıca, taşınmaz 
almak isteyen kişi, 
taşınmazın konumu 
ve yeri gibi tüm 
detaylarını da uygu
lama üzerinden 
görebiliyor. 
Alım-satım yapmak 

net tipi araçların 
“Yük Taşıma Aracı 
Güzergah Kullanım 
İzin Belgesi” alması 
gerektiğini belirten 
Türkiye Şoförler ve 
Otomobilciler Fed
erasyonu (TŞOF) 
Yönetim Kurulu 
Üyesi ve İstanbul 
Bahçelievler Şoför 
ler Odası Başkanı 
Haiit Yılmaz, “Bu 
belgenin berabe 

isteyen taşınmaz 
sahipleri, tapu daire 
sine gitmeden tüm 
işlemlerini Web- 
Tapu üzerinden 
tamamlayarak, sade 
ce imza atıp tapu 
sunu almak üzere

rinde kamyonetlerin 
her iki ön kapısına 
mavi renk ve arel 
black font (taşıt 
rengi mavi olanlar 
beyaz renk) olacak. 
Ayrıca taşıt plakası 
toplam 10(8 harf ve 
2 boşluk) karakter
den oluşuyorsa (34 
AB 1234) gibi her bir 
rakamın ve harfin 
boyu 7 cm, eni 5 
cm, harf kalınlığı 2 

tapu dairesine gidi 
yor. Web-Tapu 
uygulamasıyla 
bugüne kadar 2 bin 
800 işlem başvuru 
su yapıldı. 
Tapudaki sahteciliği 
de önleyecek 
Uygulamayla tapu
daki her türlü 
sahteciliğin de 
önüne geçilecek. 
Taşınmaz sahipleri, 
tapu sahteciliğine 
karşı Web-Tapu üz
erinden taşınmazını 
istediği an kontrol 
edebilecek ve sahte
cilik olması halinde 
beyan veya tedbir 
tesisini kendisi ya
parak taşınmazını 

cm olacak şekilde 
yazılacak. Artık ‘K’ 
Belgesi ve oda kay 
dı olmayan, daha 
doğrusu korsan yük 
taşımacılığı yapan 
araçlar trafikten 
men edilecekler. Bu 
uygulama ile kam 
yonetçi esnafımız 
rahatlayacak. 
Bugün sadece İs
tanbul’da K belgesi 
olmadan, vergi ver
meden taşımacılık 
yapan en az 10 bin 
korsan araç var. 
Diğer taraftan yasal 
olarak taşımacılık 
yapıp devlete vergi 
ödeyen kamyonetçi 
esnafımız geçimini 
zor idame ettiriyor. 
Yeni uygulama ile 
bu adaletsizliğin 
önüne geçilecek” 
diye konuştu.

koruma altına 
alabilecek. 
Öte yandan, 
uygulamaya 
vatandaşların işini 
kolaylaştırmak 
için emlakçılar da 
dahil edildi. Pilot 
olarak Kocaeli 
Emlakçılar 
Odasınca başlatılan 
uygulamayla taşın 
maza yönelik ara 
cıhk faaliyetlerinin 
lisanslı kişiler eliyle 
yürütülmesi 
sağlanacak. 
Uygulamaya Sivas, 
Muğla, İzmir ve 
Ankara'daki emlak 
çil ar da katılarak 
devam edilecek.
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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.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet M0d. 513 1° 28

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 33 29
Mer.Sağ.Oceğı 513 10 60
Tomokay Tomografi 513 65 29

j Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER

RESMİ DAİRELER ""

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 51310 57
Karayollan 513 13 08
Uman Baş. 513 11 33
MalMüd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 51314 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
llçeTanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR___________513 71 66

BELEDİYE

DENİZ OTOBÜSÜ

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

OTOBÜS 

Gemlik Körfez
GEMLİK'İN İLK GÛNLÛK SİVaSİ'GÂZETESİ:^

tEiiiisiimW

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

Santral 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

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

Şehirlerarası Oto 261 54 00
büs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yani Likltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Patrol 513 1O 79
MAR-PET 013 30 33
Tuncay Otogaz 013 10 40
Beyza Patrol 013 O1 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 5961 
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 
AİLE ARASINDA 
11.30-14.00-16.30- 

19.00.-21.15 
ACI TATLI EKŞİ 

11.30-14.00-16.30- 
19.00-21.00 

MAİDENİN ALTIN 
GÜNÜ 

11.30-14.00-16.30- 
19.00-21.00 

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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GemlikKErfez
GEMLİK'İN ILK GONICK 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

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

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

■ O .

tlayal etmek SİZDEN... Gerçekleştirmek BİZDEN..

YEMEKSİZ

manabtir\ 
AİLE 0AZIN08Uİ

VE H6R TÜRLÜ
CEMİYETLERİNİZ

HİZMETİNİZDEYİZ

HER BÜTÇEYE 
UYGUN 

KİŞİYE ÖZEL VE 
HAZIR GELİNLİK 

KINALJK - NİŞANLI K
KAFTAN - /

ÖZEL DİKİM / 
VE HAZIR ABİYE 

ÇEŞİTLERİMİZ £&
PROFESYONeW ı 

। KADROMUMfj 
İH İZ METİN İZ DEYİZ

Siz. hayallerinizdeki düğünü anlatın, 
. biz masala dönüştürelim...

Cumhuriyet Mh. 432. Sk. No: 7 
Manastır Mevkii GEMLİK

®W''DW'YIU
REZERVASYONLARIMIZ 

BAŞLAMIŞTIR

facebook, fa Terzioğlu Moda
İstiklal Cad. Bora Sok. No: 3/B GEMLİK

GSM: O 532 B15 3105 GSM: O 541 52012 02

http://www.yigitinsaatgemlik.com


2017 MODEL KONTİNÜ SİSTEM MAKİ NELERDE YÜKSEK VERİMLİ SI KİM! 3 KONTİNÜ

[KAVLAK]

ZEYTİN 
KASALARINIZ 
ANINDA SİZE

r MARMARA'NIN EN BÜYÜK ZEYTİNYAĞI FABRİKASI

oünlüksT™ BASKI SIRASI BEKLEMEK YOK 
yağlikzeytIn işleme kapasİtesİ YENİ FABRİKAMIZ YALOVA YOLUNDA HİZMETİNİZDE!

"\0530 660 68 80

25 Aralık 2017 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA
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Orman vasfını yitirmiş Kuzey sırtlarındaki makilikler hâzineye devredilecek. 
Bu alanlar daha sonra Çevre ve Şehircilik ve Bakanlığına devredilecek.

MB İle Gemlik'e yeni imar alanları acılıyor
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Tepelerin imara açılmasına 
engel kalmadı

Önceki gece yayınlanan Kanun 
Hükmündeki Kararname ile ilçemize 
özel bir ek madde konuldu.

Bu madde, deprem riski taşıyan 
ilçemizde Orman Bakanlığına ait 
orman özelliğini kaybetmiş alanlar, 
Hâzineye verilecek.

Hazine de bu alanları imara açılma 
sı için Çevre ve Şehircilik Bakanlı 
ğına devredecek. Devamı sayfa 4’de

Yeni yayınlanan 
696 Sayılı Kanun 
Hükmünde Karar
name ile Deprem 
Gemlik’te risk ol
maktan çıkıyor. 
KHK’nın geçici 
25. Maddesine 
göre orman 
olarak mu ha fa 
zasında bilim ve 
fen bakımından 
hiçbir yarar 
görülmeyen ve 
tarım alanına da 
dönüştürülmesi 
mümkün olma 
yan yaklaşık 280 
hektarlık alan toplu 
konut yapımına 
açılabilecek. 
Belediye Başkanı

Refik Yılmaz, 
yaptığı açıklamada, 
Gemlik’in her 
tarafı zeytin ağacı 
olduğu için alter
natif alanların

bulunamadığına 
dikkat çekerek, 
bu yasa ile bir 
taraftan zeytin 
ağaçlan ko
runurken, diğer

yandan da 
alternatif yerleşim 
alanları sağlan 
mış olduğunu 
ifade etti.
Haberi sayfa 3’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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DP Bursa İl Başkanı Ali Biliz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Gemlik’te olanları mektupla anlattı...

Mi Biliz’den yeni iddia; "Devlet Hastanesi ne 
fetöcüleıin aileleri ise alındı” iddiası

Ali Biliz’in iddia ettiği Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Başhekimi 
Dr. Şahmeran Çelenkoğlu, suçlamaların asılsız olduğunu, Ali Biliz hakkında 

tazminat davası da açacağını belirterek, “Çamur at izi kalsın” dedi
Demokrat Parti 
Bursa İl Başkanı 
Ali Biliz, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’dan sonra 
bu kez de oklarını 
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet Has
tanesine yöneltti. 
Ali Biliz, sosyal 
medyada paylaş 
tığı Gemlik Devlet 
Hastanesine, 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan’ın çalışma 
ve yatak odasına 
dinleme cihazı 
yerleştiren Fetö 
terör örgütü üyeliği 
belirlenen ve tutuk
lanan bir polisin 
eşinin özel şirket 
elemanı olarak 
yerleştirildiğini, 
ayrıca Başhekimin 
özel kalem müdürü 
olarak çalıştırılan 
elemanın şirket 
üzerinden işe 
alarak Fetöcülere, 
eleman temin ettiği 
ve barındırdığını 
iddia etti.

BAŞHEKİM 
ŞİKAYETÇİ OLDU

Ali Biliz’in face- 
book’tan yaptığı 
bu iddialar üzerine, 
Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesi başhe 
kimi Şahmeran 
Çelenkoğlu’nun 
14 Aralık günü 
saat 16.oo de 
Cumhuriyet 
Başsavcılığına 
giderek, Ali Biliz 
hakkında suç duyu
rusunda bulunul 
duğu öğrenildi. 
Şikayet üzerine 
polis çağrısı 
üzerine avukatıyla 
Emniyet Müdürlüğü 
ne giderek ifade 
verdi.

CUMHUR 
BAŞKANINA 
MEKTUP 
GÖNDERDİ

Biliz, başından 
geçenleri Cumhur
başkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a,

Başbakan, Sağlık 
Bakanı ve İçişleri 
Bakanına da bir 
mektup yazarak 
bildirdi.
Ali Biliz, Cumhur 
başkanına yazdığı 
mektubunda, em
niyette verdiği 
ifadede kendinden 
bilgi ve belge 
istendiğini belirte 

rek "Belgeye ne 
gerek var. Yer belli, 
başhekim belli, 
çalışanlar belli, 
neyin belgesi. 
Mesele Türkiye 
Cumhuriyeti Cum 
hurbaşkanTna 
resmen kumpas 
ve tehdittir. Beni 
çağıran savcının 
araştırma talimatı 

vermesi gerekir 
ken, bu başheki 
min arkasında 
duran AKP görü 
nümlü hangi Feto 
cüler var.” dedi. 
Biliz, Cumhurbaş 
kanına yazdığı 
mektupta, ifade 
sinin alınmasından 
3 dakika sonra, 
kendisinin aran
maya başlandığını 
verdiği bununda 
ifadesini alan 
görevli polisin 
Fetöcülerle birlikte 
hareket eden biri 
olduğundan şüphe 
lendiğini belirterek, 
Cumhurbaşkanına 
belgeler gönder 
di ve gereğinin 
yapılmasını 
Cumhurbaşkanlığı, 
Başbakanlık ile iç 
İşleri Bakanlığı ile 
Sağlık Bakanı’nın 
dan da istedi.

BAŞHEKİM 
İDDİALARI 
YALANLADI

DP İl Başkanı Ali

Biliz’in kendi 
sosyal paylaşım 
sitesi facebooktan 
yaptığı paylaşım 
üzerine savcılığa 
suç duyurusunda 
bulunan Muammer 
Ağım Gemlik 
Devlet Hastanesi 
Başhekimi Şahme 
ran Çelenkoğlu, 
gazetemize 
yaptığı açıkla 
mada, şikayetle 
kalmayacağını, 
bu işin sonuna 
kadar götüreceğini 
belirterek, 
"İddialar tamamen 
yalandır. Duyum ile 
insanlar karalana- 
maz. Bu şahsı 
tanımam hastanede 
600 personelim var. 
Çamur at izi kalsın 
diyemem. Şahıs 
hakkında tazminat 
davası açacağım. 
Benim Fetö ile 
hiçbir alakam yok. 
Ne çocuklarımı 
onların okulların da 
okuttum, ne de bir 
toplantılarına 
katıldım” dedi.

Suat İllgen, C H P Ge ncli k Kolu Başkanı oldu
Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
kongresinden 
sonra, yeni yöne
tim gençlik kolu 
başkanlığı için 
seçimini yaptı. 
Hafta sonunda CHP 
ilçe binasında 
yapılan seçimde 
CHP Gençlik Kolu 
için aday olan Suat 
Ulgen, tek liste ile 
gençlik kolu baş 
kanlığına seçildi. 
Ulgen, seçimlerden 
sonra yaptığı 
konuşmada, 
"Babam Zafer

Ülgen’den aldığım 
bayrağı ben sürdü 
receğim. Partime 
ve ülkeme yararlı 
olmaya çalışaca 
ğım.” dedi 
Ulgen, Atatürk ilke 
ve devrimlerine 
sahip çıkacaklarını, 
onun izinden Türk 
gençleri olarak 
yürümeye devam 
edeceklerini ve 
gençliğe Atatürk 
çülüğü anlatacak 
larını, önümüzdeki 
seçimler için 
çalışacaklarını 
söyledi.
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Orman vasfını yitirmiş Kuzey sırtlarındaki makilikler hâzineye devredilecek. 
Bu alanlar daha sonra Çevre ve Şehircilik ve Bakanlığına devredilecek.

Yeni yayınlanan 
696 Sayılı Kanun 
Hükmünde Karar
name ile Deprem 
Gemlik’te risk ol
maktan çıkıyor. 
KHK’nın geçici 25. 
Maddesine göre 
orman olarak 
muhafazasında 
bilim ve fen 
bakımından hiçbir 
yarar görülmeyen 
ve tarım alanına da 
dönüştürülmesi 
mümkün olmayan 
yaklaşık 280 
hektarlık alan toplu 
konut yapımına 
açılabilecek.

YILMAZ 
8 BİN KONUT 
DAHA 
YAPILACAK

Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
sağlam zemin 
üzerinde güvenli 
ve konforlu binalar 
sayesinde yeni 
Gemlik’in önünün 
açıldığını belirte 

rek, Cihattı Ma
hallesinde 
başlatılan 1400 
konutlu toplu 
konut hamlesinin 8 
bin konut daha 
yapılarak devam 
edebileceğinin 
açıkladı.

KHK İLE 
YAMAÇLAR 
ARSAYA 
DÖNÜŞEBİLECEK

KHK’nın geçici 25. 
Maddesinde, 
“Bursa ili Gemlik 
ilçesinin deprem 
tehlikesi altında 
bulunması ve ilçe 
sakinlerinin hâliha 
zırdaki yerleşim 
yerlerinden 
nakledilmesinin 
zorunlu bulunması 
sebebiyle, orman 
olarak muhafaza 
sında bilim ve fen 
bakımından hiçbir 
yarar görülmeyen 
ve tarım alanına da 
dönüştürülmesi 
mümkün olmayan 

yerlerden, Orman 
ve Su İşleri 
Bakanlığının teklifi 
üzerine sınırları 
Bakanlar Kurulun 
ca belirlenen alan
lar, Orman Genel 
Müdürlüğünce 
orman sınırları 
dışına çıkarılarak 
tapuda Hazine 
adına resen tescil 
edilir. Bu alanlar 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığının tasar
rufuna geçer. 
Bu alanlarda 21 
Haziran 1987 tarihli 
ve 3402 sayılı 
Kadastro kanunun 
22’nci maddesinin 
kadastrosu 
yapılmış olan yer
lerin ikinci defa 
kadastroya tabi 
tutulamayacağına 
ilişkin hükmü 
uygulanmaz. Bu 
alanların tespiti 
amacıyla Orman 
Genel Müdürlüğü’ 
nce yeteri kadar 
orman kadastro 
komisyonu

görevlendirilir. Bu 
tespit sırasında 
ilan süresi bir 
hafta, itiraz süresi 
ise bir aylık ola 
rak uygulanır. Bu 
fıkranın uygulan 
masına ilişkin usul 
ve esaslar Bakan
lar Kurulunca 
belirlenir.
Birinci fıkra kapsa 
mında orman sınır 
lan dışına çıkarılan 
alan kadar, Hazine 
taşınmazı orman 
tesis edilmek üze 
re Maliye Bakanlı 
ğınca Orman 
Genel Müdürlü 
ğüne tahsis edilir. 
Bu madde kapsa 
mında nakline ve 
yerleştirilmesine 
karar verilenlerin 
iskânına ilişkin iş 
ve işlemler Çevre 
ve Şehircilik Bakan 
lığınca yürütülür” 
denilmekte...

TÜM ENGELLER 
KALKTI 
Gemlik Belediye

Başkanı Refik 
Yılmaz, Cihath Ma
hallesinde 150 
dönümlük mer
adan dönüştürülen 
alana başlatılan 
1400 konutlu toplu 
konut hamlesine 
17 bin başvurunun 
yapıldığını hatırlata 
rak, “Talep çok 
yoğundu.
Alternatif alan 
bulamıyorduk. 
KHK ile Yeni Gem
lik’in önündeki 
bütün engeller 
kalkmış oldu. 
Bu bölgelere 
8 bin konut daha 
yapılabilecek. 
Planlarımız hazır. 
Hemşerilerimize 
sağlam zemin 
üzerinde deniz 
manzaralı alan
larda modern ve 
konforlu konutlar 
inşa edeceğiz, 
insanı yaşat ki 
devlet yaşasın 
anlayışıyla hareket 
ediyoruz. Hüküme
timiz Van dep 

reminde bir yılda 
17 bin konut ya
parak, Van’ı 
deprem riskinden 
kurtardığı gibi 
Gemlik için de 
özel yasa ya 
parak ilçemizi 
deprem riskinden 
kurtarmış oldu.” 
dedi.
Refik Yılmaz, 
Gemlik’in her 
tarafı zeytin ağacı 
olduğu için alter
natif alanların 
bulunamadığına 
dikkat çekerek, 
bu yasa ile bir 
taraftan zeytin 
ağaçları ko
runurken, diğer 
yandan da 
alternatif yerleşim 
alanları sağlan 
mış olduğunu 
ifade etti.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
KHK ile Gemlik’in 
önünü açan 
bakanlara ve mil
letvekillerine 
teşekkür etti.

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

O SAATTE 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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Güne Bakış MMHİİMİMi
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com 

Tepelerin imara açılmasına engel kalmadı 
1999 depremi Türkiye de unutulmuş olan deprem 

korkusunu hatırlattı.
Gemlik Kuzey Anadolu fay hattı kenarında 

kurulmuş bir yerleşim birimi.
Doğu Anadolu bölgemizden gelen Adapazarı'ndan 

kırılarak ikiye ayrılan bu hattın bir kolu İznik üze 
rinden Gemlik'ten geçen Marmara denizi içinden 
Tekirdağ yarımadasına gitmektedir.
Bir kolu da Yalova - Gölcük'ten yine Marmara 

denizi üzerinden Adalar ve İstanbul'a uzanıyor.
1999 depremi, Adapazarı ve Gölcük- Yalova da 

büyük hasarlara ve can kaybına neden oldu.
Bizler de 7.4 lük sarsıntı ile günlerce evlerimize 

giremedik. Şükür ki ilçemizdeki fay hareketlenmedi 
ve çok az maddi hasarla depremi atlattık.

Bu depremden sonra eski Başkan Mehmet Turgut 
döneminde bir çok çalışmalar yaptılar. Birçok dep 
rem uzmanı ilçemize gelerek nutuklar attılar, ama 
değişen birşey olmadı.

Kısacası Gemlik için deprem riski ilçemizin Yalova 
yolu üzerinden geçen ve İznik’ten gelen ciddi bir 
kırık mevcut.

Birinci derecede deprem riski taşıyan bir ilçe Gem
lik.

Durum böyle olunca ne yapmak gerekir; önce dep 
remi iyi kavramak, öğrenmek ve bir deprem anında 
nelerin yapılacağını öğrenmek gerekir.

Depreme hazırlıklı olmak gerekir.
Konutlarımızı ve işyerlerimizi sağlam zeminlerde 

ve depreme dayanıklı olarak inşa etmemiz gerekir.
Deprem konusunda örgütlenmek, iş bölümü, dep 

rem planlaması yapmak, yapı stoklarını belirlemek, 
depreme dayanıksız binaları yıkıp yerine yenilerini 
yapmak gibi uzun uzun maddeler sıralayabiliriz.

Gemlik’in 1970 den sonra yapılan tüm yapıları 
deniz kumuyla yapıldığı bir gerçek. Bu da kolonlar 
içindeki ve yapı içindeki demirlerin korozyona 
uğraması, çimentonun tutucu özelliğinin yitirilmesi 
demektir. Gemlik’teki konutların birçoğu böyle yapıl 
mıştır. Bunun için binalarda depremsellik araştırma 
sı kimse yaptırmıyor. Yapsalar evlerinden çıkanla 
cakları korkusu yanında satamama korkusunu 
yaşıyorlar. Bundan kurtulmanın yolu kentsel 
dönüşümdür. Kentsel dönüşüm ilçemizde başladı. 
Güzel örnekler görüyoruz. Ama asıl sorunu bir 
bataklık olan ova yapılaşmaya açıldı. Bunda so
rumlu Olan belediyedir. Bir avuç kişiye rant sağla 
mak için yapılan bu binalar 1999 depreminden sonra 
yapıldı yapılmaya devam ediyor.

Bir kısım yerleşim de fay kırıkları ve fay hattında.
Gemlik’in kurtuluşu sağlam zeminlerde. Sağlam 

zeminler ise zeytinlik alanlarda ve orman gözüken 
alanlardaydı.

KHK orman özelliği kalmamış arazilerin konuta 
açılmasının önünü açmak için çıkarıldı. Belediye 
Cihattı Köyü merasının kendine geçmesiyle bu 
alanda yeni konutlar yapmaya başladı. TOKI yerine 
belediye ana işlerini bırakıp bütçesinin büyük bir 
bölümünü konut yapımma ayırdı.

İleride ne ile karşılaşacağımız bilinmiyor. 
Bu gidişle yüksek yamaçlar imara açılacak. 
Bence bundan önce sağlam zeminli kuzey planla 

rındaki 2.5 kat olan imar alanlarında kat yüksekliği 
yeniden ele alınmalı. Cihatlı’ya 5 kat izin verilirken, 
kuzey planlarında 2.5 kat inşaat yaptırmak adaletsiz
liktir, eşitsizliktir.

Gemlikli kadın muh 
tadarımız, Bandırma 
da açılan “Kadın 
muhtarlar Akademi 
si”nden mezun 
oldular.
15-19 Aralık günleri 
Bandırma Eken Pres 
tij Otel de düzenle
nen “Kadın Muhtar
lar Akedemisi”ne 
ilçemizden GençalH 
Mahallesi Muhtarı 
Mürüvvet Aslan 
Günay ile Halitpaşa 
Mahallesi Muhtarı 
Sevim Koçdemir 
katıldı.
Türkiye’nin birçok 
il ve ilçelerinde ma
halle muhtarlığına 
seçilen bayanlara 
yönelik olarak ilk 
kez düzenlenen 
Muhtarlar Akade 
misi’nde, seçim ka
nunu, il özel idaresi 
Kanunu, Büyükşehir 
ve belediyeler ka
nunu ile ilgili bayan 
muhtarlara bilgiler 
verildi.
4 gün süren Kadın

muhteriar Akade 
misi sonunda 
katılımcı muhtarlara 
diploma verildi.
Gemlikli kadın 
muhtarlar Mürüvet 
Aslan Günay ve 
Sevim Koçdemir 
gazetemize yaptıkla 
rı açıklamada, 
Akademinin çok 
yararlı olduğunu, 
birçok bilinmeyeni 
öğrendiklerini 
söylediler. Aslan Günay

iı,IMinWıWliromflı
İlçemiz esnafların 
dan Süleyman 
Serin’in kızı Elif 
Serin, Bursa da 
Serin Avukatlık 
Bürosunu 
hizmete açtı. 
Uluslararası Kıbrıs 
Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nden 
mezun olan Elif 
Serin, Bursa da 
stajını bitirdikten 
sonra, çalıştığı 
uzman hukuk 
bürolarında tecrübe 
kazanarak, mesleki 
bilgilerini 
artardıktan sonra 
kendi bürosunu 
açma kararı aldı. 
Av. Elif Serin,

Elif Selin, bundan 
sonra tüm gücüyle 
vekillerinin davala 
rina odaklanacağını 
söyledi.

düzenlediği büro
sunu ailesi, yakın 
larıyla hizmete açtı. 
Hukukçu olmak ide
ali olduğunu belirten

geçtiğimiz Cumar 
tesi günü Bursa 
Uluyol da bulunan 
Bilgi iş Merkezi’nin 
3. katında
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Gemlik Gemport 
Anadolu Lisesi 
mesleki tanıtım 
çalışmalarını 
sürdürüyor.
Geçtiğimiz gün
lerde, okul salo
nunda yapılan 
mesleki tanıtım 
günlerine Saral 
Eczanesi sahibi

Eczacı Şeyda Saral 
konuşmacı olarak 
katıldı. Saral, 
eczacılık mesleği 
hakkında öğrencile 
re bilgiler verdi, 
öğrencilerin 
sorularını yanıtladı. 
Okulun Kulüp 
Rehber Öğretmeni 
Sevgi Sayın, 

“Öğrencilerin 
istekleri doğrultu 
sunda meslekleri 
tanıyarak üniver 
site için doğru 
tercihlerle yön
lendirilmeleri için 
destek veriyoruz. 
Bu yöndeki çalışma 
lafımız devam 
edecek” dedi.

Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Başkanı 
Ahmet Vakkas 
Yıldız ve yönetim 
kurulu üyeleri, 
Gemlik Mimarlar 
Odası Başkanı 
seçilen Betül Arı ve 
yönetimine hayırlı 
olsun ziyareti 
gerçekleştirdi. 
Saadet Partisinin 
yapmış olduğu zi
yaretten duydukları 
memnuniyeti dile 
getirerek sözlerine 
başlayan başkan 
Betül Arı; “Mimar
lar ve mühendisler 

odası olarak, oda 
miza bağlı tüm 
arkadaşlarımızın 
ihtiyaçlarını karşıla 
mak mesleki çalış 
malarını kolaylaştır 
mak ve mesleğin 
gelişimini sağla 
mak mimarların bir
biri ve özellikle 
halkımız ile muha 
tabı olduğumuz 
belediye çalışan 
larıyla aralannda 
olan ilişkilerinde 
dürüstlüğü hakim 
kılmak, disiplini ko
rumak amacıyla 
hizmet veren bir 

odayız.” diyerek 
Oda’nın amacına 
değindikten sonra 
şunları söyledi. 
“Halkımız ve beledi 
yemiz arasında 
çalışan bir köprü 
vazifesindeyiz. Bu 
sebeple de diyoruz 
ki; Belediye ve 
dolay ısı ile hizmete 
talip olacak siyasi 
partiler biz 
mimarlan unutma 
malı, imar planlarını 
hazırlamada ve 
uygulamada biz- 
lerin de görüşlerini 
almalı.”

Facebook sayfamız; Gemlik Körfez - Güler Ajans

Peynir Toboğı Ordövr Tabağı
Kavun Mevsim Yeşil Salata

Poçonga Böreği Arnavut Ciğeri

içi Pilavlı Hindi İncik 
veya Levrek Balığı 

VlMİm fytgudtifâlijitıdt.
Meyve Tabağı İM

L Kabak Tatlısı veya Fınnda Helva

I L
Köfte Pototosvo Soft l;«cek \

Sınırsız yerli içki ve soft İçecek 
Gece Sonunda Kelle Paça Çorbası 

MÜZİSYEN SAİM VE SAZ ARKADAŞLARI EŞLİĞİNDE

Boksör Restaurant
O Rezervasyon Telefonu

02245131234
0536 8207373 - O**?

■ A ‘
R5IL ÇELİK

Orhangazi / Bursa’da Kurulu, kaliteli 
çelik üretiminde Türkiye’nin en büyük 
kuruluşu olan ve Dünyanın sayılı (iren, 
çileri arasında yer alan fabrikamızın 
Üretim ve Bakım Bölümlerinde 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 fo'"<u 
doldurarak başvurulaPmr-

insankaynaklari@asil- 
celik.com.tr

mailto:insankaynaklari@asil-celik.com.tr
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WMIMHWiMllllli
Baştan sona 
heyecanı yüksek 
olan maçı Gemlik 
Basketbol 10 sayı 
farkla kazanarak 
ligdeki 3 gali
biyetini aldı. 
Gemlik ilçe spor 
salonunda kalaba 
hk Gemlik seyircisi 
karşısında oynanan 
Türkiye Basketbol 
2.ligi 8 .hafta 
müsabakasına 
Gemlik Emniyet 
Müdürü Abdulkadir 
Yüce, Gemlik Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran, 
Gemlik Jandarma 
Komutanı Binbaşı 
Barış Bozkurt ve 
Gemlik Basketbol 
Kulübü Başkanı 
Berkay Bulut’un 
yanı sıra basketbol 
severler izledi. 
Müsabakanın 
ilk periyotuna 
Gemlik ekibi aldığı 
8 ribaund ve
5 asist ile Mersin 
Büyükşehir 
karşısında periyotu

2 sayı önde 
tamamladı.
2 çeyrekte Gemlik 
ekibi Serdar 
Yavuz ve Melih 
Kabakçıdan 
bulduğu sayılara 
Mersin ekibi aldığı 
19 ribaund ve 9 
asistine karşılık 
verince ilk yarı 
30:30 berabere 
sonuçlandı.
2.yarıya daha 
etkili başlayan 
Mersin ekibi 
.periyotu 14:11 önde 
tamamlamasıyla 
son çeyreğe 41:44 
önde girdi.

Son çeyrekte 
Gemlik yaptığı 
savunma ve 
bulduğu sayılar ile 
periyotu 13 sayı 
fark ile bitirerek 
maçı 70:60 
kazanmasını bildi. 
Gemlik Basket- 
bol’da Cem Han 16 
sayı ,5 Ribaund ,1 
asist - Serdar 
Yavuz 12 sayı, 2 
Ribaund, 3 Asist - 
Melih Kabakçı 11 
Sayı 3 Ribaund ,1 
asist - Mert 
Yavi 10 sayı, 8 Rib
aund , 2 Asist - 
Gökhan Şenol 8

sayı, 3 ribaund , 5 
asist ile oynadı.
Mersin 
Büyükşehirde 
Gökper Gen 
14 sayı ,7 ribaund 

ve 5 asist ile 
oynadı.
Bugün kazanan 
Gemlik seyircisi 
oldu diye sözlerine 
başlayan
Gemlik Basketbol 
Kulübü Başkanı 
Berkay BULUT 
"Öncelikle tribün
leri dolduran seyir
cilere verdikleri 
destek için 
teşekkür ederim. 
Takım olarak 
bugün yüreğini 
sahaya yansıdan 
oyuncularımızın 
verdikleri mücadele 
skoru lehimize 
çevirdi.

Artık önümüzdeki 
müsabakalara 
konsantre olarak 
Gemlik ismini 
en iyi şekilde temsil 
edeceğiz", ifadesini 
kullandı.

ölrtağ'itatilciiiını

Hafta sonu tatili 
nedeniyle Uludağ'a 
akın eden tatilciler, 
dağ yolundaki yo 
ğun kar nedeniyle 
teleferiğe akın etti. 
20 dakikalık dağ 
yolculuğunu 
modern kabinlerde 
dağ manzarası 
izleyerek geçirmek 
isteyen binlerce 
kişi, teleferik 
önünde metrelerce 
kuyruk oluşturdu. 
Kış turizminin 
gözde tatil merkez
lerinden biri olan 
Uludağ sezona 
hızlı başladı. Son 3 
gündür etkili olan 
kar yağışı ne
deniyle kar kalınlı 
ğımn 1 metreye

ulaştığı Uludağ 
hafta sonu 
tatilcilerin akınına 
uğradı.
Karın tadını 
çıkarmak ve 
kayak yapmak 
isteyen 
vatandaşlar 
teleferiğe akın etti. 
Son iki gündür 
yaşanan şiddetli 
fırtına ve tipi 
yüzünden dağ 
yolunun kapanma 
sından endişe 
eden tatilciler araç 
lannı şehir merke 
zindeki otoparklara 
bırakıp dağa tele
ferik ile çıkmayı 
ferah edince 
gidiş ve gelişlerde 
yoğunluk yaşandı.

Gemlik Gübre San. A.Ş. adına, Gemlik Ticaret ve Sanayii 
Odası onaylı, Gemlik Gümrük Müdürlüğü tescilli 
“L 0996921” numaralı 12.12.2017 tarihli MENŞE 

ŞAHADETNAMESİ dolaşım belgesi kayıp olmuştur.
Hükümsüzdür.

Gemlik Gübre San. A.Ş. adına, Gemlik Ticaret ve 
Sanayii Odası onaylı, Gemlik Gümrük Müdürlüğü 
tescilli “U 0838038” numaralı 12.12.2017 tarihli 

A.TR dolaşım belgesi kayıp olmuştur. 
Hükümsüzdür.

KAYIP
Gemlik Gümrük 

Müdürlüğünden tescilli 
17160400IM025128 nolu 

beyannameye ait gümrük 
vergisi vezne alındı makbuzu 
kaybolmuştun Hükümsüzdür.

BİLİM GÜMRÜK 
MÜŞAVİRLİĞİ

Gemlik K^-fez
■omum

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAŞOTBMra
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK • REKLAMCILIK

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

KÜÇÜKKUMLA
HEELMII SİTESİNDE

HAVUZLUEŞYAL veEŞVUSIZ 
2+TDAİRESAHİDNDENSATIUK

0 535 37818 00
^^acebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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10cak itibariyle indirim geliyor
Maliye Bakanlı 
ğınca, vergiye

yayımlanarak

uyumlu mükelleflere 
yüzde 5'lik vergi in
dirimi 1 Ocak'tan 
itibaren uygulamaya 
konulacak.
Maliye Bakanlığının 
vergiye uyumlu 
mükelleflere 
vergi indirimi 
uygulanmasına 
ilişkin usul ve 
esasların yer aldığı 
Gelir Vergisi Genel 
Tebliği, Resmi 
Gazete'de

yürürlüğe girdi. 
Buna göre, 
1 Ocak'tan itibaren 
ticari, zirai veya 
mesleki faaliyeti 
nedeniyle gelir 
vergisi mükellefi 
olanlarla finans ve 
bankacılık sek 
törl erinde 
faaliyet göste 
renler, sigorta ve 
reasürans şirketleri, 
emeklilik şirketleri 
ve emeklilik yatırım 
fonları hariç kurum-

A

beyannameleri 
üzerinden hesap 
lanan vergilerinin

Hesaplanan indirim 
tutarı 1 milyon li
radan fazla ola

lar vergisi mükel 
lefleri arasından 
vergisini düzenli 
ödeyenlerin yıllık yüzde 5'i indirilecek, mayacak.

Düzenlemeden 
faydalanabilmek 
için, indirimin 
hesaplanacağı 
beyannamenin ait 
olduğu yıl ile bu 
yıldan önceki 
son iki yıla ait 
vergi beyan
namelerinin kanuni 
süresinde verilmiş 
ve bu beyanna 
meler üze 
rine tahakkuk eden 
vergilerin süresinde 
ödenmiş olması 
gerekecek.

Pasaport harçları hakkında önemli tarar!
Yurt dışına seyahat 
edecek vatandaşlar 
için hazırlanması 
gereken temel 
evrakların başında 
yer alan pasaporta 
sahip olmak, 
2018 yılından 
itibaren biraz 
daha masraflı 
olacak.
Enflasyon 
rakamlarının 
açıklanması ile 
beraber pasaport 
harçlarına gelecek 
olan zam da 
şekillendi. 
Her yıl düzenli 
olarak artan pas
aport ücretlerinin 
2018 yılı zam 
oranı belli oldu. 
Vatandaşlar, 2018 
yılından itibaren 

pasaportlarını 
almak için yüzde 
14,47 oranı kadar 
daha fazla ödeme 
yapacaklar. 
Bu nedenle de 
yurt dışına çıkacak 
ya da çıkması 
muhtemel kim
selerin bu 
pasaportları alırken 
ödeyecekleri miktar 
da haliyle artacak. 
Ödenecek olan harç 
miktarları ve ne 
kadar süre ile 
geçerli oldukları 
süre şöyle; 6 aylık; 
137,50 TL, 1 senelik; 
201,30 TL, 3 senelik; 
465,50 TL, 4-10 
senelik; 657,40 TL. 
2018’den itibaren 
geçerli
Bakanlar Kurulu

kararı ile belirlenen 
yeni pasaport harç 
bedelleri, zamlı hali 
ile 2018 Öcak ayı 
başından itibaren 
geçerli olmaya 
başlayacak.
Çıkarılan son yasa

ile birlikte 2017 
yılının sonunda 
bütün pasaport 
işlemleri Nüfus 
ve Vatandaşlık 
İşleri Genel 
Müdürlüğü 
tarafından

yapılacak.
Ancak 2018'e 
kadar işlemler yine 
Emniyet Genel 
Müdürlüğünce 
gerçekleştirilmeye 
devam edecek. 
Artan pasaport 

harçlarının seya 
hat edecek olan 
vatandaşları 
etkilemesi 
beklenirken, 
konuyla ilgili bilgi 
veren Biletler.com 
Müşteri İlişkileri 
Yöneticisi Yasin 
Canlı, "Elbette 
ki bu artış pek 
çok yolcuyu da 
etkileyecek.
Ancak ister uçakla 
yurt dışına gidip 
gelen ister oto
büsler ile ülkemize 
giriş çıkış yapan 
vatandaşlarımızın 
sayılarında 
azalma olmaz.
Şu anki hare 
ketlilik gele 
çekte de süre 
çektir" dedi.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
1 1 GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

Telefon Anza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
OrmBöl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolfan 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal MOd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. MOd. 513 14 14
Müftülük 513 13 54
Gümrük Md. 524 55 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm MOd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim MOd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 eo
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 5132304

H VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

Yalova (220) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhlear (262) 655 60 31

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcıhğı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emnlyat MOd. ®13 10 28

■

K
OTOBÜS

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

R
PamukkaM *12 OO 20
DBMİZUÇAÖI •13 •• 13
Pagaaua A km la Seyahat C14 33 32
METRO 313 12 12
Aydın Turfam 313 20 77
SÖzar Turizm S12 1O72
KanberoOlu-Eaada* A14 46 40
Anitur «14 47 71
Kamil Koç *12 O1 33

________ DAĞITICILAR________

E 
H

GEMDAŞ 513 29 29
Aygez 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergez 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkitgaz 513 65 00
BP Gez 514 59 01
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER

B 
’ E

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast 513 23 20
Mer.Ssğ.Ocağı 513 10 03
Tomokay Tomografi 513 55 29
Acıbadem 230 44 44

RELEDİYE

Santral 51345 21-23
Başkanlık 513 45 20

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

E. 
R

TAKSİLER

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

Akcan Petrol _ 1o
MAR-PET o13 30 33
Tuncay Otogaz 3*13 40
Bayza Petrol 013 01 03

Gemlik KErfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 5962 
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 : 

GÜLERAJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI 
AİLE ARASINDA 

11.30-14.00-16.30- 
19.00.-21.15 

ACI TATLI EKŞİ 
11.30-14.00-16.30- 

19.00-21.00 
MAİDENİN ALTIN 

GÜNÜ 
11.30-14.00-16.30- 

19.00-21.00 

5133321

Biletler.com
mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikKHrfez
GEMLİK'İH İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

Siz, hayallerinizdeki düğünü anlatın, 
biz masala dönüştürelim...

Cumhuriyet Mh. 432. Sk. No: 7 
Manâstır Mevkii GEMLİK

Terzioglu Moda
İstiklal Cad. Bora Sok. No: 3/B GEMLİK

EOU7 DWPYILI
REZERVASYONLARIMIZ 

BAŞLAMIŞTIR

tiayal etmek SÎZDEN... Gerçekleştirmek BİZDEN.

HER BÜTÇEYE 
UYGUN 

KİŞİYE ÖZEL VE 
HAZIR GELİNLİK 

KINALIK - NİSANLIK
KAFTAN- Â

ÖZEL DİKİM Jj 
VE HAZIR ABİYE 

ÇEŞİTLERİMİZ
PROFESYONELİ . 

. KADROMUzlwj 
[HİZMETİNİZDEKİ

DUGUN - NİŞAN 
SÜNNET - KINA 

YEMEKLİ 
YEMEKSİZ 

VE HER TÜRLÜ 
CEMİYETLERİNİZ 

İÇİN 
HİZMETİNİZDEYİZ

GSM: 0 532 615 31 05 GSM: 0 541 52012 02



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

günlük300toh BASKI SIRASI BEKLEMEKYOKF ZEYTİN
t KASALARINIZ 1

ANINDA SİZE JE yağlhc zeytin işleme kapasIhsi YENİ FABRİKAMIZ YALOVA YOLUNDA HİZMETİNİZDE!
r MARMARA'NIN EN BÜYÜK ZEYTİNYAĞI FABRİKASI ^0530 660 68 80

GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

Kuruluş:1973

26 Aralık 2017 Salı www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

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

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

k GEMLİK 4
irfanunluemlak.sahibinden.com

İUMİlllllMlIllltf
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Gemlik boşaltılacak mı?
Kanun Hükmünde Kararname (KHK) 

ile Gemlik’e özel bir kararname ile 
imar planlarında rezevr alan olarak 
görülen orman vasfını taşımayan alan 
lann önce Hâzineye sonra Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’na devredilecek. 
Böylece, Gemlik içinde depremde 
yıkılma riski bulunan konutlar için bu 
alanlarda toplu konut yapımının önü 
açılmış oldu.

Bu karar, Belediye ve AKP’Hlerce bü 
yük bir zafer olarak sunuluyor. 4’de

Dr. Ceyhun Irgil yaptığı basın açıklamasında, 
"Zeytin, doğa ve deniz yoksa Gemlikiçin gele
cek de yoktur, sıradan bir kasaba olarak kalır, 
önemli olan bina ve nüfus olarak büyü mek 
değil, medeni ve insanca bir kentleşme anla 
yışı ile gelişmektir. Gemlik'i büyütebilirsiniz 
ama geliştirmiyorsunuz" dedi. Haberi syf2’de

KHK İLE İLGİLİ SİVİL TOPLUM KURULUŞU 
YÖNETİCİLERİNE BİLGİ VERİLDİ

Yılmaz:"
siyaseti olmaz”

Depremin Gemlik'te risk olmaktan çıka 
rılmasına yönelik Kanun hükmünde 
Kararname (KHK) ulusal basında büyük 
yer buldu. 696 sayılı KHK'nın geçici 25. 
maddesine göre orman olarak muhafaza 
sında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar 
görülmeyen ve tarım alanına da dönüş 
türülmesi mümkün olmayan yaklaşık 300 
hektarlık alanın toplu konut yapımına 
açılabilecek olması ilçede dün günün 
konusu oldu. Haberi sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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KHK İLE İLGİLİ SİVİL TOPLUM KURULUŞU YÖNETİCİLERİNE BİLGİ VERİLDİ

Yılmaz; “Depremin siyaseti olmaz"

Depremin Gemlik'te 
risk olmaktan çıka 
rılmasına yönelik 
Kanun hükmünde 
Kararname (KHK) 
ulusal basında 
büyük yer buldu. 
696 sayılı KHK'nın 
geçici 25. madde
sine göre orman 
olarak muhafaza 
sında bilim ve fen 
bakımından hiçbir 
yarar görülmeyen 
ve tarım alanına da 
dönüştürülmesi 
mümkün olmayan 
yaklaşık 300 hektar 
lık alanın toplu 
konut yapımına 
açılabilecek olması 
ilçede dün günün 
konusu oldu.
Ak Parti Bursa Mil
letvekilleri Zekeriya 
Birkan ve İsmail 
Aydın'ın yanı sıra 
AKP İl Başkanı 
Ayhan Salman, 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkan 
vekili Şükrü Köse, 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz'ın Sivil 
Toplum Örgütü yö

neticilerine verdiği 
kahvaltılı basın 
toplantısına katıl 
dılar. AKP ilçe Baş 
kanı Zafer Işık, CHP 
İlçe eski Başkanı 
Mehmet Uğur Sert 
aslan ve MHP İlçe 
Başkanı Mehmet 
Emin Özcanbaz'ın 
da yer aldığı 
toplantıya meslek 
odaları yöneticileri, 
muhtarlar, hemşeri 
dernekleri temsilci
leri ve STÖ yönetim 
kurulu üyeleri katıl 
dılar. Belediye Mec 
lis üyeleri ve daire 
müdürleri* ıTe amir
leri de toplantıda 
yer aldılar.

8 BİN KONUT 
YAPILACAK

Basının da yoğun 
ilgi gösterdiği 
toplantıda konuşan 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, sağlam 
zemin üzerinde 
güvenli ve konforlu 
binalar sayesinde 
yeni Gemlik'in 

önünün açıldığını 
vurgulayarak, 
Depremin Gemlik'te 
risk olmaktan 
çıkacağını belirtti. 
Cihattı Mahallesin 
de başlatılan 1400 
konuttu toplu konut 
hamlesinin yaklaşık 
300 hektarlık yeni 
alana 8 bin konut 
daha yapılarak 
devam edilebile 
ceğine dikkat çeken 
Refik Yılmaz, "Gem
lik'in uzun süredir 
beklediği müjdeli 
haber KHK ile 
somutlaşarak 
ilçemizi' sevince 
boğdu" dedi.
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdo 
ğan, Başbakan Bi- 
nali Yıldırım, 
Başbakan Yardım 
cısı Hakan Çavuşoğ 
lu ve Bursa Millet 
vekilleri ile Bakan
lar kuruluna teşek 
kür eden Refik 
Yılmaz, sağlanan 
konsensüs adına da 
MHP ve CHP ilçe 
başkanlarına teşek ■ 
kür etti.

"Depremin Siyaseti 
Olmaz" diye konu 
şan Refik Yılmaz, 
KHK öncesinde tüm 
siyasi partilerin 
Gemlik'in geleceği 
adına ortak çalışma 
yürüttüğünü 
hatırlattı.

YENİ GEMLİK’İ 
İNŞA EDECEĞİZ

Cihatlı Bölgesinde 
yapılan 1400 
konutlu çalışmaya 
17 bin başvuru 
yapıldığını anımsa 
tan Yılmaz, "Gemlik 
için tarihi bir karar. 
Gemlik'in önü açıl 
dı. Taslak çalışma 
lan ve planları mi 
mar Osman Ayna 
dilli'ye yaptırdık. 
Siyasi konsensüs 
ile bu planlar son 
şeklini alacaktır. 
Zeytinlikler ve 
orman alanları ko
runarak, yeni Gem
lik'in inşasına başla 
yacağız" dedi.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkan 
vekili Şükrü

Köse'de, 696 sayılı 
KHK hakkında bil
giler verdi.

AYDIN 
“ZEYTİNLİKLER 
İMARA 
AÇILMIYOR”

Ak Parti İlçe 
Başkanı Zafer Işık, 
siyasi konsensüs 
adına teşekkür ko 
nuşması yaparken, 
Ak Parti Bursa Mil
letvekili Zekeriya 
Birkan'da, Gemlik 
için önemli ve acil 
bir karar alındığını 
anlatarak, KHK'nın 
Kentsel Dönüşüm 
kapsamında Gem- 
lik'e özel çıkarıldı 
ğını açıkladı.
Ak Parti Bursa Mil
letvekili İsmail 
Aydın'da, Gemlik'in 
tamamının zeytin 
ağaçları .ile çevrili 
olduğunu hatırlata 
rak, 6 yıldır yapılan 
her türlü girişimin 
zeytin ağaçlarına 
takıldığını söyledi. 
Gemlik'in marka 
değeri olan zeytini 

herkesten çok 
sevdiklerini savu
nan İsmail Aydın, 
bir kişinin bile de
premde yaşamını 
yitirmesinin ve
balini kimsenin 
kaldıramayacağını 
vurguladı. 
Gemlik'in üstünde 
kalan orman vasfını 
yitirmiş, makilik ve 
taşlık alanların 
imara açılacağını 
anımsatan İsmail 
Aydın, "Zeytinlikler 
ve ağaçlık alanlar 
imara açılmıyor. 
Lütfen bunu iyi bile 
Hm. Gemlik'te de
prem risk olmaktan 
çıkacak. KHK ilçem
ize hayırlı uğurlu 
olsun" diye 
konuştu.. 
Ak Parti İl Başkanı 
Ayhan Salman'da, 
Gemlik'in deprem 
riskine yönelik 
sürecin çözüm 
odaklı ilerlediğini 
belirterek, "KHK 
ilçede güzel 
sonuçlar doğura 
çaktır" dedi.

CHF Lİ İKİL "GEMLİK ZEYTİNİ İMİ MCNN OLMAK"
Dr. Ceyhun Irgil yaptı 
ğı basın açıklama 
sında, "Zeytin, doğa 
ve deniz yoksa Gem- 
likiçin gelecek de 
yoktur, sıradan bir 
kasaba olarak kalır, 
önemli olan bina ve 
nüfus olarak büyü 
mek değil, medeni 
ve insanca bir kent 
leşme anlayışı ile 
gelişmektir. Gemlik'i 
büyütebilirsiniz ama 
geliştirmiyorsunuz" 
dedi.
Gemlik 'e özel olarak 
696 Sayılı KHK ile 
çıkan imar düzen
lemesine ilişkin de 
ğerlendirmede bulu
nan CHP Bursa Mil

letvekili Dr. Ceyhun 
Irgil, "Gemlik KHK'sı 
zeytinliklerin ölümü 
dür. Zira KHK ile önü 
açılan betonlaşmayı 
kontrol edebilecek 
ve imar rantını dur
durabilecek bir ikti
dar yok" dedi.
Gemlik'te ilçe sakin
lerinin deprem riski 
taşıyan mevcut yerle 
şim yerlerinden 
nakledilmesi için 
orman olarak korun 
masında yarar 
görülmeyen yerlerde 
imarın önünü açan 
düzenleme KHK ile 
çıkarıldı. Benzer 
düzenleme geçtiği 
miz haziran ayında

Zeytin Koruma Ka- 
nunu'nda yapılmak 
istenmiş ancak zey 
tinlik alanların yok 
olma tehlikesi nede 
niyle oluşan toplum
sal baskı üzerine 
geri çekilmişti. CHP 
Bursa Milletvekili Dr. 
Ceyhun Irgil, Zeytin 
Koruma Kanunu'- 
nun, KHK ile aşıldığı 
belirtilerek, "KHK'ları 
terörle mücadele için 
çıkardıklarını söyle 
yenlere soruyorum; 
Gemlik KHK'sının 
terörle mücadele ile 
ne ilgisi var?" dedi. 
'SIRADAN BİR 
KASABAYA 
DÖNÜŞÜR'

Gemlik'in her tarafı 
mn zeytin ağacı oldu 
ğu ve bu nedenle al
ternatif yerleşim 
alanı bulunamadığı 
için sözkonusu bu 
KHK'nın zeytin 
ağaçlarını koruyaca 
ğı ve alternatif imar 
alanları sağlayacağı 
açıklamalarına da 
değinen CHP'li Irgil, 
şu ifadelerde bu
lundu: "Bu KHK ile 
Gemlik'i betonlaş 
tırıp büyütebilirsiniz 
ama zeytin kıyımın 
dan elde edilen ranta 
engel olamazsınız. 
Gemlik KHK'sı 
zeytinliklerin ölümü 
dür. Zira KHK ile önü 

açılan betonlaşmayı 
kontrol edebilecek 
ve imar rantını dur
durabilecek bir ikti
dar yok. Aksine 
Gemlik'te inşaat, 
betonlaşma ve yeni 
imar alanları İçin 
işbirliği var. Zeytin 
Yasası ile mertçe 
Meçi is'te tartışama 
yanlar ve kamuoyu
nun tepkisinden ko
rkanlar, arkadan 
dolanarak KHK 
kolaycılığı ile Gem
lik'i ranta açtılar. 
Gemlik halkı kendi 
büyümesi ve geliş 
mesi için kararı 
kendi veremez 
miydi? Gemlik daha 

çok inşaata ve bi
naya kavuşabilir 
ama zeytinlikler ve 
doğal güzelliği gi 
dince kim Gemlikte 
yaşayacak?
Yaptığınız inşaatlar 
da kim yaşayacak?
Zeytin, doğa ve 
deniz yoksa Gemlik- 
için gelecek de yok
tur, sıradan bir 
kasaba olarak kalır. 
Önemli olan bina ve 
nüfus olarak büyü 
mek değil, medeni 
ve insanca bir 
kentleşme anlayışı 
ile gelişmektir.
Gemlik'i büyüte
bilirsiniz ama 
geliştirmiyorsunuz"
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Mim
Bursa'da yaşlı 
kadının evini 
sattırmaya çalışan 
sahte polisler 
yakalandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Osmangazi 
ilçesi Akpınar Ma
hallesinde ikamet 
eden N.B.'yi (65) 
arayan dolandın 
cılar, savcı ve 
polis olduklarını 
söyleyerek kadını 
korkutup evini 
satışa çıkarmasını 
istedi.
Dolandırıldığını 
anlayan kadın, 
polisi arayarak 
yardım istedi. 
Bunun üzerine 
harekete geçen 
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü 
Yankesicilik ve 
Dolandırıcılık Büro 
Amirliği ekipleri,

yaşlı kadının bir 
kez daha dolan 
dırıcılarla irtibata 
geçmesini sağladı. 
Telefondaki 
dolandırıcıya evi 
195 bin liraya 
sattığını belirten 
N.B., paranın evde 
hazır olduğunu 
söyledi. Yaşlı 

kadına iki polisin 
gelip evdeki parayı 
alacaklarını be
lirten dolandırıcı, 
kimseye bir şey 
söylememesini 
istedi.
Bir gün sonra 
parayı almak için 
yaşlı kadının 
kapısına dayanan

E.D. (19) ve 
dışarıda gözcülük 
yapan M.K. (24), 
evde saklanan 
polisler tarafından 
yakalandı. 
Gözaltına alınan 
zanlılar, emniyet
teki işlemlerinin 
ardından adliyeye 
sevk edildi.

Bursa'dahileli
akaryakıt 

operasyonu

Bursa ve 9 ilde eş 
zamanlı yapılan 
operasyonda 38 
ton hileli akarya 
kıt ele geçirildi, 
il Jandarma 
Komutanlığı 
Kaçakçılık ve Or
ganize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekip
leri, atık yağları 
işlemek suretiyle 
akaryakıt üreterek 
değişik illere 
şatışa sundukları 
ve bu akaryakıtı 
satın aldıkları 
tespit edilen 
kişilere yönelik 
Osmaniye mer 
kezli Adana, Af 
yonkarahisar,

Bursa, Gaziantep, 
Hatay, Kahraman 
maraş, Mersin ve 
Şanlıur fa'da be
lirlenen adreslere 
eş zamanlı ope 
rasyon gerçek 
leştirdi.
Adreslerde yapı 
lan aramalarda 38 
ton hileli motorin, 
638 adet dokü
man ve suçta 
kullanılan 3 adet 
akaryakıt pompa 
sı ile 1 adet fiî- 
treleme maki 
nesi ele geçirildi. 
Olayla ilgili 
olarak yaşları 23 
ila 60 arasında 
değişen 19 kişi 
gözaltına alındı

Bursa'da polisin 
iki kıraathaneye 
düzenlediği 
baskında piyasa 
değeri yaklaşık 
30 bin liralık 
esrar ve 
uyuşturucu 
hap ele geçirildi. 
Edinilen bilgilere 
göre, Yenice Ma
hallesi Armutlu 
Bahçe Sokak'ta 
bulunan iki 
kıraathaneye 
baskın yapan Em
niyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve Or
ganize Suçlarla 
Mücadele (KOM) 
Büro Amirliği ekip
leri, yapılan ara
mada 550 adet 
uyuşturucu hap, 2 
kilo 200 gram es 

Var, 1 adet taban 
ca, 30 adet mermi 

«ve uyuşturucu 
ticaretinde

kullanılan hassas 
terazi ele geçirdi. 
Daha önceden 
uyuşturucu 
madde satmaktan 
cezaevine giren ve 
3 ay önce ceza
evinden çıkan 
kıraathane sahibi 
M .T. (35) ve F.A. 
(43), ekipler 

tarafından 
gözaltına alındı. 
Ekipler tarafından 
yapılan aramada 
kıraathane 
içerisinde iki 
adet kumar 
makinesi de bu
lundu.
İnegöl Belediyesi 
zabıta ekipleri

KAŞEDE BEKİEMEKYOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

tarafından yapılan 
yasal işlem 
sonucunda 
kıraathaneler 
kapatıldı.
Uyuşturucu tacir
leri ise, Emniyet 
Müdürlüğünde 
alınan ifadelerinin 
ardından adliyeye 
sevk edildi.

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No:5/A 
Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

Gemlik boşaltılacak mı?
Dün, Türkiye deki bütün haber ajansları ve televiz 

yon ile Gemlik’in taşınacağı şeklinde haberleri birinci 
haber olarak geçtiler.

Gemlik’in nerelere taşınacağı konusunda ise 
Belediye Başkanı ile görüşmek için bir çok haber 
ajansı dün Gemlik’teydi. Belediye Başkanı Refik 
Yılmaz ise her televizyon kanalında görüldü dün.

Gemlik’in taşınacağı şeklinde Belediye Başkanının 
açıklaması sansasyon yarattı.

107 bin nüfuslu bir ilçe nereye taşınacak, bunu 
öğrenmek isteyecek çok kişi olacaktı.

Ama öylesi bir algı operasyonu düzenlendi ki, sanki 
bu KHK ile Gemlik’te vatandaşlar sevinç içindeler.

Belediye basın bürosundan yapılan yazılı açıkla 
mada bu deyimlere rastlıyoruz. Belediye Başkanı dün 
sabah, sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerini 
Atatepe Restaurant’ta kahvaltıya davet etmiş.

Bursa AKP İl Başkanı, Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkan Yardımcısı, Bursa milletvekilleri İsmail Aydın 
ve ZekeriyeBirkan, AKP İlçe Başkanı Zafer Işık...

Belediye Başkanı Gemlik’in depremselliği konusun 
da ilçede siyasi partiler arasında oluşan bir konsen
süs ile Ankara ya giderek 3 parti genel başkanı ve 
meclis grup sözcüleriyle biraraya gelmişlerdi.

Ankara dan mutlu dönülmüştü.
Ankara çıkarması olumlu olmuştu.
Bu girişimler sonucu KHK ile orman vakfını kaybet 

miş, alanlara konut yapılmasını içeren bir kararname 
çıktı. Gemlik’in deprem gibi ortak bir sorunu konu 
sunda 3 siyasi partinin ortak davranması sonucu elde 
edilen bir başarıdır.

Ama bu başarıyı kendine mal etmek isteyen AKP 
dün diğer iki siyasi parti başkaniarmı toplantıya 
çağırmadı. Ama, CHP eski ilçe Başkanı Mehmet Uğur 
Sertaslan ile MHP İlçe Başkanı Mehmet Emin Özcan- 
baz toplantıya davetli olmadıkları halde giderek, 
orada konuştular.

AKP’lilerin fırsata dönüştürmek istedikleri bir kara 
rı bir bakıma engellediler.

Belediyeden bize gelen haberde, herkesi konuş 
turmuşlar ama Uğur Sertaslan’ın konuşmasından bir 
tek satın koymamışlar habere.

Gemlik’i taşıyacağız haberi her yerden ters tepkiye 
neden oldu. Yurt içinden arayanlar yanında Ingiltere, 
Kanada, Almanya ve ABD’de yaşayan Gemlikliler bizi 
arayıp, neler olduğunu soruyorlar.

Ortada fol yok, yumurta yok ama Belediye Başkanı 
durmadan konuşuyor.

Bu konuyu siyasi ranta dönüştürmek istiyorlar.
Gemlik konusunda gerçekçi projeler ortaya koyma 

dığınız sürece, kimseyi evinden barkından edip 
dağlara götüremezsiniz.

Baştan beri söylediğimiz, kentsel dönüşümü 
yerinde yapın.

Kimseyi sokağından, mahallesinden etmeyin dedik.
Bu yerlere İse TOKİ aracılığıyla ucuz konut yapıp 

halka satabilirsiniz.
Siz denize karşı olan evinizi yıktırıp, deniz görüyor 

diye kilometrelerce ötedeki yamaçlara taşınır 
mısınız? Gemlik taşınacak diye insanların kafasını da 
karıştırmayın. 

Yeşil alana mescit yapımı açık oturumda tartışıldı

Denizden görülür mescit yapımı konusunda yapılan açık oturumda 
sivil toplum kuruluşları olumsuz görüş bildirdi.

Gemlik Duyarlılık ve 
Dayanışma Derneğin 
ce düzenlenen açık 
oturumda, sivil 
toplum kuruluşları 
temsilcileri Gem
lik'te denizden görü 
lür bir mescit 
yapımında gerek 
olmadığı görüşünde 
buluştular.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Toplan 
tı salonunda yapılan 
açık oturumun 
moderatörlüğünü 
Yelda Baykız yaptı. 
AKP'liler ile Gemlik 
Belediyesi'nden ve 
Gemlik Belediyesi 
Kent Konseyinden 
kimsenin katılmadığı 
açık oturuma, CHP, 
MHP ve Saadet Parti 
ve Demokrat Parti 
İlçe Başkanları, 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt, Esnaf 
Odası Başkanı İs
mail Beki, Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperatifi 
Başkanı Mevlut Avcı, 
Müdürü Kenan 
Karakaş, Mimarlar 
Odası Gemlik 

inşaat Mühen 
dişleri Odası 
Bursa Şubesi 
Başkanı Mehmet 
Albayrak, son 
KHK ile 413 kilo 
metrekarelik, 
107 bin nüfuslu 
Bursa'nın Gemlik 
ilçesinin bir kısmı 
mn taşınması 
kararı çıktığını 
hatırlattı. İlçenin 
orman vasfını 
yitirmiş bir alana 
taşınmasını 
sağlayacak yeni 
düzenlemenin 
yayınlanan KHK'da 
yer almasını 
değerlendiren Al
bayrak, kararı çok 
doğru bulduklarını, 
ancak Gemlik’in 
2 ayrı tehlike 
barındırdığına

Temsilciliği Başkanı 
Betül Arı, sivil 
toplum kuruluşları 
başkan ve yönetici
leri katıldı.
Açık oturumda KHK 
ile Gemlik'teki 
orman özelliğini 
kaybetmiş yerlerin 
imara açılmasının 
önünün açan karar
name ile ilgili 
görüşlerin açıklan 
masından sonra 
yıkılan Ticaret ve 
Sanayi Odası'nın 
bulunduğu Kulüpler 
Birliği tarafından 
otopark olarak 
kullanılan alanda 
denizden görülecek 
bir mescit yapımının 
Gemlik Belediye 
Meclisinde AKP'lile 
rin oylarıyla kabul 
edilmesinden sonra 
mescidin ihtiyaç 
olmadığı konusunda 
toplumda ve soysal 
medya araçlarında 
düşüncelerin ortaya 
çıkması sonucu sivil 
toplum kuruluşları 
ve siyasi partileri 
gezen Gemlik 
Duyarlılık ve Daya 
nışma Derneği yö

dikkat çekti. Al
bayrak, yaptığı 
açıklamada, 
şöyle dedi: 
"Gemlik’te iki büyük 
tehlike var; birincisi, 
1'inci derece de
prem bölgesi ve 
yaklaşık 600 yıldır 
deprem üretmiş bir 
fay hattı mevcut. İk
incisi bu fay hattının 
üzerinde de ciddi 
oranda bir sıvılaşına 
olan kötü bir zemin 
var. Bunun için 
17 Ağustos 1999'da 
yaşanan deprem 
den bu yana 
Gemlik her 
zaman bizim 
ilgi alanımızda olan 
bir bölgeydi. 18 
yıldır Gemlik’in 
depremsellik 
açısından incelen- 

neticileri bu konuda 
bir açık oturum 
düzenleme kararı 
aldı. Dün yapılan 
açık oturumda söz 
alan Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
eski binalarının 
deniz karşısında 
Gemlik’in en güzel 
yerinde olduğunu, 
ancak eskidiği için 
belediye izin verme 
diğinden hiçbir 
onarım yapama 
dıklarım, yağmur 
yağdığında leğen 
koymak zorunda 
kaldıklarını söyledi. 
Aktı, "Eskimiş 
binamızı onarmak 
istedik, depremsellik 
araştırması yaptırdı. 
Belediye başvurdu 
ğumuzda buranın 
imar planında yeşil 
alan olduğu için izini 
vermedi. Biz oradan 
şartlı çıktık. Bu 
alanda mescit 
yapılması bir ihtiyaç 
değildir. Doğru da 
değildir. Bu konuda 
ben yaptım anlayışı 
da doğru bir anlayış 
değildir, n/lescit 

meşinin ve hatta 
taşınmasının 
lazım olduğunu 
söyledik. Şu an bu 
kararı çok sevin
dirici ve doğru bu
luyorum. Ancak, 
burada ivedi olarak 
yapılması gereken 
birkaç şey var. 
öncelikle bu iş İçin 
çok hızlı bir 
başlangıç yapmak 
gerekiyor. Çünkü 
artık kararname ile 
açıklandı. Ka
muoyunda bununla 
ilgili bir takım 
spekülasyonlar 
yaşanabilir.
özellikle 
konutlarının el 
değiştirmesinin 
sıkı şekilde takip 
edilmesi gerekiyor. 
Ayrıca projenin 

yapımının istenip 
istenmediğini halka 
soralım" dedi.
Esnaf Odası Başkanı 
İsmail Beki ise 
konuşmasında sivil 
toplum kuruluşla 
rıyla birlikte kenti ile 
ilgilendiren konula 
rın ele alınmasını, is
terken, çoğunluğa 
sahip olanların her 
istediğini yapma 
ması gerektiğini, 
ortak bir konsensüs 
sağlanması 
gerektiğini söyledi. 
Beki, "Siyasi parti 
başkanı Ankara ya 
giderek kentin 
sorunlarını ilgilere 
iletip nasıl çözdü 
lerse bu konuda da 
aynı anlayış ortaya 
konmalı" dedi.
Siyası parti temsilci
leri, bazı dernek yö
neticileri de toplan 
tıda görüşlerini 
açıkladı. Bu bölgede 
halkın karşı olacağı 
bir mescidin yapılma 
sini istemediklerini 
söylediler.Toplantını 
n sonuç bildirisi 
daha sonra dernek 
çe açıklanacak.

mutlaka 1-2 yıl 
içerisinde 
tamamlanması 
gerekiyor. Deprem 
ne zaman gele 
cek elbette 
bilemiyoruz. Ama 
çok yakın bir za
manda olacak. 
Dolayısıyla hızlı 
hareket etmemiz 
gerekiyor." 
Kararın ardından 
bölgedeki mal 
sahiplerinin de 
bilinçli davran 
maları gerektiğini 
söyleyen Albayrak, 
mal sahiplerine 
tam olarak hakkının 
verileceğine, 
spekülatörlerin 
oyunlarına karşı 
dikkatli olmaları 
gerektiğine 
dikkat çekti.
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HM'nt iiO HMIllilİ Mt rtll
Uludağ Üniversi 
tesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne 550 
yataklı ek hastane 
yapılacak.
Uludağ Üniversitesi 
kampüsü içerisinde 
1985 yılından beri 
hizmet veren Tıp 
Fakültesi Hastane- 
si'nin kapasitesi, 
yeni yapılacak 550 
yataklı hastaneyle 
artırılacak. Rektör
lük binası ve Bur- 
saray istasyonu 
arasındaki 2 bin 500 
metrekarelik alan 
üzerine inşa edile
cek hastane 7 katlı, 
100 bin metrekare 
kullanım alanına 
sahip olacak. Yeni 
hastanede çocuk 
hastalıkları, kadın 
doğum, kadın hasta 
hkları ve onkoloji 
bölümü yer alacak.

Modern bir görünü 
me sahip olacak 
hastane, yolun altın 
dan eski hastane ile 
bağlantılı olacak. 
Kampüsün 1975 
yılında planlan 
dığını ifade eden 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Yusuf 
Ulcay, "Temeli 
atılan binalar 10 yıl 
sonra hizmete baş 
lamış. 1985 yılından 
sonra yapılan bina 
larda ise 1975 
yılındaki projeye 
sadık kalınmamış. 
Onun için burada 
istenilen yerlere bi
nalar dikilmiş. 
Dolayısıyla biz 
göreve geldiğimiz 
de mevcut binalarla 
alakalı çalışmayı 
yapıp, deprem yö 
netmeliğine göre 
elden geçirildi. 3

tane binamıza yıkım 
kararı verdik. Önü 
müzdeki 30 yılın 
yeniden planlama 
sim yapıyoruz. 
Bütün kampüsü 
yıkıp yeniden yap 
ma imkanımız yok. 
Ancak ömrünün so
nuna gelmiş 15 
yıllık sonra yıkılma 
sı gereken binaların 
projelerini de tek 
tek hazırladık.
Yıkıldığında yerinde 
mi inşa edilecek 
yoksa başka bir

yere mi yapılacak 
bunun çalışmaları 
hazır" diye konuştu. 
Tıp fakültesi dendi 
ği zaman eğitim 
görülen yer değil, 
hastaların poliklinik 
ve klinik hizmeti 
aldığı bir kurum 
olarak görüldüğünü 
belirten Ulcay, 
"Onun için hastane 
için yenileme 
çalışmaları yapıldı. 
Mevcut hastanenin 
en az daha 20 yıl 
hizmet vereceği ön 

görüldü. Bundan 
dolayı hastanenin 
kliniklerden önce 
polikliniklere önem 
ve önceliği verdik. 
Polikliniklerde gün 
de 15 bin kişinin 
geldiği bir alandır. 
1985 yılında 500 
yataklı olarak hesap 
lanan bu hastane, 
şu anda 800 resmi 
yatak var. 96 tane 
de yoğun bakım 
yatağımız var. Bu 
nun haricinde 
günübirlik yatakla 

rımız mevcut. 500 
yatağa göre planlan 
mış bir hastaneyi 
biz şu anda 2 katı 
yatak kapasitesiyle 
kullanmaya çalışı 
yoruz. Bu da hizme 
ti biraz zorlaştırıyor. 
Bizim hastanemiz 
sadece Bursa'ya 
değil Türkiye'nin 
dört bir yanından 
gelen hastalara 
hizmet veriyor.
Yeni yapmayı 
planladığımız çocuk 
hastanesi projesine 
kadın doğum ve 
kadın hastalıklarını 
da ilave ettik. 
Normalde 400 
yataklı hastaneye 
150 yatak daha 
ekleyerek 550 
yataklı bir has 
tane projesini 
gerçekleştirdik.” 
dedi

Facebook savfamız : Gemlik Körfez - Güler Aians

Boksör Restaurant 
O Rezervasyon Telefonu 

02245131234 
05368207373 

n , r-

Sınırsız yerli İçki ve soft içecek 
Geco Sonunda Kolla Paça Çorbası 

MÜZİSYEN SAlM VE SAZ ARKADAŞLARI EŞLİĞİNDE

Peynir Tabağı Ordövr Tabağı
Kovun Mevsim Yeşil Salata

ty&ffîUhdM'...
Poçanga Böceği Arnavut Ciğeri

. İç» Pılavlı Hindi İncik 
veya Levrek Balığı

k Meyve Toboğı
1 Kabak Tathsı veya Fırında Helva

Köfte Patates ve Soft İçecek

A
REiL ÇELİK

Orhangazi / Bursa’da Kurulu, kaliteli 
çelik üretiminde Türkiye’nin en büyük 
kuruluşu olan ve Dünyanın sayılı üreti
cileri arasında yer alan fabrikamızın 
Üretim ve Bakım Bölümlerinde 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

mailto:insankaynaklari@asil-celik.com.tr
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Ekmeğe ilişkin 
tarifenin ilgili oda 
tarafından belir 
lenmesi sürecinde 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı'nın 
da görüşüne 
başvurulacak. 
Azami fiyat 
tarifelerinin belir
lenmesi sürecinde 
ekmekle ilgili 
düzenlemeye 
gidildi.
Buna göre, ekmeğe 
ilişkin tarife belir
lenirken Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı da 
sürece dahil 
olacak 
Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı 
tarafından 
hazırlanan 
Tacir ve Sana 
yiciler Tarafından 
Üretilen Mal ve 
Hizmetlerin Azami 
Fiyat Tarifelerinin 
Düzenlenmesi 
Hakkında Yönet
melikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Yönetmelik, Resmi*

Gazete'de 
yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. 
Düzenlemeye göre, 
Türk Gıda Kodeksi 
Ekmek ve Ekmek 
Çeşitleri Tebliğinde 
tanımlanan ekmeğe 
ilişkin tarifenin 
belirlenmesi 
aşamasında ilgili 
oda yönetim ku
rulu; 15 gün içinde 
ÎTcaret lî Muaû’ru

ve Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık İl 
Müdürü ile esnaf ve 
sanatkarlar odaları 
birliği, tarifeyi 
düzenleyen oda ve 
ilgili belediyenin 
temsilcilerinden 
oluşan heyetin 
değerlendirmesini 
alacak.
Heyetin değerlen 
dirmesi ve ilgili 
mesıek komitesinin

görüşü de 
dikkate alınarak 
yönetim kuru 
lunca oluştu rulan 
ekmek tarifesine 
ilişkin teklif, 
Gümrük ve 
Ticaret 
Bakanlığının 
görüşüne Başvuru 
İmasından 
sonra yapılacak 
ilk toplantıda 
oda meclisinin 
onayına 
sunulacak, 
öte yandan, 
konuya ilişkin 
Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarları 
Konfederas 
yonunun, 
"Esnaf ve Sa 
natkarlarca 
Üretilen Mal ve 
Hizmetlerin Fiyat 
Tarifeleri Hakkında 
Yönetmelikte 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Yönetmeliği" de 
Resmi Gazete'de 
yayımlanarak 
yurunuye yııuı.

SATILIK
HİSARTEPE MAHALLESİNDE 

FULL DENİZ MANZARALI 
4+1 DUBLEKS EV 

SAHİBİNDEN SATILIKTIR 
0 535 854 51 08

KAYIP
ADIMA BASTIRMIŞ OLDUĞUM 

SERÎ A 08123-08150 SIRA 
NUMARAL11 CİLT FATURA 
CİLDİM KAYBOLMUŞTUR.

HÜKÜMSÜZDÜR. 
ALİ TUTUCU 

TUTUCU PANSİYON 
Yalova Vergi Dairesi 65143346248

Gemlik Gübre San. A.Ş. adına, Gemlik Ticaret ve Sanayii 
Odası onaylı, Gemlik Gümrük Müdürlüğü tescilli 
“L 0996921 ” numaralı 12.12.2017 tarihli MENŞE 

ŞAHADETNAMESİ dolaşım belgesi kayıp olmuştur.
Hükümsüzdür.

KAYIP
GEMLİK TURNİKE 

GİRİŞ KARTIMI KAYBETTİM. 
HÜKÜMSÜZDÜR.

CAN KILIÇ

Gemlik Gübre San. A.Ş. adına, Gemlik Ticaret ve 
Sanayii Odası onaylı, Gemlik Gümrük Müdürlüğü 

tescilli “U 0838038” numaralı 12.12.2017 tarihli 
A.TR dolaşım belgesi kayıp olmuştur. 

Hükümsüzdür.

[]
BYEGM

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

Gemlik Kfrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAŞEDE BEKLEMEK 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

KBCOKKMIU
ÖZGİİZELYALISİTESİNDE 

HAVUZIM EŞYALI ve EŞYASI! 
2+1DAİRESAHİBİNDENSJITIUK

05353781800
^^^booKsayTamjSi<^i|<fii|<f^0rfe3»x^iü|[er^ians
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Tııkeiicl güven endeksi açıklandı
Türkiye İstatistik
Kurumu (TÜİK) ve 
Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası 
(TCMB) işbirliği ile 
yürütülen tüketici 
eğilim anketi sonuç 
larından hesaplanan 
tüketici güven en
deksi, aralık ayında 
bir önceki aya göre 
yüzde 0,1 oranında 
azaldı; kasım ayında 
65,2 olan endeks 
aralık ayında 65,1 
oldu.

endeksi bir önceki 
aya göre yüzde 0,3 
oranında artarak 
aralık ayında 84,8 
oldu. Bu artış, 
gelecek 12 aylık 
dönemde hanenin 
maddi durumunun 
daha kötü olacağını 
bekleyenlerin 
azalmasından 
kaynaklandı.
Genel ekonomik 
durum beklentisi 
endeksi kasım 
ayında 87,1 iken,

gelecek 12 aylık 
dönemde işsiz 
sayısında düşüş 
bekleyenlerin 
azalmasından 
kaynaklandı. 
Tasarruf etme 
ihtimali endeksi 
yüzde 2,9 oranında 
azaldı. Kasım 
ayında 18 olan en
deks, Aralık ayında 
17,5 değerine 
düştü. Bu düşüş, 
gelecek 12 aylık 
dönemde tasarruf

Hanenin 
maddi durum 
beklentisinde 
kısmi artış 
Hanenin maddi 
durum beklentisi

aralık ayında 
yüzde 0,5 oranında 
artarak 87,5 
değerine yükseldi. 
Bu artış, gelecek 
12 aylık dönemde

genel ekonomik 
durumun daha kötü 
olacağı yönünde 
beklentisi olan 
tüketicilerin bir 
önceki aya göre

azalmasından 
kaynaklandı, 
işsiz sayısı 
beklentisi en 
deksi 70,6 oldu 
İşsiz sayısı beklen

tisi endeksi Kasım 
ayında 70,9 iken, 
Aralık ayında yüzde 
0,5 oranında 
azalarak 70,6 
oldu. Bu azalış,

etme ihtimali 
olduğunu dü 
şünen tüketicilerin 
bir önceki aya 
göre azalmasından 
kaynaklandı.

laMViaCiBirtewsirttitunjWi
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 
(TOBB), kasım 
ayına ilişkin kuru- 
lan-kapanan şirket 
istatistiklerini 
açıkladı.
Buna göre, kasımda 
kurulan şirket 
sayısı, bir önceki 
aya göre yüzde 0,56 
düşüş kaydetti. 
Şirket sayısı bu 
dönemde 6 bin 
926'dan 6 bin 887'e 
indi. Bu dönemde 
kapanan şirket 
sayısı da yüzde

11,71 geriledi ve bin 
131 oldu. Ekimde 
kapanan şirket 
sayısı bin 281 
olarak belirlenmişti. 
Kasımda, geçen 
yılın aynı ayına 
göre kurulan şirket 
sayısı yüzde 24,63, 
kapanan şirket 
sayısı yüzde 5,41 
artış gösterdi. 
Kurulan şirket 
sayısı ocak- 
kasım döneminde 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 13,68 artarak

66 bin 950, kapanan 23,61 artarak 11 bin 
şirket sayısı yüzde 502 oldu.

Hal uyusmazlıklarınıla 
narasalsmirbeliM
Üreticilerle sebze 
ve meyve ticareti 
yapanlar arasında 
çıkacak uyuşmaz 
tıklarda, hal hakem 
heyetinin vereceği 
kararların asliye 
ticaret mahkeme 
sinde delil olarak 
ileri sürütebilme
sine ilişkin parasal 
sınır 77 bin 402 lira 
olarak belirtendi. 
Gümrük ve Ticaret

Bakanlığının 
"Sebze ve Mey 
veler He Yeterli* Arz 
ve Talep Derinliği* 
Bulunan Dfğer 
Malların Ticaretinin 
Düzenlenmesi 
Hakkında Kanunun 
10'uncu Maddesin 
de Yer Alan Para 
sal Sınırların Artırıl 
masına İlişkin Tebli 
ği", Resmi Gazete 
de yayımlandı.

ı-âcebooK savramız : üemfik korrez - filler Mians
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

itfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 51312 06

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığl 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 20 54
Emniyet Müd. 5ı31° 28

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 166
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
MIHI Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
MalMüd. 51310 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 51315 07
Tapu Slcl. Müd. 513 1414
Müftülük 51313 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 51310 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) B11 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tee. 513 23 94

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

OTOBÜS

ULAŞIM
Pamukkals 912 OO 29
DENİZ UÇAÖI ei3M13
Pegasus Akmls Seyahat 314A3 32
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 313 20 77
SOxar Turizm 312 10 72
KanberoOlu-Caada* 614 49 49
Anıtur 214 47 71
Kamil Koç 512 0103

HASTANELER

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

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 20 20
Aygaz 513 12 05
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 50
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Mest 513 23 29
M.r.Sağ.Ocağı 513 10 60
Tomokay Tomografi 513 55 29
Acıbadem 280 44 44

________ TAKSİLER_________

Körfez Taksi 51310 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güvsn Tsksl 513 32 40
Gemlik Tsksl 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 61345 20

BUSKİ 514 57 06
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 51345 21-111
SuAnza Yalnız 185

MACRPETr°' 613 10 70
MAR-PtT 3Q 33
Tuncay Otogaz 913 1O 49
Beyza Petrol 913 01 03

GemlikKMrfez
GEMlİK'lll |İK 60İ|L<İK^SİYL>i t;. İ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 5963 
FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi: Serap GÜLER 
Sorumlu Yazı işleri Müdürü : Kadri GÜLER 

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

ko rfezofset@h otm ai I. 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)

MlmlımiMM
VENÜS SİNEMASI 

AİLE ARASINDA 
11.30-14.00-16.30- 

19.00.-21.15 
ACI TATLI EKŞİ 

11.30-14.00-16.30- 
19.00-21.00 

MAİDENİN ALTIN 
GÜNÜ 

11.30-14.00-16.30- 
19.00-21.00 

5133321



SEMLİK’İH ILK OONLOK SIYASI GAZETE8

İNŞAATYİĞİT
-I 987

.ÜK

YAPI MALZGMGL6Rİ 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

ffi
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manabtir] 
AİLE QAXINOBU\

gj Terzioğlu Moda 
İstiklal Cad. Bora Sok. No: 3/B GEMLİK

Siz. hayallerinizdeki düğünü anlatın, 
biz masala dönüştürelim...

Cumhuriyet Mh. 432. Sk. No: 7 
Manastır Mevkii GEMLİK

MW'OW YILI 
REZERVASYONLARIMIZ 

BAŞLAMIŞTIR

Hayal etmek SİZDEN... Gerçekleştirmek BİZDEN.

DUGUN - NİSAN 
SÜNNGT - KINA 

YGMGKLİ 
YGMGKSİZ 

VG HGR TÜRLÜ 
CGMİYGTLGRİNİZ

HER BÜTÇEYE 
,.J UYGUN

KİŞİYE ÖZEL VE 
tt, 1 HAZIR GELİNLİK 
üt KINALJK- Nİ5ANLIK
Ft W KAFTAN- /

ÖZEL DİKİM Ki 
» VE HAZIR ABİY&fli 
İlk 1 ÇEŞİTLERİMİZ jJSJ 

f PROFESYONEL j 
kadromuzla

(HİZMETİNİZDEKİ

GSM: O 532 615 3105 GSM: O 541 52012 02

http://www.yigitinsaatgemlik.com


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

iKAVLAK1
^»DOĞANIN HÂZİNESİ J 'i
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Belediye Başkanı Refik Yılmaz tepkiler üzerine ağız değiştirdi:

“t enfit tasınnvor, liıisavır'’
Kadri GÜLER 
kadri quler@hotmail.com

Güne Bakış

YANUŞ KONUŞMALAR HERKESİ KORKUTTU 
KHK ile Gemlik'in kuzey yamaçlarındaki 

orman özelliğini yitirmiş, makiliklerin, konut 
alanına dönüşümünün önünün açılması üzeri 
ne, önceki gün Belediye Başkanı Refik 
Yılmaz'ın ulusal ve yerel basının karşısında 
yaptığı konuşmalar Gemlikte şok yarattı.

Başkan Yılmaz, Gemlikte 1999 yılından önce 
yapılan yapıların deniz kumu ile yapıldığı İçin 
6.5 -7 ve üzerindeki bir depremde yıkılacağını 
bu nedenle bu yapıların yıkılarak yeni açılacak 
alanlarda inşaa edilecek deniz manzaralı sağ 
lam konutlara taşınacağını, Gemlik'i boşalta 
caklarını söylemişti. Devamı sayfa 4’de

Son yayınlanan Kanun Hükmündeki karar
name ile Gemlik’in orman niteliğini kaybet 
miş alanların Orman Bakanlığından Hazine 
ye devrinin gerçekleşmesinden sonra Çev 
re ve Şehircilik Bakanlığına devri ile zemini 
sağlam olan bu alanlara Gemlik’in taşıya 
caklarını basın ve televizyon kanallarında 
açıklayan Belediye Başkanı Refik Yılmaz, 
sosyal medyada ve halktan gelen tepkiler 
üzerine açıklamasını değiştirerek, “Gem- 
liki’i taşımıyoruz, Gemlik’i dönüştürüyoruz” 
dedi. Haberi sayfa 2’de

60 yıl mesleğini aralıksız yaptıktan 
sonra emekli olan duayen Dahiliye Hekimi 

akciğer yetmezliğinden öldü.
II

Di. Naci OM
İMİ

Bursa Uludağ Üni 
versitesi Tıp Fakül
tesi Göğüs Hasta 
tıkları bölümünde bir 
süredir tedavi gören 
Dr. Naci Özokur, 
solunum yetmezliği 
rahatsızlığı nedeniy 
le hayata gözlerini 
yumdu. Özokur, 
bugün öğle namazın 
dan sonra Asım 
Kocabıyık Camiinden 
sevenleri tarafından 
son yolculuğuna 
uğurlanacak. 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:quler@hotmail.com


'll Aralık 2017 Çarşamba Gemlik Körfez Sayfa 2

Belediye Başkanı Refik Yılmaz tepkiler üzerine ağız değiştirdi:

“Gemlik taşınmıyor dönüşüyor"
Son yayınlanan 
Kanun Hükmündeki 
kararname ile 
Gemlik’in orman 
niteliğini kaybetmiş 
alanların Orman 
Bakanlığından 
Hâzineye devrinin 
gerçekleşmesinden 
sonra Çevre ve 
Şehircilik Bakanlı 
ğına devri ile zemini 
sağlam olan bu 
alanlara Gemlik’in 
taşıyacaklarını 
basın ve televizyon 
kanallarında 
açıklayan Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, sosyal med 
yada ve halktan 
gelen tepkiler üze 
rine açıklamasını 
değiştirerek, “Gem- 
liki’i taşımıyoruz, 
Gemlik’i dönüştü 
rüyoruz” dedi. 
Belediye Başkanı 
Refik Y'n'maz, dep 
remin risk olmaktan 
çıkarılmasına yöne
lik Kanun Hükmün 
de Kararname konu 
sunda dün yeni 
açıklamalarda 
bulundu.
Atatepe Sosyal

Tesislerinde Ulusal 
ve Yerel Basının 
temsilcilerini ağırla 
yan Belediye Başka 
m Refik Yılmaz, ka
muoyunda tartışılan 
konular hakkında 
önemli bilgiler 
verdi.
Belediye Başkan 
Yardımcıları Vedat 
Büyükgölcigezli, 
Kadir Erol ve Ahmet 
Avcı'nın da yer 
aldığı yemekli basın 
toplantısında gaze 
fecilerin sorularını 
yanıtlayan Refik 
Yılmaz, "Gemlik 
taşınmıyor, Gemlik 
dönüşüyor" 
diye konuştu.

GEMLİK’İ 
DÖNÜŞTÜRÜYORUZ

Kamuya ait alanda 
rantın söz konusu 
olamayacağını 
vurgulayan Refik 
Yılmaz, "Özel hiç 
kimsenin yeri ile il
gili bir tasarrufu
muz yok.

TEK BİR ZEYTİN 
AĞACINA

DOKUNMAYACAĞIZ

Kamuya ait konutlar 
yapacağımız arsa 
alanları dışında 
kalan yerler zeytin
lik ise zeytinlik, 
tarla ise tarla, 
orman ise orman 
olarak kalacak.
Tek bir zeytin ağacı 
bile kesilmeyecek. 
Zaten Zeytin Ko
ruma Kanunu var. 
KHK ile tahsis 
edilen alanlar dışın 
da imar alanlarının 
açılması ne bugün 
ne de gelecekte 
mümkün değil" 
dedi.
Gemlik’in taşınma 
yacağını dönüşece 
ğini ifade eden 
Belediye Başkanı

Refik Yılmaz, 
"Gemlik'te sosyal 
ve ticari hayat 
değişmeyecek. 
1999 sonrası dep 
rem yönetmeliğine 
göre yapılan binalar 
da sorun yok. 
Ancak öncesindeki 
birçok bina deniz 
kumu ile yapılmış. 
Riskli binalarda otu
ran vatandaşları 
miza ve evi olma 
yan ilçe halkına 
yönelik bir projeyi 
yaşama geçirece 
ğiz. Takas yoluyla 
bu konutlar hak 
sahiplerine verile
cek. Gemlik merkez 
de sosyal ve ticari 
hayat değişmeye 
cek. Yıkımı yapılan 
riskli binaların 

boşalttığı bölgelere 
de bölge parkları, 
yeşil alanlar, park
lar, açık otoparklar, 
yürüyüş parkurları 
sosyal donatı 
alanları yapacağız" 
diye konuştu.

10 BİN KONUTA 
İHTİYAÇ VAR

Gemlik’in 10 bin 
konuta ihtiyacı 
olduğuna dikkat 
çeken Refik Yılmaz, 
konutların belediye 
imkanları ile yapıla 
cağını ifade ederek, 
"Kaynağımız var. 
Para sıkıntımız yok. 
Para değil konut 
yapımı için arsa 
istedik. Devletimiz 
bu arsayı bize verdi.

Şimdi güzel bir 
proje yapıp, Gem
lik'te depremi risk 
olmaktan çıkara 
cağız. Yapacağımız 
konutlar ticari 
amaçlı olmayacak. 
Ve hiç kimse 5 yıl 
boyunca satıp, 
dev redemeyecek. 
Böyle bir şerh 
koyacağız. Taslak 
proje konusunda 
son çalışmaları 
yapıyoruz. Önümüz 
deki süreçte kamu
oyunu aydınlatmak 
için her cuma günü 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Toplantı Sa
lonunda hemşerile 
rimiz ile bir araya 
geleceğiz." dedi.
3 artı 1 ve 4 artı bir 
olarak inşa edilecek 
konutlar için ilk 
temeli Mayıs 
2018'de atmayı 
hedeflediklerini 
anlatan Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Gem- 
lik'e özel yasanın 
çıkarılmasında eme 
ği geçen herkese 
bir kez daha 
teşekkür etti.

Milli: Hft ilimi Mltf
Kanun Hükmündeki 
kararname ile orman 
özelliğini kaybetmiş 
alanların Hazine ve 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığına 
devrinden sonra 
bu alanların 
imara açılması 
kararının Resmi 
Gazete de 
yayınlanmasından 
sonra basın önüne 
çıkan Belediye 
Başakanının, 1999 
yılından önce deniz 
kumuyla yapılmış 
binaların yıkılarak 
Gemlik’in bu alan
lara taşıyacaklarını 
ve 8 bin konut 
yapılacağını- 
açıklaması üzerine, 
dün Gemlik’te 
vatandaşlar büyük 

şok yaşadılar. 
Gemlik’in boşaltıla 
rak, yıkılacak evlerin 
yerine yeşil alanlar 
yapılar, spor tesis
leri, parklar yapılaca 
ğım açıklayan 
Belediye başkanı 
Refik Yılmaz’ın söz
leri Türkiye de büyük 
yankı uyandırdı. 
Yurt içi ve yurt 
dışındaki Gemlikliler, 
ilçemizdeki yakınları 
m arayarak 
“Evlerimizi mi 
yıkacaklar?” diye 
sordular.
1999 yılından önce 
konut sahibi olanlar 
da ne olacağını 
bilemedikleri için 
korkuya kapılarak 
ne olacak diye 
birbirlerini aradılar.

Sosyal medyada ise 
Gemlik’in taşınması 
konusunda çok 
değişik yorumlar 
yapıldı. Bunlardan 
biri Babür Balcı 
tarafından yapıldı 
Balcı, şunları yazdı

“GEMLİK ve 
DEPREM...
Gemliğimizin fay 
hattında olduğu 
doğrudur, ancak 
ülkemizin birçok 
yerinin fay hattında 
olduğunu biliyoruz. 
Bunlardan can kaybı 
veren yörelerimizi de 
unutmadık. Doğma 
büyüme Gem- 
lik'liyim, bu güne 
kadar ilçemizde 
hiçbir depremde can 
kaybı olmamıştır.

İnşallah bundan 
sonra da olmaz. 
Depreme karşı tedbir 
almak uyanık olmak 
tabi ki yapılması 
gerekendir ama, 
halkımızı fazlasıyla 
tedirgin edecek bu 
karar aniden nasıl 
çıktı? Birden bire 
ülkemizin en tehlikeli 
deprem bölgesi 
Gemlik oluverdi. Bu 
gündem nasıl 
oluştu? Buna kimler 
karar verdi? Bu 
yakın tehlikeyi hangi 
uzmanlar neye göre 
tesbit etti?
Geçtiğimiz yaz 
Bodrum tam bir ay 
beşik gibi sallandı, 
Bodrum için ve 
ülkemizdeki diğer 
tehlikeli fay hatları 

için de aynı tedbir 
düşünülüyor mu? 
Deprem bölgesinde 
olup nüfusu Gem
lik'ten fazla o kadar 
yerleşim yerimiz var 
ki... Yoksa inanılmaz 
bir rant iştahına kur
ban mı edilmek iste 
niyor? İnşallah öyle 
değildir.”

EMLAKÇILAR;
“GEMLİK’İ 
BİTİRDİLER”

öte yandan, dün 
görüştüğümüz 
Gemlikli bir 
çok emlakçı 
yapılan açıklama 
lardan sonra 
Gemlik’te emlak 
değerlerinin dibe 
vurduğunu, kims

enin uzun süre 
Gemlik’ten konut 
almaya cesaret 
edemeyeceğini 
söylediler.
Adının açıklan 
masını istemeyen 
görüştüğümüz 
bir emlakçı, 
“200 bin liraya 
alıcısı olan 
bir daire, Belediye 
Başkanının 
açıklamasından 
sonra 100 bin lira 
bile veren çıkmaz. 
Belediye Başkanının 
tüm televizyon 
kanallarında Gemlik’i 
kötüleyecek ifadeler 
kullanmasının 
bedeli ağır olacak. 
Olan vatandaşın 
malına olacak” 
dedi.



27 Aralık 2017 Çarşamba Gemlik Kirlet Sayfa 3

Belireni ■ kmi kin ıırt!
Jeofizik uzmanı Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, Gemlik'in 'Taşınma' 
konusunun Türkiye'de örneğinin bulunmadığını belirttiği 'Kentsel 
Dönüşüm' kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini anlattı.

17 ilçede 
vatandaşa 
doğrudan 

bilgilendirme

Jeofizik uzmanı 
Yrd. Doç. Dr. Oğuz 
Gündoğdu, Gem
lik'in Kanun Hük
münde Kararname 
(KHK) ile taşınma 
sına karar verilme 
si kararını değer 
lendirirken, bu
radan geçen fay 
hattı ile ilgili kap 
samlı araştırma 
yapılması gerekti 
ğini söyledi. 
Gündoğdu, Kuzey 
Anadolu Fay 
hattının alt, güney 
kolunun Gemlik 
Körfezi'nden 
çıktığının bilinen 
bir gerçek olduğu 
nu, bu nedenle 
pazar günü yayım 
İanan KHK ile 
taşınmasına karar 
verilen tarihi ilçe 
deki yapıların eski 
olduğunu, buralar 
da oturanların gü 
vence altına alın 
masının doğru bir 
karar olduğunu

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ kaşeler uygun fiyatlarla 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

söyledi.
Gemlik'in 'Taşın 
ma' konusunun 
Türkiye'de örneği 
nin bulunmadığını 
belirttiği 'Kentsel 
Dönüşüm* kapsa 
mında değerlen 
dirilmesi gerekti 
ğini anlatırken 
şöyle dedi: 
"Gemlik'teki 
makilik alanların 
Hazine'ye geçiril 
mesi, hem de 
orada evleri alına 
cak insanların be
lirli bir ölçüde, be
lirli bir yaklaşımla 
yeniden konut 
sahibi yapılması 
gerekiyor. Hükü 
metin bu konuda 
tam hazırlıklı 
olduğunu sanmı 
yorum. Burada, 
tarihi, güzel bir 
kentin yerinden 
edilmesine karşı 
çıkanlar olabilir. 
İnsanları ikna 
etmek gerekiyor.

Makilik alanlar te
pelerde. Bütün 
Gemlik'i taşımak 
çok zor. Fay iyice 
araştırılır, nereden 
geçtiği belirlenirse 
ona göre tasarımı 
m yapabilirler. Bu 
konuda fayın konu 
munun belirlen
mesi öncül şart. 
'Kentsel dönüşüm' 
veya adı ne olursa 
olsun adım atma 
dan önce o fayın 
nereden geçtiği 
bilinip, onun dışın 
da bir yerde kenti 
inşa etmeleri gere 
kiyor. Bazı noksan 
I ıkla r olduğu açıkla 
malardan belli. 
Hükümet bu konu 
da henüz hazır 
değil. Her zaman 
söylüyorum: 
Türkiye'de kentsel 
dönüşüme henüz 
bir örnek yok.
Bir ilçenin yerini 
değiştirmeye kalk
mak çok büyük bir 

iddia. Bu iddianın 
karşılanabilmesi 
için altyapının çok 
kuvvetli olması 
lazım. Zemin etüt
lerinin çok iyi olma 
sı lazım. Fayların 
iyi tespit edilmesi 
lazım. Bütün bun
lara baktığınızda 
bunların hiç biri 
yok. Orada diri 
fay haritası 
yapılmış. Ama 
fayın bir de 
yerin içinde takip 
edilmesi, nereden 
nereye kadar gitti 
ğinin belirlenmesi 
gerek. Türkiye'de 
bunu yapacak 
insanlar var.
Zemin etütleri, 
fayın, zeminin 
özelliklerinin 
belirlenmesi 
şart. Bir kenti 
mahalleyi taşıya 
cak çok sıkı 
araştırma 
yapılması 
gerekiyor

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi İletişim 
Koordinasyon 
Merkezi (BIKOM) 
ile 17 ilçe bele 
diyesindeki hizmet 
masaları ko- 
ordineli çalışacak 
ve talep sahibi 
vatandaşlara tele
fonla geri bildirim 
yapılacak.
Büyükşehir ve ilçe 
belediyeleri, 
yapılan değerlen 
dirmenin ardından 
talebin gerçekle 
şecekse ne zaman 
olacağı, gerçekleş 
meyecekse de ne
denlerini detaylıca 
vatandaşlara net 
olarak açıklaya 
cak.
Vatandaş talep
lerinin değerlen 
dirilmesi noktasın 
da yaşanan soru
nun ortadan kaldı 
rılması amacıyla 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş'ın 
talimatıyla BİKOM 
ve 17 ilçe beledi 
yesindeki hizmet 
masaları arasında 
koordinasyon 
sağlanıyor. 
Büyükşehir Bele 
diyesi Basın Yayın 
ve Halkla ilişkiler 
Dairesi Başkanlığı 
koordinasyonunda 
17 ilçedeki hizmet 
masası yetkilileri 
nin katılımıyla 
toplantı düzen
lendi. Toplantıda 
vatandaşlardan 
gelen istek ve tale
plerin değerlen 
dirilmesi, çözüm 
süreci, geri 
bildirimin önemi 

ve birlikte çalışma 
nin verimi hakkın 
da bilgi alışveri 
şinde bulunuldu. 
Vatandaşlar talep 
ve şikayetlerini 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin web 
sayfasından, 
alo153@bursa.bel. 
tr adresinden ve 
Alo-153 telefon 
hattından yapıyor, 
talepler kayıt 
altına alındıktan 
sonra kayıt numa 
rası vatandaşın 
cep telefonuna 
sms ile veya e- 
postasına iletili 
yor. BİKOM 
vatandaşlardan 
gelen şikayet, 
öneri ve katkıyı 
(ŞÖK), konusuna 
ve konumuna göre 
ilgili birim, kurum 
ve ilçe belediye 
lere e-posta veya 
e-belediye sistemi 
üzerinden iletili 
yor. Değerlendin 
len talepler e-bele 
diye sistemine 
düşerken, 
BİKOM görev 
lileri tarafın dan 
vatandaş tele 
fonla veya e-mail 
yoluyla bil
gilendiriliyor. 
Ancak Büyükşehir 
Belediyesi ile ilçe 
belediyelerindeki 
hizmet masaları 
arasında bir koor
dinasyon olmadığı 
için hem sorunun 
çözümü hem de 
süreç hakkında 
vatandaşın bil
gilendirilmesi 
noktasında zaman 
zaman sorun 
yaşanıyordu.

mailto:alo153@bursa.bel
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filine Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

YANUŞKONUŞMALARHERKESİKORKUnU
Gazetecilerin ve televizyoncuların soruları üzerine 

de, boşalan yerlere yeşil alan, spor tesisi, gezi 
alanları, parklar yapacaklarını açıklamıştı.

İşte bu açıklamalar yurt içi ve dışındaki herkesi 
ürküttü.

Gemlik'te 1999 depreminden önce yapılmış binlerce 
konut ve işyeri var. Hatta bu konut ve işyerleri 1999 
depreminde 7.2 lik sarsıntıya karşın yıkılmamıştı.

Başkan Yılmaz'ın KHK sonrası yaptığı abartılı 
konuşma mülk sahiplerini korkuttu. Bunların yakınla 
n önceki gün sürekli kendilerini aradılar. Yurt dışın 
da ki mülk sahipleri ne oluyor, evlerimiz mi yıkılacak 
diye telefonlara sarıldılar.

Bu tür açıklama tüm basında ve tv. kanallarında yer 
bulması bir çeşit kendini tanıtım oldu. Refik Yılmaz 
televizyon yıldızları gibi her kanalda yer aldı.

Ama dünkü tepkiler, hele sosyal medyada yazılanlar 
hiç yutulacak şeyler değildi.

Milletin ağzını bantlayamazsın, aklına ne gelmişse 
fazmışlar, suçlamışlar...
Başkan Yılmaz, kararın coşkusunun dozunu fazla 

kaçırmış, ağzından çıkanları tartarak söylemediği dün 
belli oldu.

Gelen tepkiler üzerine dün 60 gazete ve televizyon 
cu Gemlik'e davet edildi.

Atatepe Lokantasında basına yemek verildi.
Bir davet edilmeyen Gemlik Körfez oldu.
Bizim üzerimize Başkanca kırmızı çizgi çizilmiş her

halde. Yeni basın müdürü emri yerine getiriyor Gem
lik'in en eski ve köklü gazetesini davet etmiyor.

Olsun. Biz doğru olanı yazmaya devam edeceğiz. 
Vatandaş doğru olanı bizden okuyacak.

Belediye başkanının dün yaptığı basın açıkl?’"°«"» 
okuyunca, açıklamalarından çark etti dedim kendi 
kendime.

Refik Yılmaz milyonların önünde Gemlik'in boşaltıla 
cağını, yeni alanlarda yapılacak 8 bin konuta taşına 
Cağını açıklamıştı. Dün Kanal D 'nin sabah yayınların 
da ise, 2018 yılı mayıs ayında temel açılacağının 
müjdesini veriyordu.

Oysa son açıklamasında, "Gemlik taşınmayacak, 
Gemlik dönüştürülecek" öeöi.

Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu.
Siyasetçi ağzından çıkanı iyi bilecek.
Hata yaparak bedeli büyük olur.
Dün görüştüğüm emlakçılar, Başkana ateş 

püskürüyorlardı.
"Gemlik'i bitirdi" diyorlar. Uzun süre konut alımla 

rında hareketsizlik yaşanacağını, mevcut yapıların 
değerlerinin düşeceğini, kimsenin Gemlik'ten konut 
almak isteminde bulunmayacağını söylediler.

Bunun doğruluğunu zaman gösterecek.
Ortada fol yok, yumurta yok, Başkan konutları 

yapacağını, taslak projelerin hazır olduğunu 
söylüyor. Bu ne hızlılık.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geçmemiş, olan 
alanlarda inşaatı kimin yapacağına kararı Bakanlık 
verecek. Büyük ihtimal ile TOKI Gçmlik'e gelecek.

Erken konuşmak hataya neden oluyor. Başkanımız 
biraz sabırlı olmalı ve beklemeyi öğrenmeli.

Gemlik Belediyesinin tek sorunu, konut yapımı 
değil unutulmasın.

60 yıl mesleğini aralıksız yaptıktan sonra emekli olan duayen Dahiliye Hekimi akciğer yetmezliğinden öldü.

Or. Haci Özokur’u iaıhetiii
Gemlik'in sevilen 
doktorlarından Dr. 
Naci Özokur hayatını 
kaybetti.
Bursa Uludağ Üni 
versitesi Tıp Fakül
tesi Göğüs Hasta 
lı klan bölümünde bir 
süredir tedavi gören 
Dr. Naci Özokur, 
solunum yetmezliği 
rahatsızlığı nedeniy 
le hayata gözlerini 
yumdu.
Gemlik'te uzun yıllar 
uzman hekimlik 
yapan ye her kesim 
tarafından sevilen 
Dr. Naci Özokur'un 
ölümü ilçede üzün
tüye neden oldu, 
özokur'un cenazesi 
bugün öğle namazın 
dan sonra Asım 
Kocabıyık Camiinde 
kılınacak cenaze 
namazı ardından 
son yolculuğuna 
uğurlanacak.

NACİ ÖZOKUR 
KİMDİR ?

Doktorluk mesleğini 
60 yıl kesintisiz sür 
düren Dr. Naci Öz 
okur, 1932 Akhi sar 
da dünyaya geldi. 
1955 yılında Istan 
bul Tıp Fakültesi’ni

Koza Mesleki ve Tek 
nik Anadolu Lise 
si’nin öğrencilerine 
yönelik başlatmış 
olduğu söyleşi 
konukları İş Sağlığı 
ve Güvenliği Uzmanı 
Bekir Bayırh ve Bur 
sa iş Kadınları ve 
Yöneticileri Derneği 
Yönetim Kurulu Baş 
kanı İpek Yalçın 
oldu.

KAYIP MUDANYA NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALMIŞ OLDUĞUM 
NÜFUS CÜZDANIMI KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR. 

BEDRİ İNCE

KAYIP GÜMRÜK TURNİKE GİRİŞ KARTIMI 
KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR. 

CAN KILIÇ

bitiren Dr. Naci 
Özokur, genç bir 
hekim olarak Çankırı 
ilinin Çerkeş ilçesi 
Ovacık Köyünde ilk 
mesleğine başladı. 
Askerlik görevinden 
sonra Manisa Yurt 
dağ, Bergama Zeytin 
dağ, İzmir Karabu
run ilçelerinde dok
torluk yaptı.
1966 yılında Ankara 
Hastanesinde iç 
Hastalıkları (Dahi 
liye) uzmanlık sına 
vı m vererek Uzman 
Doktor oldu.
Aynı yıl, Gemlik 
Sunğipek Fabrikası’ 
na kurum hekimi 
olarak atandı.

İş sağlığı ve güvenli 
ği ile kadın girişim 
ciliği hakkın da soh
bet havasın da ge 
çen söyleşi program 
öğrenciler Bayırh ve 
Yalçın'a merak ettik
leri soruları yönelt
tiler. Programa 
BUİKAD (Bursa iş 
Kadınları ve Yöneti
cileri Derneği) hak 
kında bilgi vererek 

özokur, bir yandan 
da muayenehane 
sinde halkın tedavi 
siyle uğraştı.
Buradan emekli olan 
Dr. Naci özokur, 
1997 yılında kurulan 
Uzmanlar Tıp Merke 
zi’nde İç Hastalıkları 
Uzmanı olarak göre 
ve başladı, 
özokur, 2014 yılının 
sonuna kad#r bu 
görevde çalıştı.
Uzmanlar Tıp Merke 
zi’nin Acıbadem Tıp 
Merkezi olarak 
yer değiştirmesi üze 
rine kendini ikinci 
kez ve tamamen 
emekliye ayırdı.
Dr. Naci Özokur’a 
Gemlik Rotary 
Kulübü ve Uluslar 
arası Rotary Başkan 
adayı tarafından Bur 
sa Sheraton Otelde 
düzenlenen törende 
Meslek Hizmet 
Ödülü verilmişti.

4 NESLE HİZMET 
VERDİ

Doktorluk mesleğin 
de 60 yıllık hizmeti 
sonlandıran Naci 
Özokur, 1980 yılında 
İlk emekliliğini kazan 
dığını, ancak mesle 

başlayan İpek 
Yalçın; "Kadının 
çalışma hayatındaki 
yeri ne yazık ki 
istediğimiz düzeyde 
değil, şuan istih
dama katılma 
oranımız %29-30 se- 
viyelerinde ki nü
fusun yüzde ellisini 

ğine olan aşkı ve 
saygısı ile çalışmala 
rını sürdürmüştü. 
Acıbadem Tıp Merke 
zi'ndeki görevini 
sonlandırırken, 
gazetemize şunları 
söylemişti: 
"2014 yılının so
nunda artık ikinci 
emekliliğime karar 
verdim. Yaşamımın 
bundan sonraki 
bölümünü Allah izin 
verirse aileme ve 
torunlarıma ay ıra 
cağım. Gemlik 
halkının bana karşı 
gösterdiği sevgi ve 
mesleğime karşı 
beğenisi ile 60 yıl 
doktor olarak 
topluma hizmet 
verdim. Benim, 
Gemlik halkına ve 
mesleği me karşı 
olan sev gim daha 
bitmedi. Gemlik’te 
48 yıl hizmet ya
parak bir rekora 
imza attım diye
bilirim. Sevdiğim 
mesleğimden 
ayrılırken, şahsıma 
gösterilen ilgiye 
sonsuz teşekkür 
ediyorum. Gemlikte 
sîzlerle birlikte 
yaşamaya devam 
edeceğiz.?" 

oluşturuyoruz. 
Ekonomide çok 
ciddi oranda pay 
sahibiyiz. Bu 
oranlan arttırmak 
için üzerimize düşen 
görevleri layıkıyla 
yerine getirmeye 
çalışıyoruz.” 
dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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BAŞSAĞLIĞI
60 yıl sürdürdüğü doktorluk görevinde 

kendisini insanlığa hizmete adamış, 
Gemlik'in değerlerinden, kulübümüzün eski başkanlarından 

pamuk kalpli insan, kıymetlimiz

Rtn. Dr. Naci Özokur’u
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diler 
Rotary ailesi olarak acılarını paylaşırız.

SENİ UNUTMAYACAĞIZ...
GEMLİK ROTARY KULÜRÜ

- A I
RSIL ÇELİK

Orhangazi / Bursa’da Kurulu, kaliteli 
çelik üretiminde Türkiye’nin en büyük 
kuruluşu olan ve Dünyanın sayılı üreti
cileri arasında yer alan fabrikamızın 
Üretim ve Bakım Bölümlerinde 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

mailto:insankaynaklari@asil-celik.com.tr
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Ulıufaillıtirersitesisbzsahilıiılacak
Türkiye'nin 
havacılık sektörüne 
Uludağ Üniversitesi 
(UÜ) olarak katkı 
koymaya devam 
edeceklerini be
lirten UÜ Rektörü 
Prof. Dr. Yusuf 
Ulcay, TU S AŞ/ 
TAİ'nin 3. öğrenci 
istihdamını Uludağ 
Üniversitesi'nde 
gerçekleştireceğini 
söyledi.
Türk Havacılık ve 
Uzay Sanayii AŞ 
(TUSAŞ/TAI), Ulu 
dağ Üniversite 
sinde (UÜ) sektöre 
yetişmiş eleman 
kazandıracak 
araştırma merkezi 
için harekete geçti. 
Proje aşamasında 
olan çalışmanın 
yakın zamanda 
hizmete gireceğini 
ifade eden UÜ Rek
törü Prof. Dr. Yusuf 
Ulcay, "Merkez 
laboratuvarın yanın 
da uygulama araş 
tırma merkezlerini 
oluşturmaya

başladık. Malzeme 
uygulama araştır 
ma merkezi, enerji 
uygulama araştır 
ma merkezi, gene 
tik uygulama araş 
tırma merkezi ve to
humculukla alakalı 
çalışmala rımızı 
başlattık. Bunlarla 
alakalı projeler 
hazır, tek katlı bi
nalar yapılacak.
Zemini beton binası 
prefabrikten yapıla 
cak. Bunun dışında 
da 4 tane bin me
trekarelik yer plan 
ladık. Bunlardan bir 

tanesine de TAI 
talip oldu. Türk 
Havacılık ve Uzay 
Sanayii AŞ 
(TUSAŞ/TAI) 3'üncü 
öğrenci istihdamını 
Uludağ Üniversite
si'nde gerçekleş 
tiriyorlar. Şu anda 
projeyi aldılar iç 
çizimini yapıyorlar 
yerleşimle alakalı. 
Önümüzdeki 
dönem içerisinde 
de onun temelini 
atarız" dedi.
Araştırma Vadis- 
i'nde yapılacak bin 
metrekarelik 

araştırma merke 
zinde yürütülecek 
projelerde öğren 
çiler, mezun olduk
tan sonra hem TAI 

■ hem de sektörde 
faaliyet gösteren 
diğer firmalarda is
tihdam edilebile 
ceğini belirten 
Ulcay, "900 metrelik 
pistimiz var. O pisti 
de elden geçirip, 
TÜBİTAK'ın 
uluslararası maket 
uçakları ve insansız 
hava araçları ile il
gili yarışmasını 
burada yapmak is
tiyoruz. Bu üniver
sitemiz adına bir 
fırsattır. Bunu da 
BTM ile birlikte 
ortak yapacağız. 
Türkiye’nin 
havacılık sektörüne 
Uludağ Üniversitesi 
olarak da katkı 
koymaya devam 
edeceğiz. Bunlar 
bir süreçtir.
Öncelikle öğrenci 
lerin yetişmesi 
gerekiyor.”dedi

Dijital reklam 
gelirlerinden en 
çok kazanan 
firmaların başında 
gelen Google, web 
taralıcı Chrome'a 
yerleşik bir reklam 
engelleme yazılımı 
ekleyeceğini 
duyurdu. 
Google, bu yılın 
başında Chrome 
web tarayıcısı için 
yerleşik bir reklam 
engelleme eklen
tisi sunabileceğini 
duyurmuştu.
Görünüşe göre 
firma bu planını 
gerçeğe dönüştü 
rüyor. Venture- 
Beat'in haberine 
göre, web tarayıcı 
sına 15 Şubat 
2019'da yapılacak 
yeni bir güncelle
meyle, artık 
isteyen kullanıcı 
lara üçüncü parti 
bir yazılıma ihtiyaç 
duymadan reklam 
lan engelleme 
şansı verilecek.
STANDARTLARA

UYMAYAN 
SİTELERDE 
REKLAMLAR 
GÖRÜNTÜLEN
MEYECEK 
Google Chrome, 
diğer reklam 
engelleme 
yazılımlarından 
farklı olarak tüm 
reklam ve tanıtım 
materyallerini 
gizlemeyecek. 
Google'ın bu yılın 
başında katıldığı 
Daha İyi Reklamlar 
Koalisyonu'nun 
belirlediği stan
dartlara uymayan 
web sitelerde 
reklamlar 
kullanıcılara 
gösterilmeyecek. 
Bu standartlara 
uygumayan ve 
Google Chrome 
tarafından engel
lenecek olanlar 
arasında tüm web 
siteyi kaplayan, 
otomatik müzik 
çalan ve yanıp 
sönen reklamlar 
yer alacak.

Gemlik Gübre San. A.Ş. adına, Gemlik Ticaret ve Sanayii 
Odası onaylı, Gemlik Gümrük Müdürlüğü tescilli 
“L 0996921” numaralı 12.12.2017 tarihli MENŞE 

ŞAHADETNAMESİ dolaşım belgesi kayıp olmuştur.
Hükümsüzdür.

Gemlik Gübre San. A.Ş. adına, Gemlik Ticaret ve 
Sanayii Odası onaylı, Gemlik Gümrük Müdürlüğü 
tescilli “U 0838038” numaralı 12.12.2017 tarihlimi 

A.TR dolaşım belgesi kayıp olmuştur.
Hükümsüzdür.

SATILIK
HİSARTEPE MAHALLESİNDE 

FULL DENİZ MANZARALI 
4+1 DUBLEKS EV 

SAHİBİNDEN SATILIKTIR 
0 535 854 51 08

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

KÜÇÜKKUMLA 
ÖZGÜZELYAU SİTESİNDE 

HAVUZLUEŞYALIveEŞYASIZ 
2+1 DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK

0 535 37818 00
Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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le zam geldi! İste wni nasaport iicrttlwi
Pasaport harçlarının 
2018 yılı zam oranla 
rı Bakanlar Kurulu 
kararıyla açıklandı. 
Pasaport harçlarına 
yeni yılda yüzde 
14.47 zam yapıldı. 
Yurt dışına seyahat 
edecek vatandaşlar 
için hazırlanması 
gereken temel 
evrakların başında 
yer alan pasaporta 
sahip olmak, 
2018 yılından 
itibaren biraz daha 
masraflı olacak.
Enflasyon 
rakamlarının 
açıklanması ile 
beraber pasaport 
harçlanna gelecek 

olan zam da 
şekillendi. 
Her yıl düzenli 
olarak artan pas
aport ücretlerinin 
2018 yılı zam oranı 
belli oldu. 
Vatandaşlar, 2018 
yılından itibaren 
pasaportlarını almak 
için yüzde 14,47 
oranı kadar daha 
fazla ödeme ya
pacaklar. Bu ne
denle de yurt dışına 
çıkacak ya da 
çıkması muhtemel 
kimselerin bu 
pasaportları alırken 
ödeyecekleri miktar 
da haliyle artacak. 
Ödenecek olan harç

miktarları ve ne 
kadar süre ile 
geçerli oldukları 
süre şöyle; 6 aylık; 
137,50 TL, 1 senelik; 
201,30 TL, 3 senelik; 
465,50 TL, 4-10 

senelik; 657,40 TL. 
2018 YILINDAN 
İTİBAREN GEÇERLİ 
Bakanlar Kurulu 
kararı ile belirlenen 
yeni pasaport harç 
bedelleri, zamlı hali 

ile 2018 Ocak ayı 
başından itibaren 
geçerli olmaya 
başlayacak. 
Çıkarılan son yasa 
ile birlikte 2017 
yılının sonunda 
bütün pasaport 
işlemleri Nüfus ve 
Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğü 
tarafından 
yapılacak.
Ancak 2018'e 
kadar işlemler yine 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü'nce 
gerçekleştirilmeye 
devam edecek. 
Artan pasaport 
harçlarının seyahat 
edecek olan 

vatandaşları 
etkilemesi bek
lenirken, konuyla 
ilgili bilgi veren 
www.biletler.com 
Müşteri İlişkileri 
Yöneticisi Yasin 
Canlı, "Elbette ki 
bu artış pek 
çok yolcuyu da 
etkileyecek. Ancak 
ister uçakla yurt 
dışına gidip gelen 
ister otobüsler ile 
ülkemize giriş 
çıkış yapan 
vatandaşlarımızın 
sayılarında azalma 
olmaz. Şu anki 
hareketlilik gele
cekte de sürecektir" 
dedi.

Araç şahinleri dikkat!
Başbakan Yardım 
cısı Mehmet Şim 
şek, trafik sigorta 
sında tavan fiyat 
uygulamasının 
2018'de de devam 
edeceğini belirtti. 
Sigorta şirketlerinin 
9 ayda yaklaşık 
240 milyon liralık 
zarar ettiğini tespit 
ettiklerini belirten 
Şimşek, 
"Şirketlerimizin 
sermayesinin 
erimemesi için 
azami prim 
tutarlarında bir

defaya mahsus 
olmak üzere yıl 
başında yüzde 5 
artış olacak" dedi.

"PRİM TUTARINA 
UYGULANAN 
YÜZDE 1,5'LİK 
AYLIK ARTIŞ

DEĞİŞMEYECEK" 
Şimşek, "Ancak 
mevcut uygula
mada azami prim 
tutarlarına uygu
lanan yüzde 1,5'lik 
aylık artışlarda 
ise herhangi bir 
değişikliğe 
gidilmeyecek. 
Bu şekilde 
vatandaşlarımızın 
yanı sıra sigorta 
sektörünün de 
zarar etmeyeceği 
orta yol bulunmuş 
olacak" ifadelerini 
kullandı.

Yültiaşnankanıyoneilere 
izinhelgesizorunlu

İstanbul sınırları 
içinde ticari amaçlı 
yük taşımacılığı 
yapan kamyonet 
lerde, 1 Ocak'tan 
itibaren "Yük Taşı 
ma Aracı Güzer 
gah Kullanım İzin 
Belgesi" zorunlu 
hale geliyor.
İstanbul sınırları 
içinde ticari amaçlı 
yük taşımacılığı 
yapan kamyonetler 
de "Yük Taşıma 
Aracı Güzergah

Kullanım İzin Bel- 
gesi"nin 1 Ocak 
2018 tarihinden 
itibaren mecburi 
hale geldiğini açık 
layan TŞOF 
Yönetim Kurulu 
Üyesi ve İstanbul 
Bahçe lievler 
Şoförler Odası 
Başkanı Halit 
Yılmaz, "Artık İs
tanbul'da korsan 
olarak çalışan 
kamyonetlerle sıkı 
denetim yapılacak.

t-âcebooK savtamız : tiemfik Korrez"- lauîer /\ıans

Gemlik Kartez
. azHilk’İN Jlk AûNiOk sIVaşI oazİtiiI :

VENÜS SİNEMASI
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 5964 
FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi: Serap GÜLER 
Sorumlu Yazı işleri Müdürü : Kadri GÜLER 

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

korfezofset@hotmail.com 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 

Matbaacılık-Yayıncıhk-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

AİLE ARASINDA 
11.30-14.00-16.30- 

19.00.-21.15 
ACI TATLI EKŞİ 

11.30-14.00-16.30- 
19.00-21.00 

MAİDENİN ALTIN 
GÜNÜ 

11.30-14.00-16.30- 
19.00-21.00 

5133321

http://www.biletler.com
mailto:korfezofset@hotmail.com
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YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.
BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 

VİTRİFİYE & BANYO DOLAPLARI & LA M İN AT PARKE 
KOMBİ & RADYATÖR & BOYA VE KABA İNŞAAT MALZEMESİ 
ISI VE SU YALITIM ÜRÜNLERİ & SIHHİ TESİSAT ÜRÜNLERİ

■ T

■'Si

Ji
i

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

www.yigitinsaatgemlik.com
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iİHnİHb tiayal etmek SİZDEN... Gerçekleştirmek BİZDEN...

DÜĞÜN - NİŞAN

YEMEKLİ
KINA

YEMEKSİZ 
VE HER TÜRLÜ 

CEMİYETLERİNİZ 
İÇİN 

HİZMETİNİZDEYİZ
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Saadet Partisi Gemlik İlçe Başkanı Ahmet Vakkas Yıldız, Gemlik Belediyesi’nin böylesine büyük bir projeyi gerçekleştiremedim söyledi.

“fienılilı'e ihanel effimecegiz!1
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

KHK Gemlik’i sarstı...
Kanun Hükmündeki kararname ile Gemlik’e özel 

bir statü verilmesi, bu statü ile orman niteliğini 
kaybetmiş yerlerin konut yapılanmasına açılma 
karan ulusal medyayı Gemlik’e çekti.

Yazılı ve görsel basın bu konunun üzerine hemen 
atladı. Günlerdir, Gemlik medyanın baş köşesinde.

Neler yazılmıyor ki, bunları okuyanlar Gemlik’in ' 
kapısına uğramaz.

Bunun nedeni, Belediye Başkanı Refik Yılmaz’ın 
gereksiz sözleri söylemesidir.

Bu Gemlik’in marka değerini yükseltmedi, dibe 
vurdurdu, kaş yapayım derken göz çıkarttı.

Devamı sayfa 4’de

Saadet Partisi İlçe Bakanı Ahmet Vakkas 
Yıldız, yaptığı basın açıklamasında, Kanun 
Hükmündeki Kararname ile kentsel dönüşüm 
için tarihi bir fırsat ortaya çıktığını, ancak 
Gemlik Belediyesi’nin bu işi yapamayacağını 
düşündüklerini belirterek, “Gemlik’e ihanete 
ettirmeyeceğiz” dedi. Haberi sayfa 2’de

Gemlik Ticaret Borsası’nın 
2018 yılı gelir gider bütçesi 1 milyon 

300 bin lira olarak kabul edildi

Ticaret Borsası’nın 
2017 ftralık ayımeclis 
toplantısı yanımı

Gemlik Ticaret Borsası’nın 2017 yılı 
son meclis toplantısı olan Aralık Ayı 
Meclis toplantısı yapıldı. 2018 yılı gelir 
gider bütçesi görüşmelerden sonra 1 
milyon 300 bin lira olarak oy birliğiyle 
kabul edildi. Haberi sayfa 2’de
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Saadet Partisi Gemlik İlçe Başkanı Ahmet Vakkas Yıldız, Gemlik Belediyesi’nin böylesine büyük bir projeyi gerçekleştiremeyeceğini söyledi.

“GEMIİK’E İHANET EHİRMEYECEĞİZ!
Saadet Partisi İlçe 
Bakanı Ahmet 
Vakkas Yıldız, yaptı 
ğı basın açıkla 
masında, Kanun 
Hükmündeki Karar
name ile kentsel 
dönüşüm için tarihi 
bir fırsat ortaya 
çıktığını, 
ancak Gemlik 
belediyesinin 
bu işi yapama 
yacağını düşündük 
lerini belirterek, 
“Gemlik’e ' 
ihanete ettirmeye 
ceğiz” dedi. 
SP İlçe Başkanı 
Ahmet Yıldız’ın 
açıklaması şöyle:

KENSEL DÖNÜŞÜM 
ADINA BİRŞEYLER 
YAPMADILAR

“696 sayılı KHK ile 
Gemlik’imiz için çok 
önemli bir karar 
alınmıştır. İlçemizin, 
mutlak ihtiyacı olan

“Kentsel Dönüşüm” 
için tarihi bir fırsat 
ortaya çıkmıştır; 
fakat mevcut yöne
timin bu dönüşümü 
hakkı ile yapabile 
ceğini düşünmü 
yoruz.

GİZLİ PLANINIZ 
NEDİR?
1- Kentsel Dönü 
şüm iyi Niyet Gerek
tirir. Ancak, 1999 
yılında meydana 
gelen Marmara Dep 
reminin üzerinden 
18 yıl geçmesine 
rağmen kentsel 
dönüşüm adına 
kayda değer bir şey 
yapılmamışken 
apar topar KHK 
çıkartılması halkı 
mızın kafasında 
soru işaretleri 
oluşturmaktadır. 
Deprem riskinin 
sadece Gemlik’e 
özel bir durum olma 
masına rağmen

sadece Gemlik için 
özel bir kanun çıkar 
tılmasının altında 
yatan gizli planınız 
nedir?
2-) Halkımız ve Ko
nunun Muhatap 
JarjyJa istişare 
gerektirir. Ancak, 
Halkımız ve yerel 

deki konunun 
uzmanları ile istişa 
re edilmeden, tepe
den inme “Ben 
yaptım oldu” mantı 
ğı ile hareket 
edilmektedir.

3-) TECRÜBE 
GEREKTİRİR.

Ancak, Çarşı Mey
dan Projesi, Cius 
Avm, Kapalı Pazar 
Yeri gibi basit pro
jelerde dahi başarılı 
olamamış ve dola 
yısı ile sonuca 
ulaşamamış bir 
yönetim, 100 binin 
üzerinde insanın 
geleceğini ve 
kaderini ilgilendiren 
bu dev projede 
sonuca ulaşması 
mümkün değildir.

4-) MASTER PLAN 
VE UYGULANA 
BİLİR PROJE 
GEREKTİRİR.
Ancak, Kayıkhane 
kordonunda yapılan 
düzenlemeyi yap 
boza çeviren, Balık 
pazarı meydanında 
kısa süre içinde iki 
ayrı düzenleme 
yapan, kendisine 
yer tahsis etmeden 
mevcut belediye 
binasını yıkıp nikah 

salonunda hizmet 
vermeye çalışan bir 
belediye yöneti
minin plan ve proje 
dahilinde çalışması 
imkansızdır.

BİZLER, 
GEMLİK’E İHANET 
ETTİRMEYECEĞİZ;

Sonuç olarak; 
yukarıda saymış 
olduğumuz sebep 
lerden dolayı, bu 
sürecin tıpkı Sayın 
Cumhurbaşkanı 
mız’ın İstanbul için 
dile getirdiği 
“Biz İstanbul’a 
İhanet Ettik” itirafı 
nın ileride Gemlik 
için de söylenmesi 
kaçınılmaz ola 
çaktır. Gemlik’e 
sözümüz var. Biz 
ler, Gemlik’e ihanet 
edilmesine asla 
müsaade etmeye 
ceğiz.”

Gemlik Ticaret Borsası’nın 2018 yılı gelir gider bütçesi 1 milyon 300 bin lira olarak kabul edildi

HMIIIJHkfflHlUlM
Gemlik Ticaret 
Borsası’nın 2017 
yılı son meclis 
toplantısı olan 
Aralık Ayı Meclis 
toplantısı Sah 
Günü Meclis Baş 
kanı Mustafa 
Doğan başkanh 
ğında yaptı. 
Meclis Başkanı 
Mustafa Doğan 
Borsanın 2017 yılı 
son toplantısında 
yaptığı konuşma 
sında şunları 
söyledi: “Acı tatlı 
günleriyle zor 
geçen bir yılı daha 
geride bırakıyoruz. 
Benim dileğim 
2018 yılı hoşgörü 
ve sevginin arttığı, 
ülkemizin ve mil
letimiz için güzel 
bir sene olmasıdır. 
Bu duygu ve

düşün çeler ile 
meclis olarak 
yaptığınız çalışma 
lar için sizlere ve 
personelimize 
ayrı ayrı teşekkür 
ediyor ve Yeni 
yılınızı en içten 
dileklerimle kut 
luyorum.” 
Borsanın 1 yıllık 

yapılan faaliyetleri 
hakkında görüşü 
len toplantıda, 
yönetim tarafından 
titizlikle hazırlanan 
2018 yılı bütçesi 
görüşüldü.
2018 yılı gelir gider 
bütçesi görüşme 
lerden sonra 1 
milyon 300 bin lira 

olarak oy birliğiyle 
kabul edildi.
Borsa hukuk 
danışmanın da 
katıldığı toplantıda 
Gemlik Zeytini 
Coğrafi İşaret adını 
haksız kullanan şu 
an itibari ile 6 firma 
saptandığı ve bu 
firmalara noter 

aracılığı ile ihtarna 
me çekildiği ilerle 
yen süreçte hukuki 
sürecin başlaya 
cağı avukat tara 
fından meclis 
üyelerine açıklan 
dı. 2018’da 3 yurt 
içi 1 yurt dışı Fuar
lara katılma konu 
su da Mecliste 

görüşülen bir diğer 
gündem konusu 
oldu. 2018 yılında 
gerçekleşecek olan 
gıda fuarları nın 
katılımın bölgemi 
zin tanıtımı açısın 
dan büyük önem 
taşıdığı ve Gemlik 
Zeytini Coğrafi 
İşaret uygulama 
sının yaygınlaş 
tırılması için 
önemli olduğu 
vurgulandı.
Yapılan araştırma 
lar sonunda 2018 
yılında yurt içinde 
minimum 3 yurt 
dışında ise 1 gıda 
fuarına katılım sağ 
lanması oy birliğiy 
le karar verildi. 
Toplantı diğer gün
dem maddelerinin 
görüşülmesinden 
sonra sona erdi.
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Şehir esfcwalan terör esiirfli Oto farelerini 
alarm önledi

Bursa'da gece 
saatlerinde bir 
güzellik merkezi 
önüne gelen 
kimliği belirsiz 
şahıslar, önce 
çevredeki araçları 
tekmeledi, daha 
sonra iş yerine 
pompalı tüfekle 
ateş açtı.
Olay, Osman 
gazi’ye bağlı Hoca- 
haşan Mahallesi'n- 
deki bir güzellik 
merkezinde mey

Bursa'ıla kara yo lunda Jeline a<ı!
Bursa'nın İznik ilçe 
sinde kara yolun 
da resmi izinle de
fine kazısı yapıldı 
Boyalıca Mahalle- 
si'nde resmi izinle 
define kazısı 
yapıldı. Orhan 
gazi kara yolu 
Congu mevkiinde 
bir gün boyunca 
kepçeyle kazı 
yapıldı. İsmi 
açıklanmayan bir 
kişinin resmi 
başvurusunun 
ardından A.K'ye ait 
zeytin tarlası ile 
kara yolu

MWflMlltMl
Zonguldak merkez 
li Bursa'nın da 
aralarında bulundu 
ğu 6 ilde FETÖ/ 
PDY mensubu 
"kripto" askerlere 
yönelik operas 
yonda, 9'u mu 
vazzaf 11 asker 
gözaltına alındı 
Edinilen bilgiye 
göre, Zonguldak 
Cumhuriyet Baş 
savcılığı tarafın 
dan yürütülen 
soruşturma kapsa 
mında, FETÖ/PDY 
mensubu "kripto" 
askerlere yönelik,

dana geldi. göre, dün gece
Edinilen bilgiye saat 04.00

sınırında dozer 
ile define arandı. 
Müze yetkilileri 
nin kontrolünde 
yapılan kazı tam

4 saat sürdü. 
Define aranan 
bölgede 4-5 metre 
derinliğe kadar 
inildi. Ancak

defineye rastlana 
madı. Kazı alanının 
daha sonra Kara 
yolları ekiplerince 
üzeri kapatıldı.

ardışık telefon 
aramaları ile mas 
kelenen ve rande 
vu sistemi ile 
buluşarak 2013- 
2016 yılları içeri 

sinde örgütsel 
faaliyetlerde 
bulunduğu öne 
sürülen muvazzaf 
ve ihraç edilen 
askerler hakkında 

sıralarında işyeri 
önüne ticari bir 
araçla gelen kimli 
ği belirsiz 3 
şahıs, önce 
çevredeki araç 
lan tekmeledi. 
Ardından şahıslar 
dan biri yanında 
getirdiği pompalı 
tüfekle güzellik 
merkezine ateş 
açtı. Camı delen 
saçmalar iş yerinin 
duvarlarına 
isabet etti.

yakalama kararı 
çıkarıldı. İl Em
niyet Müdürlüğü 
Terörle Mücadele 
Şubesi ekipler
ince, Zonguldak, 
İzmir, Bursa, İstan
bul, Ankara ve Ko- 
caeli'de eş zamanlı 
operasyon düzen
lendi. Operasyon 
da, daha önce 
meslekten ihraç 
edilen E.T. ve M.K. 
ile muvazzaf 
askerler F.O, A.Z, 
S.D, B.K, G.K, M.E, 
K.D, Y.K. ve A.E. 
gözaltına alındı.

Bursa'da bir oto
mobili soymaya 
çalışan 2 hırsız, 
kameralar tarafın 
dan saniye saniye 
görüntülendi. 
Otomobilin arka 
camını indiren 
hırsızlar alarmın 
çalmasıyla birlikte 
panik olup kaçtı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Yıldırım 
ilçesinde meydana 
gelen olayda gece 
yarısı park halin
deki lüks bir oto
mobilin yanına 
gelen 2 hırsız oto
mobilin kelebek 
camına lastik 
kısmından sert bir 
cisim sokarak bir 
miktar açtı. 
Arabanın arka 
koltuğunda bulu

Bursa'da "Huzur 
Operasyonu"

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü tarafın 
dan kent genelin 
de huzur ve güven 
ortamının sürdürül 
mesi, halkın can 
ve mal güvenli 
ğinin sağlanması 
amacıyla bin 100 
polisin katılımıyla 
asayiş uygulaması 
yapıldı.
II Emniyet Müdürü 
Osman Ak'ın 
talimatıyla 
başlatılan "Huzur 
Operasyonu", 
merkez Os- 
mangazi, Yıldırım 
ve Nilüfer 
ilçelerinde 30 ma
hallede sabit 
nokta ve umuma 
açık yerlerde 
gerçekleştirildi. 

nan malzemelere 
ulaşamayan 
hırsızlar bir ara 
olay yerinden 
ayrıtsalar da daha 
sonra uzun bir 
sopayla anri 
döndüler.
Bu sefer el
lerindeki sopayla 
arka koltuktaki 
malzemelere 
ulaşmaya çalışan 
hırsızlar, alarmın 
çalmasıyla bir 
likte panik olup 
olay yerinden 
kaçtı. O anlar 
çevredeki bir iş 
yerinin güvenlik 
kameraları tarafın 
dan kaydedildi. 
Olayla ilgili 
tahkikat başlatan 
polis hırsızların 
peşine düştü.

Uygulamaya, Özel 
Harekat, Asayiş, 
Narkotik Şube 
Müdürlükleri ile 
Asayiş Ekipler, 
Motosikletli Polis 
Timleri, Os- 
mangazi Suç Ön
leme ve Soruş 
turma, Ahlak Büro 
Amirliklerine bağlı 
bin 100 personel 
katıldı.
Gruplara ayrılan 
ekipler, şüpheli 
gördükleri çok 
sayıda kişinin 
üst aramasını 
yaptı, kimliklerini 
sorguladı. Şüp 
heli araçları dur
durarak arama 
yapan ekipler, 
kontrollerini 
umuma açık alan
larda sürdürdü.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

KHK Gemlik’i sarstı...
Şimdi bu hatanın düzeltilmesine çalışılıyor, ama 

faydasız.
Emlak alım satım sektörü büyük darbe yedi.
Birçok kişinin alımlardan vazgeçtiğinden söz 

ediliyor.
Konut sahipleri huzursuz.
Dün, Dr. Naci Özokur’un cenazesi öncesi Cami 

avlusunda bekleyenlerin konuştuğu konu Gemlik’in 
boşaltılarak, taşınacağıydı.

Herkes kendine göre yorumlar yapıyor.
Buna gerek var mıydı?
Bu durum Gemlik’i çok şey kaybettirdi.
Başkan Yılmaz ne kadar düzeltmeye çabalasa da 

boş.
Türkive Gemlik’i könuspvpr.
Gemlik bir korku şehri olarak sunuldu, sanki her an 

yıkılacak, çökecek, 1999 önce yapılan her bina çürük.
Kurtuluş dağlara taşınmak.
Ortada meclisten bile geçmemiş bir KHK var.
Bunun uygulaması ne zaman başlayacak daha belli 

değil ama bizimkiler Mayıs ayında temel atılacağını 
açıklıyor. Sanki yetki Gemlik belediyesine verilmiş gibi 
konuşuluyor.

Dikkat ederseniz bu konuda bugüne kadar yalnız 
Belediye başkanı konuştu.

Bunun medyaya duyurulma ayağını da Gemlik 
Belediyesi organize etti.

Anlaşılan sessiz sedasız bu konunun çözümlenmesi 
yerine bundan kendilerine siyasi rant çıkarmaya 
kalktılar.

Yalnız AKP’lilerin bulunduğu bir basın toplantısı 
düzenlediler. Ama MHP İlçe Başkanı ile CHP eski İlçe 
başkanı davetsiz olarak o toplantıya giderek 
görüşlerini açıkladılar.

Dün, Saadet Partisi ilçe Başkanı Ahmet Vakkas 
Yıldız’ın yaptığı açıklamayı iyi okuyun.

Söyledikleri doğru değil mi, değerlendirin.
Ne diyor Yıldız, ‘‘1999 depreminden 18 yıl geçtiği 

halde kentsel dönüşüm adına hiçbirşey 
yapılmamışken apar topar KHK çıkarılması halkın 
(atasında soru işaretleri oluşturmaktadır. Deprem 
riskinin sadece Gemlik için özel bir kanun 
çıkartılmasının altına yatan gizli planınız nedir?”

Konu hakkında iştişare yapılmadığını belirten Yıldız, 
Gemlik için başlatılan projelerin akıbetini soruyor.

Çarşı Meydanı, Cius AVM, Kapalı Pazar Yeri gibi 
basit projelerde bile başarılı olunamadığı, Gemlik 
Belediyesi’nin 100 bin üzerinde insanın kaderi ilgilen 
diren dev projede sonuça ulaşılmasının olanaksız 
olduğunu söylüyor.

Sonra sıralıyor, Balıkpazarı Meydanı (kahvehaneler) 
Kayık hane Kordonu düzenlemesi, belediye binasını 
yıktırıp yenisi yapılmadan nikah salonunda hizmet ver
meye çalışan bir belediye yönetiminin plan ve proje ile 
çalışılmasının olanaksızlığından söz ederek, “Gemlik’e 
sözümüz var. Bizler Gemlik’e ihanet edilmesine asla 
müsade etmeyeceğiz” diyor.

Yann CHP, öbür gün MHP ilçe başkanlar/ da bu 
konuda mutlaka açıklama yapacaklardır.

Bir kentini daha sağlam alanlarda yaşamasına yöne- 
iik bir konu bakın ne hallere getirildi.

Buna boşboğazlık, tecrübesizlik denir.
Kaş yaparken göz çıkarma budur.
Refik Yılmaz farkında olmadan kendi ayağına kurşun 

sıktı. Onun için ilk günkü açıklamalarından çark etti.
Şimdi hatasını düzeltmeye çalışıyor.
Ama iş işten geçti.
Gemlik kazanacağına çok şey kaybetti.
Gemlik'e yabancı beklemeyin.
Bir süre satışlar durur.
Kimse evlerini boşaltıp bu kafada olanların 

arkasından gitmez.

Yüzlerce kişi sevilen doktorun ardından “Hakkımızı helal ediyoruz” diye seslendiler

Dr. Hacı Izolıur sevenlerince UBUTlandi

İlçemizde 54 yıl dok
tor olarak hizmet 
Veren, 60 yıl hekim
lik yapan Dr. Naci 
özokur, dün seven
lerince sonsuzluğa 
uğurlandı.
Önceki gün sabaha 
karşı Uludağ Üniver
sitesi Tıp Fakülte
sinde tedavi edildiği 
Göğüs Cerrahisi 
servisinde akciğer 
yetmezliği tanısıyla 
vefat eden Dr. Naci 
Özokur, dün Asım

Kocabıyık Caminde 
öğle namazından 
sonra kılınan cenaze 
namazı ardından 
yeni mezarlıkta

toprağa verildi. 
Cami avlusunda 
Naci'1Özokur’un eşi 
Nuran özokur ve 
kızları taziyeleri 
kabul ettiler.
Cenazeye AKP İlçe 
başkanı Zafer Işık, 
CHP İlçe başkanı 
Cemil Acar, Prof. Dr. 
Müfit Parlak, Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
GTSO Meclis 
Başkanı Paşa 
Ağdemir, Esnaf ve

Sanatkarlar Odası 
Başkanı İsmail Beki, 
sivil toplum kuruluş 
larının başkan ve yö
neticileri, sinema ve 
sahne sanatçıları, 
doktorlar, Gemlik 
Rotary camiası, 
sevenleri ve ailesi 
katıldılar.
Dr. Naci Özokur’un 
sevenlerin omuzla 
rında cenaze aracına 
bindirdiler yeni 
mezarlıkta toprağa 
verildi.

MHP Bursa İl Baş 
kanı Tevfik Topçu, 
Gemlik İlçe Teşkila 
tını ziyaret etti.
MHP Genel Merkez 
Disiplin Kurulu 
Üyesi Muhammet 
Tekin’in de katıldığı 
ziyarete, partililer 
ilgi gösterdi.
MHP Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Emin Özcanbaz; "İl 
Başkanımız Tevfik 
Topçu’ya Gemlik’e 
olan alakasından ve 
bize olan desteğin 
den dolayı teşekkür 
ederiz. Bizler, Gem
lik’te önemli çalışma 
lar yapıyoruz, İl Baş 
kanlığımızın desteği 
ni de görünce, tabii 
ki daha güçlü olu 
yoruz” dedi.
Daha sonra söz alan 
MHP il Başkanı Tev
fik Topçu şunları 
söyledi: "MHP’yi en 
iyi şekilde temsil 
eden ve böyle bir 
karşılama hazırla 
yan arkadaşlarımıza 
teşekkür ederim. 
Genelde, Ak Par-

ti’nin çizgisine onay 
verdiğimiz söyle 
niyor, oysa Türklük 
ve milli kavramlar 
bizim önceliğimiz, 
kırmızı çizgilerimiz 
di. Ak Parti, açılım 
süreci sonrasında 
tehlikeyi gördü ve 
bizim önceliklerimizi 
de benimsemeye 
başladı. Ülke gene 
linde de, eğitim gibi 
konular da Ak Parti 
ile aynı düşünmü 
yoruz. Eksikle 
re de muhalefet 
yapıyoruz. Gemlik’te

en etkili muhalefet 
ve MHP’dir. MHP’- 
den daha iyi muhale
fet edeni görebiliyor 
musunuz? Gemlik’in 
dertlerini, eksiklerini 
açıkça dile getiren 
teşkilatımıza tekrar 
teşekkür ediyoruz. 
Eksikleri söylemek, 
halkın menfaatini 
korumak, her zaman 
MHP’nin önceliği 
olmuştur. En çok 
konuşulan da 
Cumhurbaşkanlığı 
seçimi çıkışıdır. Biz 
geçmiş seçimlerde

Cumhurbaşkanı 
adayı çıkardık ve 
Recep Tayyip Erdo 
ğan’ı desteklemedik. 
Yarın, HDP, FETÖ ve 
diğer oluşumların 
desteği ile bir ittifak 
olursa, bizler tabii ki 
Ak Parti ile birliktelik 
yaparız. Teröristlerle 
yan yana gelmekten 
se, ülkemizin men
faati adına Ak Parti 
ve MHP’nin ortak 
hareketi, ortak adayı 
çıkabilir. Bunda da 
herhangi bir sakınca 
görmeyiz’’
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Aramızdan ayrılışının 5.yılında kurucumuz Asım Kocabıyık’ı 
saygı ve özlemle anıyoruz.
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GtmlK'İN İLK O0NL0KII YASI OAZtTHI

UluılaBla o tellerde yer kalmadı
Uludağ'da yılbaşı 
öncesi otellerde yer 
bulamayan tatilciler 
orman evlerine 
akın etti 
Kış turizminin 
gözde mekanla 
rından Uludağ'da 
tatilciler otellerde 
doluluk oranının 
fazla olmasıyla 2. 
bölgede bulunan 
orman evlerine akın 
etti. Orman içinde 
bulunan 2 katlı 4 
kişilik Karinna 
Orman Evlerine 
yerleşen tatilciler 
yeni yıla karla kaplı 
ormanlık alanda 
girecek.
4 yıldır hizmet 
veren orman evleri, 
genelde yabancı 
turistler tarafından 
bilinirken, yerli tur
istler tarafından da 
tercih edilmeye 
başlandı. Orman 
içinde bulunan 30 
evde de şu an için 
boş yer kalmadı.

Orman evlerinde 
kalan tatilciler, "Biz 
her sene geliyoruz, 
her sene de 
kalıyoruz. Çocuk
larla 1. bölgede 
kalıyorduk. Ama 
burası çok keyifli 
bir yermiş. Bu 
gerçekten bizim 
için bir kayıp, böyle 
bir yeri keşfetme 
miş olmamız. Ben 
bu evlerde bu kadar 
rahat olacağımızı 
tahmin bile 
etmemiştim, yani 
aklımın ucundan 
bile geçmedi. Her

halde ben bundan 
sonra otellerde 
kalmam, kışın 
geleceksem kesin 
burayı tercih 
ederim" dedi. 
Karinna Orman 
Evleri Müdürü 
Harbi Türk ise, 
"Bu evler Uludağ'ın 
saklı cenneti, 
masal diyarı. Burası 
keşfedilmeyen bir 
mekandı misafirler 
keşfetti. Bursa'dan, 
İstanbul'dan, yurt 
dışından bir hayli 
misafirimiz var. 
Yılbaşında doluyuz, 

boş evimiz yok. 
Uludağ'ın saklı 
cenneti burası. 
Ahşap evlerde 
yaz ve kış hizmet 
veriyoruz. Şu an 
beyaza bürün- 
mesiyle daha güzel 
bir hal aldı. Bu
radaki misafirler 
burayı görünce bir 
daha Uludağ'a 
gelirsem asla farklı 
bir yerde konakla
mam diyorlar" dedi. 
Orman evlerinin 

yılbaşı ve 15 tatilde 
dolu olduğu 
öğrenildi.

Bursa’ıla 25 kavşak 
yeniden düzenleniyor
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, 3 
merkez ilçede 25 
kavşakta seri bir 
şekilde düzenleme 
yapacaklarını be
lirterek, "Fiziki 
çalışmalar hemen 
başlıyor. Çalışma 
lan gece yaparak 
vatandaşı rahatsız 
etmeyeceğiz. 
Trafikte yüzde 
50'ye varan rahat
lama sağlaya 
cağız" dedi.
Göreve geleli 54 
gün olduğunu 
kaydeden Aktaş, 
"Her gece yattığım 
da Bursa'yı yıkıp 
sabah kalktığımda 
yeniden inşa et
meyi düşünüyo 
rum. Ama saman 
hkta yatıp padişah 
rüyası görülmez" 
diye konuştu. 
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi'nin

2018 lansman 
toplantısında gaze 
fecilerin sorularını 
cevaplandıran 
Aktaş, Yunuseli 
Havalimanı ile 
ilgili projeleri 

olduğunu, 
Yenişehir 
Havalimanı yerine 
Sabiha Gökçen 
Havalimam'nın 
Bursa için daha 
çok kullanıldığını 
hatırlatarak, 
"Yunuseli şehrin 
ortası kalmış. ; 
Beraberinde 
Yenişehir'le alakalı 
vakti zamanında 
hangi hesaba göre 
yapıldı. Seferberlik 
ilan edildi. Recep 
Başkan çok ciddi 
destek verdi. 
İşler kılınması için 
aktiviteler yapıldı. 
Nihai olarak 
amacına ulaş 
madı. Bunlar ağır 
aksak ilerledi.

FATURA
SEVK İRSALİYESİ 

TAŞIMA İRSALİYESİ
GİDER MAKBUZU 

TAHSİLAT MAKBUZU
DAVETİYE

TAKVİM S. k'İTAD

KARTVİZİT & KAŞE 
EL İLANI & BROŞÜR 

CİLT YAPIMI 
PLAKET & KUPA 

MADALYA

YILLIK TECRÜBEMİZLE HİZMETİNİZDEYİZ

: ORGANİZASYON VE TANITIM HİZMETLERİ İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel : O 224 513 96 83 GEMLİK
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SPOR KÖŞESİ
Haydar YİĞİT .

FUTBOLDA HÜZÜNLÜ HAFTA
Gemlik'in futbolun 

da işler bu hafta iyi 
gitmedi. Dört maçta 
bir galibiyet, bir 
mağlubiyet alırken 
iki maçımızda 
tamamlanamadı. 
Tamamlanamayan 
maçlar başımızı 
ağrıtacak gibi 
görünüyor.

Basketbolda bu 
hafta Mersin 
Büyükşehir Basket
bol Sporu ilçe salo
nunda konuk ettik. 
Büyük çekişme 
yaşanan maçı 70-60 
kazanmasını bildik.

Pazar günü 
Umurbey'de oynanan 
maçta takımımız Ve- 
faspor, Bursa Bar
baros sporla karşı 
laştı. Baştan sona 
üstün oynadığımız 
maçın ilk yansı 1-0 
galibiyetimizle 
kapandı.

Golümüzü penaltı 
dan İsmail Oruç ile 
kazandık.

İkinci yarı Muhar
rem, Osman ve Ali 
nin ayağından üç gol 
daha bulan takımımız 
maçı da 4-1 kazanmış 
oldu. Nilüfer spor ve 
Değirmenönü sporla 
girdiği amansız mü
cadelenin sonucu 
kim ilk sırada bitire
cek herkes merak 
ediyor.

Vefaspor da cid
diyet hiç kaybol
madan devam ediyor. 
Takım olma kural 
larını Gemlik'te en iyi 
şekilde uygulayan 
Vefaspor.

İdarecilerinin 
tamamı takımı için 
çaba sarf ediyor.

İşe yaramaz idareci 
değiller. Takım ola 
rakta sahada kazan
maz adına herşeyi 

yapıyorlar. Fikret 
hocam takımın beyni 
ve ağabeyi sporcu
larla diyaloğu çok iyi. 
Başarı için tüm bun
lar yetmez mi?

Tüm imkansızlıklara 
rağmen ligde çok iyi 
mücadele eden Gem
lik sporumuzu ise 
deplasmanda Hür- 
spor'a 2-1 kaybetti, 
önce Bahadır ve 
Ömer Hocamın topar 
ladığı takımı daha 
sonra Gemlikimizin 
efsane futbolcuları 
Cengiz ve Vialli Emin 
hocalarım devam et
tiriyor. Dört hocamı 
da gözlerinden öpü 
yorum. Allah kendi
lerinden razı olsun.

Bir de vefakar ve 
cefakar sporcu grubu 
var. Emeklerini ala 
mamalarına rağmen 
Can siparane Gemlik 
spor için oynuyorlar.

İşte bu kıymetli 
insanların hakkını 
Hürspor maçında bir 
hakem gasp etti, 
önce verdiği golü 
müzü daha sonra 
iptal etti, iş bununla 
da kalmadı bütün 
düdükleri aleyhimize 
çaldı. Buna rağmen 
sahadan onbir kişiyle 
çıktık. Hakeme uysak 
kimbilir neler olurdu. 
Sporcular sahada 
çok centilmendi. 
Buna rağmen ligin 
gizli lideri Gemlik 
spor, bravo çocuklar.

Hakemlerin Gemlik 
takımlarına karşı ön 
yargılı maçlara 
çıkması spor sever
leri çok üzüyor. Bu 
kadar tesadüf olamaz 
deniliyor. Kararlar 
neden hep bizim 
aleyhimize veriliyor. 
Bu sene dört takımı 
mızında hakkı çok 
yenildi.

Hakemlere nasıl bir 
yetki verildi bilemi 
yoruz. Bu hafta ona 
yakın maçın 
tamamlanmadığını 
görüyoruz. Kendile 
rine yapılan en küçük 
haksızlıkta hemen 
soyunma odasına 
gidiyorlar. Oysa, 
cumhurbaşkanı 

kadar sahada yetki
leri var.

Kısacası hep onla 
rın istedikleri oluyor.

Bakalım Çotanak 
sporun ve Umur- 
sporun maç sonuç 
lan nasıl değerlen 
dirilecek. Her iki 
maçta da hakem iti
razdan dolayı soyun 
ma odasına gidip 
maçlara çıkmadı. 
Sanırım tüm sonuçlar 
aleyhimize gelişecek. 
Burada önemli olan 
uyanık olmak. 
Başımıza gelecekleri 
önceden sezmemiz 
gerekir. Bunları tüm 
oyuncuların beynine 
yerleştirmek lazım. 
Hakem kararlarını 
dünyada hiç kimse 
değiştirememiştir. 
Buna idarecilerde 
dahil. *

Profesyonel ikinci 
lig basketbolda ise 
rakibimiz Mersin 
Büyükşehir spordu. 
Takımımız Gemlik 
Basketbol sporun 
özelliği Gemlik'te 
kazanıyor, deplas
manda hep yenili 
yodu.

Nitekim gene öyle 
oldu.

Tribünlerden gelen 
müthiş seyirci

desteği ve yaptığımız 
çok iyi savunma 
kazanmamızı sağladı.

Takımımızın sahaya 
çıkışıyla birlikte 
seyircilerin müthiş 
gürültüsü galibiyet 
için itici güç 
oluşturdu.

Ali Kütük Okulu
muzun sürekli 
öğrenci getirmesini 
Gemlikli çocuklarda 
destekleyince iste
nilen koro oluşmuş 
oldu.

Açık havada yapılan 
spor karşılaşma 
larında pek 
göremediğimiz yö
neticilerimizi salonda 
çok rahat görebil! 
yoruz.

Kaymakam, 
belediye başkanı, 
milli eğitim müdürü, 
emniyet müdürü, 
hastane başhekimi 
maçları sürekli takip 
ediyor.

Sahada seyircinin 
seveceği bir takım 
var.

Mücadelesi güzel. 
Tribünlerin sevgisini 
kazanan hareketleri 
görebiliyoruz. Yaş 
ortalaması da düşük. 
Takımı sevmek için 
bunlar yeter.

R5IL ÇELİK
Orhangazi / Bursa’da Kurulu, kaliteli 
çelik üretiminde Türkiye’nin en büyük 
kuruluşu olan ve Dünyanın şayılı üreti
cileri arasında yer alan fabrikamızın 
Üretim ve Bakım Bölümlerinde üretim 
ve bakım elemanı olarak 
görevlendirilmek üzere;

• Endüstri. Meslek.t-iseleUnin.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

mailto:insankaynaklari@asil-celik.com.tr
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Uludağ Üniversitesi 
(UÜ) Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. 
Ekrem Kaya, bütün 
ameliyathanelerin 
son teknoloji ile 
donatıldığını 
söyledi.
Tıp Fakültesi'nde 
yapılan yatırımlar 
hakkında 
açıklamalarda bulu
nan Dekan Prof. 
Dr. Ekrem Kaya, 
ameliyathanelerin 
son teknoloji ile 
donatıldığını ve 
yakın zamanda 
yoğun bakım 
ünitelerinin yenilen
mesi için ihaleye 
çıkacakları bilgi 
sini verdi. Dekan 
Ekrem Kaya, 
"Yeni bir kadın 
doğum ve 
çocuk hastanesi 
yapacağız. 550 
yataklı bu hasta 
nemiz büyük bir 
ihtiyacı da 
karşılamış olacak.

Ih «t *>} 
i® 3i

İ1İİ1İB

Rektörlüğümüz 
bu konudaki 
çalışmalarını 
tamamladı. Yakın 
zamanda gerekli 
adımların 
atılacağını söyle 
yebiliriz. Fakül 
temizin büyümesi 
için üniversite 
yönetimi ile 
koordineli bir 
çalışma yapıyoruz. 
Kentimize ve

ülkemize en yüksek 
standartlarda 
sağlık hizmeti ver
meyi planlıyoruz" 
şeklinde konuştu. 
Tıp Fakültesi'nin 
sadece devlet 
yardımlarıyla değil 
aynı zamanda Bur- 
sa'daki sivil toplum 
örgütleri ve 
hayırseverlerin 
yardımlarıyla daha 
modern hale

gelebileceğini 
vurgulayan 
Dekan Prof. Dr. 
Ekrem Kaya, 
"Şehrimizdeki 
hayırseverlerimiz ş 
uana kadar fakül
temize hatırı sayılır 
miktarlarda bağış 
yapmışlardır. Ancak 
takdir edilir ki çok 
yoğun bir hasta 
trafiği olan bu ku
rumda yıpranmalar 

olmaktadır. Yeni 
bölümlere ihtiyaç 
duyulmaktadır. 
Artan hasta sayısı 
ve yükünü 
kaldırmakta 
zorlanılmaktadır. 
Kurumun bina 
ihtiyacı ve perso 
nel ihtiyacı tahmin 
edilenden daha 
fazla olmaktadır. 
Bu yüzden her 
zaman hayırse 
verlerin yardı 
mına ihtiyaç 
duyulmaktadır. 
Bursa'daki bu 
güzide kuruluşun, 
Avrupa ve 
Türkiye'de ses 
getiren işlere imza 
atabilmesi için ve 
kaliteli hizmet ile 
araştırma yapa
bilmesi için maddi 
desteğe ihtiyaç 
duyulmaktadır. 
Bunun için 
Bursa'nın 
hayırseverlerini 
bağış yapmaya 

sürekli davet 
ediyoruz" 
diye konuştu. 
Önceliklerinin 
organ nakli 
olduğuna işaret 
eden Tıp 
Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Kaya, 
"Fakültemizin 
gelişmeye en 
müsait olduğu 
alanların başında 
organ nakli 
gelmektedir. 
Biz tıp fakülte 
siyiz, bütün 
alanlarda eşit 
hizmet sunmak 
zorundayız.
Aynı zamanda 
eğitim hastane 
siyiz. Hiçbir alanı 
ihmal edemeyiz. 
Ancak bazı konu
larda daha ön 
plana çıkmayı 
arzuluyoruz. Bu 
alanların başında 
da organ nakil 
merkezi gelmek 
tedir" dedi.

Gemlik Gübre San. A.Ş. adına, Gemlik Ticaret ve Sanayii 
Odası onaylı, Gemlik Gümrük Müdürlüğü tescilli 
“L 0996921” numaralı 12.12.2017 tarihli MENŞE 

ŞAHADETNAMESİ dolaşım belgesi kayıp olmuştur.
Hükümsüzdür.

Gemlik Gübre San. A.Ş. adına, Gemlik Ticaret ve 
Sanayii Odası onaylı, Gemlik Gümrük Müdürlüğü 
tescilli “U 0838038” numaralı 12.12.2017 tarihli 

A.TR dolaşım belgesi kayıp olmuştur. 
Hükümsüzdür.

SATILIK
HİSARTEPE MAHALLESİNDE 

FULL DENİZ MANZARALI 
4+1 DUBLEKS EV 

SAHİBİNDEN SATILIKTIR 
0 535 854 51 08

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

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZGÜZELYALI SİTESİNDE 

HAVUZLU EŞYA! ve EŞYASIZ 
2+1 DAİRE SAHİBNDEN SATILIK

05353781800
Facebook sayfamız i Gemlik Körfez - Güler Ajans
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1 Dcalfta lıaşlıııor! flmk ewc de flönderllecek
Maliye Bakanlığı 
tebligatla ilgili 
yaşanan sıkıntıların 
çözümü için son 
yılların en büyük 
dönüşümünü 
gerçekleştiriyor. 
1 Ocak 2018’den 
itibaren Vergi Usul 
Kanunu’nun (VUK) 
tebligatla ilgili mad
delerinde değişiklik 
yapılarak, yerleşim 
yeri adresi (ikamet
gah) tebligat 
adreseri arasına 
dahil edildi.
Maliye Bakanlığı 
tebligat sorununu 
ikametgaha gönder
imle tekrar aşacak. 
Buna göre, 1 Ocak 
2018 tarihinden 
geçerli olmak üzere 
mükellef tarafından 
verilen ve tutanakla 

tespit edilen işyeri 
adresleri ve 
yerleşim yeri adres
leri dikkate alınacak. 
BAZI ADRESLER 
KAPSAM DIŞI 
KALDI 
Değişikliğe paralel 
olarak diğer birçok 
adres madde 
kapsamından 
çıkarıldı. Bilinen 
adres sadece adres 
kayıt sisteminde bu
lunan ikametgah 
adresi kabul 
edildiğinden, 
mükellef tarafından 
vergi idaresine 
yerleşim yeri 
adresi bildirimi 
yapılmayacak. Şayet 
yapılmış ise bu 
bildirimde yer alan 
adres yerleşim yeri 
adresine yapılacak

tebligatlar dikkate 
alınmayacak.
ADRESE TEBLİGAT 
NASIL YAPILACAK? 
Bu kapsamda 
mükellefin bilinen 
birden çok işyeri 
adresi varsa, bilinen 
işyeri adreslerinden 
tarih itibarıyla tebli
gat yapacak 

makama en son 
bildirilen veya bu 
makamca tespit 
edilen adres dikkate 
alınacak. Tebliğ 
öncelikle bu adreste 
yapılacak. Bir işyeri 
adresi bulunması 
durumunda tebligat 
bu işyeri adresinde 
yapılacak.

TÜZEL KİŞİLİKTE 
YÖNETİCİ 
ADRESİNE 
İşyerine yapılacak 
tebliğde mükellefin 
geçici veya daimi 
ayrılma gibi neden
lerle bu adresinde 
bulunamaması, işini 
bırakması veya işini 
bırakmış 
addolunması hal
lerinde tebliğ, 
gerçek kişilerde 
kendisinin kayıtlı 
yerleşim yeri adre
sine yapılacak. Eğer 
tüzel kişilik ise 
bunların başkan, 
müdür veya kanuni 
temsilcilerinden 
birinin yerleşim yeri 
adresine yapılacak. 
Evrakın teslim 
esasları değişti 
VUK’un “Tebliğ

Evrakının Teslimi”ni 
düzenleyen 102’inci 
maddesi de değişti. 
Tebligatı alacak 
kişinin adresi 
değişmişse ilgili 
makama geri gön
deriliyordu. Yine 
imzadan 
kaçınılmasında 
tebligat geri gönder
iliyordu. 7061 sayılı 
düzenleme ile 
tebligatı almazsa 
kapıya pusula 
yapıştırılması ile 
tebligat o tarihten 
itibaren yapılmış 
sayılacak. Adreste 
bulunmaması 
halinde ikinci kez 
tebliğ çıkarılacak. 
Adres değişikliği 
bildirilmezse 15 gün 
içinde yapılması 
sağlanacak.

Kredi kartı olan herkesi ilgilendiriyor
Bankacılar, kredi 
kartlarında biriken 
milyonlarca TL'lik 
para puanının yıl 
sonunda silineceği 
haberlerinin gerçeği 
yansıtmadığını 
belirtti.
Kredi kartlarında 
biriken milyonlarca 
TLTık para puanının 
yıl sonunda 
silineceği haber
lerinin gerçeği 

yansıtmadığını be
lirten bankacılar, 
özel kampanyalar 
dışında vatandaşla 
rın kartlarında 
biriken para puan 
lan dilediği zaman 
harcayabileceğini 
belirtiyor.
Son günlerde kredi 
kartlannda ve 
markaların sadakat 
kartlannda biriken 
milyonlarca

parapuanının 
yılbaşında 
silineceğine yönelik 
haberler, vatandaşın 
kafasında soru 
işaretlerine neden 
oluyor. Çeşitli kanal
lardan tüketicilere 
yıl sonuna kadar 
para puanlarını 
kontrol ederek 
harcamaları 
konusunda uyarılar 
yapılınca birçok kart 

kullanıcısı da 
kartlarında biriken 
puanları harcama 
eğilimine giriyor.

KAMPANYALAR 
SÜRELİ OLABİLİR

Habertürk'ten Sefer 
Yüksel'e konuşan 
bankaların kredi 
kartı departmanları 
yöneticileri ve 
Bankaiararası Kart

Merkezi yetkilileri 
ise bankaların böyle 
bir uygulaması 
olmadığının altını 
çizerek, 
vatandaşların 
kartlarında biriken 
para puanları 
dilediği zaman 
harcayabileceğini 
ifade ediyor. Kredi 
kartlarıyla yapılan 
alışveriş sonrası 
kazanılan para

puanların normalde 
herhangi bir 
kullanım süresi 
olmadığını 
belirten bankacılar, 
yalnızca bazı 
kuramlarla 
yapılan özel kam 
panyalarda kazanı 
İan puanların belirli 
bir süre içerisinde 
kullanılması 
gerektiğine 
dikkat çekildi.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
G 
E

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÛsOT

U

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
O rm. Böl.Şef. 
Milli Eğt Md.

121
186

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

KAYMAKAMLIK Halk Kütüphane 513 13 53

Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Mûd.

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

Askerlik Şb. 
Karayel lan 
Liman Baş.

513 10 57
513 13 08
513 11 33

Mal Mûd.
Nüfus Md.

513 10 95
513 37 42

ULAŞIM özel İd. Md. 513 15 07
Pamukitale
DENİZ UÇAOl
Peflasus Ak/nla Seyahat
METRO
Aydın Turizm
•Ozsr Turizm
KarrtxroOlu-Eaatlae
Anıtur
Kamil Koç

• 12 OO 2ft

• 13 12 12
•13 20 77

• 12 O1 «3

Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tanm Müd. 
İlçe Seç. Md.

51314 14
513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73

HASTANELER Halk Eğitim Müd 
İŞ-KUR

L 513 18 46
513 71 66

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.

517 34 00
513 23 29 BELEDİYE

Mer.8sğ.Ocsğı
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 10 68
513 65 29
280 44 44

Santral
Başkanlık

51345 21-23
513 45 20

TAKSİLER BUSKİ 514 57 96
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

İtfaiye 
Muhasebe Md.
Yazı İŞİ. Md.
Su Anza

513 23 25 
51345 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

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

ffllKSlHMİİ
VAPUR-FERİBOT

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

OTORÜS
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 613 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgsz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgez 813 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akoan Petrol 
MAR-PET •13 1O 79
Tuncay Otogaa
Beyza Petrol • 13 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5965 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI 
AİLE ARASINDA 

11.30-14.00-16.30- 
19.00.-21.15 

ACI TATLI EKŞİ 
11.30-14.00-16.30- 

19.00-21.00 
MAİDENİN ALTIN 

GÜNÜ 
11.30-14.00-16.30- 

19.00-21.00 

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

YIGIT INSAAT
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

S

frmekBİZDfN,

HIZMETINIZDGYIZ

GSM: O 54152012 02 İ

Siz. hayallerinizdeki düğünü anlatın, 
biz masala dönüştürelim...

Cumhuriyet Mh. 432. Sk. No: 7 
Manastır Mevkii GEMLİK

MANA8TIH 
AİLE GAZItiâa

MANASTIR 
DÜĞÜN SALONU __

DUGUN - NİŞAN 
SÜNNET - KINA 

YEMEKLİ 
YEMEKSİZ 

VE HER TÜRLÜ 
CEMİYETLERİNİZ

HER BÜTÇEYE 
UYGUN 

KİŞİYE ÖZEL VE 
HAZIR GELİNLİK 

KINALIK - NİŞANUK, 
KAFTAN - j

ÖZEL DİKİM J 
VE HAZIR ABİYöJ/ 

ÇEŞİTLERİMİZ
PROFESYONELİ
KADROMUZ^ f 

ı HİZMETİNİZdW»L

»W YILI 
REZERVASYONLARIMIZ

BAŞLAMIŞTIR

Terzioglu Moda
İstiklal Cad. Bora Sok. No: 3/B GEMLİK

-s»

http://www.yigitinsaatgemlik.com


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

KAVLAKK DOĞANIN HÂZİNESİ ■]

ZEYTİN 
KASALARINIZ 
ANINDA SİZE 

TESLİM! 
W*1 MARMARA'NIN EN BÜYÜK ZEYTİNYAĞI FABRİKASI

BASKI SIRASI BEKLEMEKYOK
YAĞLIK ZEHİN İşleme KAPASİTESİ yENİ FABRİKAMIZ YALOVA YOLUNDA HİZMETİNİZDE!

0530 660 68 80

29 Aralık 2017 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

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

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

k GEMLİK 4
irfanunluemlak.sahibinden.com

Dûndağarâ^olaraktoplfflanTMIiOBGenılikTemsilciliğiyöneliıniGenılik'intaşınnıasıkonıısynudeğerlencIirerekcevaplanmasınıistediğisofulysordu

MaMısıBmıreıhlM
î Jffic Güne Bakış

MİMARLAR ODASI SORULARINA 
CEVAP VERİLMELİ

Bir kentin imarıyla ilgili konuşacak ku
rumlar arasında en önemlilerinden biri 
meslek örgütleridir.

Gemlik'te geleceği şekillendirecek bir 
yerleşim yerlerinin değiştirilmesi konusu 
bugünlerde gündemden düşmüyor.

Parlementoyu dışlayarak, Anayasa de
linerek çıkarılış amacı dışında kullanılan 
KHK'ler ile ülke yönetiliyor. Devamı 4’de 

• TMMOB Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği 
Yönetim Kurulu, dün olağanüstü olarak topla
narak Türkiye’nin son .günlerde konuştuğu 
KHK ile ormanlık alanların imara açılarak Gem- 
lik’in tepelere taşınması konusundaki Belediye 
Başkanının açıklamalarını değerlendirdi.
> Oda Temsilciliğinden yapılan yazılı açıkla 
mada, 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 tarihlerin 
de Kocaeli-Gölcük ve Bolu-Düzce’de ülkemizin 
yakın dönem tarihindeki en büyük felaketlerin 
den olan Marmara Depremleri yaşanmadığı, bu 
depremde 20 binin üzerinde can kaybının 
yaşandığı ardından 2011’de ise Van Depremi 
meydana geldiği anımsatıldı. “Afet Riski’Altın 
daki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Ka 
nun” 2012 yılında yürürlüğe sokulmuş ve uygu
lama sorumluluğu Çevre ve Şehircilik Bakan 
lığüna verilmiştir.” denildi. Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilciliği Yönetim Kurulu, Belediye 
Başkanı tarafından cevaplandırılmak üzere 10 
soru sordu. Haberi sayfa 2’de .

Gemlik ilçe örgütünü ziyaret eden, 
CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, 

KHK’yi değerlendirdi.

Ayılın, “Dönüşüme 
karsı değiliz.

Keşte Meclisten 
kanunla geçseydi'"

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Gem
lik İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette 
696 sayılı KHK’da bulunan Gemlik madde 
sini değerlendirildi. Haberi sayfa 4’de

r

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
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Dün olağanüstü olarak toplanan TMMOB Gemlik Temsilciliği yönetimi Gemlik’in taşınması konusunu değerlendirerek cevaplanmasını istediği sorular sordu

Mimarlar Odası KHK’vi mercek altına aldı
TMMOB Mimarlar 
Odası Gemlik Temsil 
ciliği Yönetim Ku
rulu, dün olağanüstü 
olarak toplanarak 
Türkiyenin son gün
lerde konuştuğu 
KHK ile ormanlık 
alanların imara açıla 
rak Gemlik’in tepe 
lere taşınması 
konusundaki Beledi 
ye Başkanının 
açıklamalarını 
değerlendirdi. 
Oda Temsilciliğin 
den yapılan yazılı 
açıklamada 17 Ağus 
tos ve 12 Kasım 
1999 tarihlerinde 
Kocaeli-Gölcük ve 
Bolu-Düzce’ de ülke 
mizin yakın dönem 
tarihindeki en büyük 
felaketlerinden olan 
Marmara Depremleri 
yaşanmdığı, bu dep 
remde 20 binin 
üzerinde can 
kaybının yaşandığı 
ardından 2ÖlTde ise 
Van Depremi mey
dana geldiği anım 
satıldı. Açıklamada 
şöu görüşlere yer 
verildi. “Büyük bir 
bölümü birinci ve 
ikinci derece dep 
rem bölgesi olan 
ülkemizde sık aralık 
larla büyük şiddette 
depremler yaşan 
maya devam et
mekte; geçtiğimiz

Şubat ayında Çanak 
kale’de ve Temmuz 
ayında Bodrum’da 
meydana gelen dep 
remleryeni felaket 
ler konusunda bir 
uyarı niteliği taşımak 
tadır. Depremlerin 
ardından; kentsel ve 
kırsal alanlardaki 
mevcut yapılaş 
manın güvenli hale 
getirilmesi; tehlike 
arz eden yapıların 
tespit edilerek ye
nilenmesi gerekçe 
leri ile “Afet Riski 
Altındaki Alanların 
Dönüştürülmesi 
Hakkında Kanun” 
2012 yılında yürür 
lüğe sokulmuş ve 
uygulama sorumlu 
luğu Çevre ve Şehir 
cilik Bakanhğı’na 
verilmiştir.
KAMU YARARINA 
AYKIRI 
UYGULAMALARA 
YOL AÇILDI 
Ancak, aradan 
geçen sürede Bakan 
hk ve TOKİ tarafın 
dan yürütülen hem 
afet risk altındaki 
yapıları ilgilendiren 
hem de kentsel 
dönüşüm amaçlı 
proje ve uygula
malar, şehir cilik 
ilkelerine, bilimsel 
ve teknik bilgi ve 
uygulamalara uyma 
dığı gibi, kamu yara

rina aykırı uygula 
maların da önünü 
açmıştır.
“Dönüşüm” çalışma 
larının, ekonomi, 
sosyoloji, toplum 
psikolojisi, hukuk, 
finans, siyaset, 
mühendislik, 
mimarlık ve kentsel 
tasarım alanlarını 
buluşturan bir bilim 
ve uygulama alanı 
olduğu bilim çevre 
lerince vurgulanma 
sına rağmen, mev
cut uygulamalarda 
genellikle “hukuk ve 
finans” kısmını kota 
rıp diğer yönleri 
görmezden gelin
mektedir. TMMOB 
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilciliği 
Yönetim Kurulu, 696 
Sayılı Kanun Hük
münde Kararna
menin geçici 25. 
maddesinin kente, 
kentlilere ve mimarlı 
ğa etkilerini değer 
lendirmek üzere 
toplanmıştır. 
Toplantıda yapılan 
ortak değerlendirme 
ve incelemeler 
ışığında; “Gemlik 
taşınıyor” daha 
sonra “Gemlik dönü 
şüyor” adı altında 
ulusal basında 
haberlere konu olan 
bu sürece ilişkin, 
aşağı da sorduğu 

muz soruların 
cevabını Gemlik . 
başta olmak üzere 
ülkede bu süreci 
merak eden tüm ka
muoyunun bilgilen 
dirilmesi adına Gem
lik Belediyesi’nden 
talep ediyoruz. 
SOROLARIMIZA 
CEVAP İSTİYORUZ 
1. Tüm siyasi parti
lerin konsensüs sağ 
ladığı bir konu da 
neden terörle mü
cadele kapsa mında 
çıkarılan KHK’larla 
Gemlik’in adı anıla ' 
rak Gemlik’in marka 
değeri düşürüldü? 
2.Belgeler ile konuş 
mayı seven bir bele 
diye başkanı olarak, 
kamuoyunu rahatlat
mak amacıyla “bilim 
ve fen bakımından 
hiçbir yarar görüle
meyen ve tarım 
alanına da dönüştü 
rülmesi mümkün ol
mayan yaklaşık 300 
hektarlık alan” ile 
ilişkin ilgili resmi ku
rululardan alınan 
görüşleri ve o 
alanların mülkiyeti 
nin kime ya da hangi 
kuruma ait olduğunu 
gösteren tapu veya 
tapu kayıtları ka
muoyu ile 
paylaşılacak mı?
3. Sayın Cumhurbaş 
kanı Recep Tayyip

Erdoğan, yatay 
kentleşmeyi vurgu
larken, yeni imara 
açılacak yerlerde 
kentleşme nasıl ola
cak?
4. Cihatlı Bölgesinde 
1400, Kuzey planla 
rındaki 8000 konut 
ile toplamda 9400 
konut inşaa edile
cek. Ovada yaşayan 
Gemlikli vatandaşla 
rımız buraya yerleş 
mek istemezse 
Belediyenin elinde 
ciddi bir yapı stoğu 
olacak ve belediye 
bu konutların 
satışını yapacak. 
Gemlik dışından 
kişilere satılıp ya da 
kiralanıp kontrolsüz 
bir nüfus artışına 
neden olmamak için 
ne gibi önlemler 
alınacak?
5. Yapım işini 
GEMTAŞ AŞ. mi ya
pacak?
6.8000 konutun 
yapılacağı bölge 
eğimin fazla olduğu 
bir bölgedir. Bu za
mana kadar Gem
lik’te eğimli arazide 
yapılan inşaatlarda 
meydana gelen 
yolun kayması, isti
nat duvarlarının çök 
mesi gibi problem
lerle karşılaşılma 
ması adına ne gibi 
tedbirler

alınacaktır.?
7 .Yapı lan binaları 
kim ve ya hangi 
kurum denetleye
cek?
8 .Yapı lan yeni 
yatırım, 1 Ekim 2017 
tarihinde yürürlüğe 
giren Planlı Alanlar 
imar Yönetmeliği’ne 
sert bir geçiş yapan 
Gemlik’teki inşaat 
sektörünü nasıl etk
ileyecek?
9.Bir binada sadece 
bir malik yeni 
yapılan konutlara 
taşınmak isteyip 
diğer malikler iste
mezse vurgulanan 
gönüllülük esası 
nasıl uygulanacak? 
lO.Boşaltılan ovaya 
ne olacak?
Boşaltılan yerlerin 
belediyenin mülkiye 
tine geçe ceğini ve 
halkın isteği doğrul 
tuşunda değerlen 
dirileceği söyle 
niyor. Bu isteğin 
ne olduğunu anla
mak açısından ova 
ile ilgili fikir ya da 
proje yanşmaları 
açılacak mı? 
Tüm bu soruların 
cevaplanması ile 
kamuoyunda 
oluşacak 
tedirginlik aza 
lacak ve bu sürece 
daha sağlıklı 
yaklaşılacaktır. ”

GTSO 2017 nin son toplantısını yaptı
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 2017 
yılının son meclis 
toplantısını 
gerçekleştirdi. 
GTSO Meclis Baş 
kanı Paşa Ağdemir 
başkanlığında 
toplanan mecliste, 
Kasım ayı faaliyet 
raporu onaylanır 
ken, Merhum 
Mehmet Yıldırım1 
dan boşalan 
meclis üyeliği 
görevine yedek 
üye Necati Aydın 
katıldı.
Yönetim kurulu 
başkanı Kemal Akıt 
ve yönetimin tama 
minin katıldığı

nları,Şei 
kiyeEko,

GEMLİK „ .

da oda meclis üye 
lerine plaket 
verildi.
Meclis Başkanı 
Paşa Ağdemir,

"Başarılı bir dönem 
geçirdik. Yönetim 
kurulu tarafından 
hazırlanan döne
mimize ait çalışma 
ların yer aldığı

kitapçıklar önünüz 
de yer alıyor.
Seçimler ileri bir 
tarihe alınmamış 
olsaydı, bu gün
lerde görevimizi ve

dönemimizi tamam 
lamış olacaktık. 
Güzel ve başarılı 
çalışmalarımızın 
birer simgesi olan 
plaketler

hazırlattık. 
Odamızın 120. 
kuruluş yılı ile 
ilgili faaliyetleri 
mizde devam 
edecek" dedi.
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Tllte Mİ HIRI İMİMİ
Bursa polisi 
tarafından yılbaşı 
gecesi eğlence 
merkezlerinde 
uyuşturucu 
satacakları belir
lenen 10 kişi ile 
uyuşturucu madde 
kullanan 20 kişi 
gözaltına alındı. 
Şahısların ev
lerinde ve üzeri
lerinde yapılan 
aramalarda çeşitli 
uyuşturucu mad
deler ve silah ele 
geçirildi.
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü 
Uyuşturucu ile Mü
cadele Şube 
Müdürlüğü ekip
leri, yaklaşan 
yılbaşı öncesi 
uyuşturucu op
erasyonu düzen
ledi. Bursa 
genelinde farklı 
adreslere yapılan 
operasyonlarda 
uyuşturucu madde 
kullandıkları belir

letii ıi il ci ayetini ı a n lısı yatal Mflı
İznik'te zeytinlikte 
işlenen cinayet 
zanlısı ve yanın 
daki 5 kişi Gemlik 
Emniyet Müdürlü 
ğü ekiplerince 
yapılan şok baskın 
larla yakalandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, İznik'te 
akşam saatlerinde 
meydana gelen ve 
25 yaşındaki 
Hüseyin Koç'un 
öldürülmesiyle 
sonuçlanan olayın 
zanlıları, olay 
yerinden minibüs 
ile kaçtı. Zanlıların 
Gemlik bölgesinde 
olduğundan şüphe 
edilmesi üzerine 
Gemlik İlçe Em
niyet Müdürlüğü 
ekipleri arama 
çalışmalarına 
başladı. Gemlik'te 
dört ayrı adrese 
yapılan eş zamanlı

lenen 20 kişi 
gözaltına alındı. 
Soruşturmayı 
derinleştiren 
narkotik polisi bu 
kişilere uyuştu 
rucu maddeyi 
temin ettikleri be
lirlenen V.K., Ş.K. 
,E.B., Ö.B., S.Ç., 
K.A., R.G., F.G., 
C.P. ve B.G. isimli 
10 kişiyi farklı 
adreslere yapılan 
operasyonlar ne 
ticesinde yakala

baskında cinayet 
zanlısı C.Y. (17) 
gözaltına alındı. 
Zanlının yanı sıra, 
olaya karıştığı öne 
sürülen 5 kişi de 
polis ekiplerince 
Jgözaltına alınarak 
İçe Emniyet 
Müdürlüğüne ge
tirildi. Olayda 
kullanılan minibüs 

yarak gözaltına 
aldı.
Şahısların ika 
metlerinde ve 
araçlarında 
yapılan ara
malarda 95 gram 
sentetik kannabi- 
noid, 70 gram 
metamfetamin, 15 
gram esrar ile 1 
adet ruhsatsız ta
banca ve çok 
sayıda fişek ele 
geçirildi. Yakala 
nan 30 kişiden 

ve cinayet silahı 
ele geçirildiği 
öğrenildi. 
Zanlının gözaltına 
alındıktan sonra 
ilk sorgusu Gemlik 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğünde 
yapıldı. Suçunu 
itiraf ettiği öne 
sürülen zanlının 
cinayeti namus

20'si hakkında 
'Kullanmak için 
uyuşturucu madde 
satın almak ve bu
lundurmak' suçun
dan adli işlem 
yapılırken 'Uyuş 
turucu madde 
ticareti yapmak' 
suçundan 
gözaltına alınan 
diğer 10 kişi ise 
adliyeye sevk 
edildi. Olayla 
ilgili tahkikat 
sürüyor.

için işlediğini 
söylediği öne 
sürüldü. Gözaltına 
alınan zanlılar 
Gemlik'e gelen 
İznik İlçe Emniyet 
Müdürlüğüne bağlı 
ekiplere alınan 
sağlık kontrolü 
nün ardından 
teslim edildi. 
(Bursa Hakimiyet)

Kaybolduğu 
sanılan adam 

mantar toplarken 
uyumuş

Bursa'da mantar 
toplamak için 
gittiği ormanlık 
alanda kaybol 
duğu sanılan 
adamın evine 
gittiği ve yorgun
luktan uyuya 
kaldığı ortaya 
çıktı.
Olay, merkez Os- 
mangazi ilçesine 
bağlı Ovaakça Ma
hallesinde mey
dana geldi. 45 
yaşındaki Tevfik 
Bayraktar, arka 
daşı ile birlikte 
ormanlık alana 
mantar toplamaya 
gitti. Bir süre 
sonra arkadaşı 
Kadir Erden, 
buluşma saati ve 
yerinde Bayrak 
tar*ı bulamayınca 
cep telefonundan 

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

aramaya başladı. 
Uzun süre aradık 
tan sonra arkada 
şına ulaşamayan 
ve kaybolduğunu 
düşünen Erden, 
durumu jandarma 
ve arama kurtarma 
ekiplerine bildirdi. 
Ekipler, gelen 
ihbar üzerine 
olay yerine gitti. 
Arama çalışması 
için hazırlık 
yapılacağı sırada 
arkadaşı Kadir 
Erden'i arayan 
Bayraktar, eve 
geldiğini ve 
yorgunluktan 
uyuya kaldığını 
söyledi. Durumun 
anlaşılması üzeri 
ne jandarma ve 
arama kurtarma 
ekipleri bölgeden 
ayrıldı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

MİMARLAR ODASI SORULARINA 
CEVAP VERİLMELİ

Son KHK içinde birçok kanun yerine 
geçen kararnameler arasında Gemlik'i ilgi 
lendiren Orman özelliğini kaybetmiş alanla 
nn imara acılmaşı konusuydu.

Bir haftadır bu konu Türkiye günde
minden düşmüyor.

Gemlik AKP ilçe yönetimi bilhassa Bele 
diye Başkanı bu kararnamedeki Gemlik ile 
ilgili konuyu büyük bir başarıymış gibi sun
maya kalktı.

Dün yazdım, Başkanın söyledikleri Gem- . 
tikliyi şaşırttı.

Sahildeki evlerin yıkılacağını, bu alanların 
yeşil alan yapılacağını söylüyor.

Ne meclis kararı var, ne de bu konuda 
Gemliklilerle ve siyasi partilerle bir muta
bakat...

Bildiğini okuyor. Hatta inşaatın nereye 
yapılacağını bile O kararlaştırıyor, pro
jelerini yapıyor, basına gösteriyor.

Bu konuda söz söyleyecek kurumlar ara 
sında mesleki kuruluşu olan TMMOB Bursa 
Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği yöne
timi dün olağanüstü toplandı ve bir 
açıklama yaptı.

Bugün ikinci sayfamızda yapılan 
açıklamayı yayınladık.

Dikkatli okunmasını salık veriyorum.
Gemlikli genç mimarlar, siyasi partiler 

arasında bir anlaşma sağlandığı halde 
neden bunun meclisten değil de KHK ile 
çıkarıldığını soruyor.

Sonra, inşaat için ayrılacak 300 hektarlık 
alan için resmi kurumlardan alınan görüşle 
ri soruyorlar. 0 alanın mülkiyetinin kimin 
olduğunu veya kime ya da hangi kuruma 
ait olduğunu gösteren tapu veya kayıtları 
nın bulunup bulunmadığını sorguluyorlar.

Yeni yerleşme alanında yerleşme nasıl 
olacağını soruyorlar. Dikey mi, yatay mı! 
Cihattı Bölgesinde belediyece yaptırılan 
1400, kuzey planlarında yapılacak 8000 
konut ile toplam 9400 konut inşa edilece 
ğine dikkat çekilerek “Ovada yaşayan Gem
likli vatandaşlarımız buraya yerleşmek iste
mezse Belediyenin elinde ciddi bir yapı 
stoğu olacak ve belediye bu konutların 
satışını yapacak. Gemlik dışından kişilere 
satılıp ya da kiralanıp kontrolsüz bir nüfus 
artışına neden olmamak için ne gibi önlem
ler alınacak?” diyorlar. Yapı denetimini kim 
veya hangi kurum yapacak diyorlar. Ve 
diyorlar ki; “1 Ekim 2017 tarihinde yürürlü 
ğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ne 
sert bir geçiş yapan Gemlik’teki inşaat sek
törünü nasıl etkileyecek?”

Bir başka soru ise “Bir binada sadece bir 
malik yeni yapılan konutlara taşınmak 
isteyip diğer malikler istemezse vurgulanan 
gönüllülük esası nasıl uygulanacak?”

Evet bunlara yanıt verilmelidir.
Genç mimarları kutlarım. Her meslek örgütü 
üzerine düşeni yapmalıdır.

MYO öğretim 
üyeleri ve öğren 
çileri de vardı. 
Gemlik’ten 
İstanbul Edirnekapı 
mezarlığındaki 
Asım Kocabıyık’ın 
mezarı başına 
giden öğretim 
üyeleri ve Gemlik 
Denizcilik

Gemlik MYO öğretim üyeleri ve öğrenciler Kocabıyık’ı Edirnekapı Mezarlığında andı 

asım Kocabıyık unutulmadı

Borusan’ın kuru
cusu ve onursal 
Başkanı merhum 
Asım Koca bıyık 
ölümünün 5. 
yıldönümünde 
anıldı.
Asım Kocabıyık’ı 
unutmayanlar 
arasında Gemlik 
Asım Kocabıyık

Topluluğu üyeleri, 
MYO Mezunlan 
Derneği yöneti 
çileri ile birlikte 
Yerleşke kurucusu 
Müdürü emekli 
Prof. Dr. Abdurrahim 
Korukçu, Borusan 
Gemlik Kampüsü 
Koopdinatörü 
Serdar Özkaleli de 

vardı.
Asım Kocabıyık’ın 
mezarı başında 
dualar eden 
Gemlik heyeti 
Asım Kocabıyık 
ailesine, merhu 
mun yaptığı 
eğitime katkılar 
için teşekkür 
ettiler.

Gemlik ilçe örgütünü ziyaret eden, CHP'Bursa'Milletvekili'Erkan Aydın, KHK’yi değerlendirdi.

Aydın, “ Dönüşüme karşı değiliz.
Keşke Meclisten kanunla geçseydi”
CHP Bursa Mil
letvekili Erkan 
Aydın, Gemlik ilçe 
Başkanlığı’nı ziyaret 
etti. Ziyarette 696 
sayılı KHK’da bulu
nan Gemlik madde 
sini değerlen dirildi. 
CHP İlçe Bakanı 
Cemil Acar yaptığı 
konuşmada, kendi
lerini ziyaret eden 
Erkan Aydın’a 
teşekkür etti. Acar, 
çok güçlü bir yöne
tim kadrosuyla 
göreve geldiklerini 
belirterek, “Gem
lik’te yerel ve genel 
seçimlerde başarıyı 
sağlayacağımıza 
şüphelerinin 
olmasın, hükümetin 
çıkardığı Kanun 
Hükmündeki Karar
name sonucu bir 
sabah kalktık, haber
lerde Gemlik taşını 
yor deniliyor.. 
Bu maddede üç

siyasi partinin 
mutabakatı varken 
meclisten ve tüm 
hatları belli olarak 
geçmeliydi” dedi..

Erkan Aydın; Kaş 
Yapalım Derken 
Göz Çıkmasın

Bursa Milletvekili 
Erkan Aydın ise 
konuşmasında, 
“Bu dönemde 
bizlere büyük işler

düşüyor. İşçisi, 
memuru, iş adamı 
herkes aynı fikirde 
herkes geminin 
battığının farkın da. 
Biz batangemide ka
mara kavgası 
yapıyoruz. Milletimi 
ze umut olacağız 
doğru çalışmalar ile 
Gemlik’te Belediyeyi 
alabilir ve Gemlik’in 
özlem çektiği sosyal 
demokrat belediye 
ciliğe kavuştura bili

riz. Hep birlikte 
üzerimize düşün 
ne var sa yapmak 
zorunda yız. ” dedi. 
Gemlik hakkında 
çıkan KHK ile de 
konuşan Aydın, 
“KHK’nın ucu açık 
ve koordinatlar belli 
değil. Boşaltılan 
alanlar yeşil alan 
olarak değerlen 
dirilemeli ve İstanbul 
gibi beş katı yıkıp 
yirmi beş kat imar 
verilmemeli mecliste 
üç siyasi partimizin 
ilçe baş kanını 
TBMM’de ağır ladık 
hazır mutaba kat 
varken kanunla ve 
meclisten geçme si 
lazımdı Biz Gem
lik’te yapıla cak her
hangi bir dönüşüme 
karşı değiliz ama 
halkımızın kafasın 
daki soru işaretle 
rinin giderilmesi 
gerekmektedir”dedi



AK PARTİ
GEMLİK İLÇE BAŞKANLIĞI

MİLLETE HİZMET YOLUNDA 
KUTLU YÜRÜYÜŞE 

DEVAM

Başbakan Yardımcımız 
Sayın Hakan Çavuşoğlu’nun 

katılımıyla gerçekleştireceğimiz 
Partimizin Gemlik 6.Olağan 

İlçe Kongresi’ne 
tüm halkımız davetlidir.

Zafer Işık 
Ak Parti Gemlik İlçe Başkanı

@ 30 Aralık O 19.00 Â Sosyal Yaşam Merkezi
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IMHUlMM’i'StSilİlVUU
Borusan’ın Kurucu 
ve Onursal Başkanı 
Asım Kocabıyık’ın 
yaşamını anlatan 
“Tazlar Köyünden 
Borusan’a” adlı 
kitap, Kocabıyık’ın 
vefatının 5’inci 
yıldönümünde ses 
lendirilerek 
www.seslenenki- 
tap.com adresinde 
okuyuculara 
sunuldu. Oyuncu 
Levent Can 
tarafından seslen 
dirilen kitap mobil 
cihazlara indirile 
biliyor.
28 Aralık 2012’de 
yaşamını yitiren 
Borusan’ın Kurucu 
ve Onursal Başkanı 
Asım Kocabıyık’ın 
hayatını, 
düşüncelerini, 

değerlerini ve 
şahitlik ettiği Türki 
ye tarihini akıllı tele
fonlardan ve diğer 
mobil cihazlardan 
dinlemek artık 
mümkün. Kocabı 
yık’ın Afyonkara 
hisar’ın bir köyün
den başlayıp, 
Borusan’ı kuran ve 
büyüten, Türkiye 
nin öncü ve duayen 
bir iş lideri olmaya 
uzanan yaşam 
öyküsünün anlatıldı 
ğı, “Tazlar Köyün
den Borusan’a” adlı 
kitap oyuncu Le 
vent Can tarafından 
seslendirildi 
vewww.seslenenki- 
tap.com adresinde 
okuyuculara 
sunuldu.
“Tazlar Köyünden

Borusan’a” sadece 
bir anı kitabı değili 
Kitap yayımlan 
dığında hayatta 
olan Asım Kocabı 
yık “Tazlar Köyün
den Borusan’a” 
hakkında şu değer 
lendirmeyi yap 
mıştı: “Bu kitap ta 
yazılanlar, ailemin 
hikâyesi, benim 
hikâyem, Borusan 
Grubu’nun hikâye 
si, Türkiye’nin son 
seksen yılının 
hikâyesidir. Altı 
yaşına kadar köyde 
yaşayan, imkânsız 
hktan çıp lak ayakla 
tarlalarda dolaşan 
bir köylü çocuğu 
olarak benim, üni 
versite eğitimi gör 
me şansını ve sana 
yici olma şansını 

yakala yışımın 
hikâyesidir.” 
Kitap, Asım Kocabı 
yık’ın yaşamı ekse 
ninde Türkiye’nin, 
Türkiye ekonomi 
sinin ve iş dünya 
sının tarihini 
anlatıyor. Koca 
bıyık’ın çeşitli geliş 
me ve konularla il
gili görüş ve değer 
lendirmeleri, yakla 
şımları kendi ağzın 
dan aktarılıyor. 
Bir “Sesli Kitap 
Dükkânı” olan 
Seslenen Kitap, 
Türkiye’de ilk defa, 
güncel yazarların 
en son eserlerini, 
çok okunan yazarla 
rın başyapıtlarını 
sesli olarak dinleme 
fırsatı sunuyor. 
Seslenen Kitap,

mobil cihazlar üze 
rinden kolaylıkla 
ulaşılan ücretsiz 
iOS, Android ve 
Windows telefon 
uygulamaları ile 
kitapları okuyucu
larla buluşturuyor, 
www.seslenenki- 
tap.com adresinde 
önce Seslenen Ki- 
tap’a üye olunuyor. 
Daha sonra portföy
den istenen kitap 
seçilerek bir tuşla 

satın alma ekranına 
geçiliyor. iOS, And 
roid, Windows Tele
fon veya Mac 
masaüstü uygula 
maları ücretsiz 
olarak indiriliyor. 
Akıllı telefon veya 
diğer mobil ciha
zlara indirilen kitap 
internet bağlantı 
sına ihtiyaç duyul
madan istenen yer 
ve zamanda din
lenebiliyor.

linOmiHlaKilıüııisııııiııliMMiiltımllı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Tarım, 
Orman ve Hayvan 
cıhk komisyonu ilk 
toplantısı Gemlik 
Ticaret Borsası’nda 
yapıldı. Daha sonra 
Orhangazi ve 
Iznikte yapılması 
planlanan toplantı 
ya Gemlik Ticaret 
Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Özden Çakır, Meclis 
Başkanı Mustafa 
Doğan, Genel 
Sekreter Bahadır 
Selvi Bursa Tarım 
Kurulu Ercan 
Barutçuoğlu, Dün
dar Koyutürk, Bur 
sa Büyükşehir 
Belediye Meclis 
Üyeleri Engin Taş 
demir, Mesut Bedel 
; Haydan Ali Aslan, 
Gemlik İlçe Tarım 
Müdürü Müveddet 
Atmaca, Marmara- 
birlik Gemlik Koop. 
Başkanı İbrahim 
Demir, Marmarabir- 
lik Yönetim Kurulu 
Üyesi Osman Bos 
tancı, Gemlik Zirâat 
Odası Başkanı Ali 
Çelik, Yüksek Ziraat 
Mühendisi Adem 
Minare, Gemlik İlçe 
Tarım Müdürlüğü

Ziraat Mühendisi 
Gürkan Kantar 
Katıldı.
Toplantıda Gemlik 
Zeytini ve Gemlik 
Tarımsal sorunları 
masaya yatırıldı ve 
çözüm yolları 
arandı. İlçe Tarım 
Müdürü Müveddet 
Atmaca’nın verdiği 
bilgilere göre ilçe 
mizde toplam ağaç 
sayısının 11 milyo 
nun üzerinde 
olduğu ve bu 
ağaçlardan yaklaşık 
15 bin ton zetin 
rekoltesi beklendiği 
yağlık zeytin rekolte 
sinin ise geçen 
senelere nazaran 
daha az beklendiği, 
bu yılın rekoltenin 
yüksek olmasının 
müstahsili sevindir 
diği söyledi.

GEMLİK TİCARET 
BORSASI ÜSTÜNE 
DÜŞENİ YAPMIŞTIR 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Tarım Ku
rulu üyesi ve Gem
lik Belediye Mec 
lis Üyesi Ercan 
Barutçuoğlu 
"Borsanın Gemlik 
Zeytini Coğrafi 
İşareti alarak üzer
ine düşen görevi 
yerine getirmiş ve 
yaptıkları çalışmalar 
ile ilçemizi ve zey
tinimizi tanıtmaya 
devam ediyorlar. Bu 
çalışmalar ilçemiz 
için büyük bir 
başarıdır. Çözüm 
bilinçli çiftçiler 
yetiştirme, toprak 
ve yaprak analizinin 
ücretsiz olduğu, 
destek ve teşvik 

zeytinin danesine 
verilmesi konusun 
da çalışmalar yapı 
larak bölgemizin 
tarımda daha verim 
li olacağına 
inanıyoruz" dedi.

BÖLGEMİZİ VE 
ZEYTİNİMİZİ 
TANITMAYA DEVAM 
EDECEĞİZ 
Gemlik Ticaret 
Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Özden Çakır "Sahip 
olduğumuz coğrafi 
işaret ile ilçemizi ve 
zeytinimizi hem yurt 
içinde hemde yurt 
dışında tanıtmaya 
devam ediyoruz. 
Yurt içinde katıldığı 
mız seminer, fuar, 
sempozyumlarda 
yapmış olduğumuz 
çalışmaları anlatı 

yor ve doğal marka 
olan zeytinimize 
katma değer sağlı 
yoruz." dedi.
Yapılan denetim
lerde Gemlik zeytini 
adı altında zeytin 
satan firmaları tes 
pit ettiklerini ve 
hukuki süreç 
başlatıklarını dile 
getiren Çakır, 
"Gemlik adını 
haksız kullananlara 
dava açacağız.” 
dedi. Gemlik Ticaret 
Borsası Meclis 
Başkanı Mustafa 
Doğan ise dışarıdan 
bölgemize gelen 
yağların zeytinyağı 
adı altında satıldı 
ğını ve bunların 
denetimlerinin ilçe 
tarım müdürlüğü 
tarafından yapılma 
sı konusunda 

görüşünü bildirdi. 
Gemlik Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik 
ise ziraat konusun 
da eğitim alan 
mühendislerin sa
hada olması gerekti 
ğinde çiftçiye ağaca 
çıkıp budama, 
ilaçlama konusunda 
eğitim vermesi 
gerektiğini söyledi. 
Ziraat Yüksek 
mühendisi Adem 
Minare ise zeytinin 
toplanma süresi ile 
sıkım süresinin ne 
kadar kısa olursa 
zeytinyağında 
kalitenin o kadar 
yüksek olacağını, 
sıkıldıktan sonra 
koni şeklinde azot 
tanklarda muhafaza 
edilmesi gerektiği 
içindeki mikropların 
atılması için 
zeytinyağının içme 
az miktarda tuz 
atılmasının zeytin 
yağının bulanık 
lığını aldığını 
söyledi. Barutçu 
oğlu ev sahipli 
ğinden dolayı Gem
lik Ticaret Borsa 
sı’na ve katılımcı 
lara verdiği destek
lerden dolayı teşek 
kürlerini iletti.

http://www.seslenenki-tap.com
http://www.seslenenki-tap.com
http://www.seslenenki-tap.com
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Serbest Kürsü
Kemal Atan - Eğitimci

Yaşanacak Bir Türkiye Nasıl Olmalı - 
Ekonomik Gelişmeden Adil Paylaşım

“Yaşanacak Bir 
Türkiye’yi” inşa 
edelim... 
Yazılarımın bun
dan sonraki 
haftaların da 
“Yaşanacak Bir 
Türkiye’yi” dört 
başlıkta işleye 
ceğimibu 
satırlardan 
bildirmiştim.

Bu hafta 
“Yaşanacak Bir 
Türkiye’nin 
üçüncü ayağında; 
ekono mik 
gelişmeden

herkesin en adil 
şekilde yararlan 
ması yer alıyor.

Birinci sınıf 
demokrasiyi ge
tirdik...
Vatandaşın can 

ve mal güvenliğini 
sağladık...
Türkiye’yi 
uluslararası 
alanda rekabet 
gücü olan, bilgi 
toplumunun 
onurlu bir ülkesi 
haline getirdik. 
Şimdi sıra yaşana 
cak Türkiye

stratejisinin 3. 
ayağında...

Yaşanacak 
Türkiye strate
jisinin Üçüncü 
ayağında; ekono 
mik gelişmeden 
herkesin en adil 
şekilde yararlan 
ması yer alıyor...

Yani HAKÇA 
PAYLAŞIM... 
HAKÇA 
PAYLAŞIMIN 
YOLU SOSYAL 
DEVLETİ 
GÜÇLENDİRMEK*

TİR...
Sosyal devleti 

güçlendirmek, 
refahı hakça 
paylaşmaktır...
ANAYASAMIZIN 

DEĞİŞTİRİLMESİ 
DAHİ TEKLİF 
EDİLEMEYEN 
MADDESİ... 
“Türkiye Cumhu 
riyeti demokratik, 
laik ve sosyal bir 
hukuk devletidir... 
’’Peki; Nerede 
sosyal devlet? 
Son 15 yıldır bu 
memlekette “adil 
olmayan bir 
büyüme” modeli 
uygulandı.

Resmi rakam
larla yaklaşık 17 
milyon vatandaş 
yoksulluk sınırının 
altındayaşıyor.
Yıl 20171..
Bilgi 

çağındayız...Ola
cak iş mi bu?!.

Servet en te- 
pedekilerin elinde 
toplanırken, en 
alttakilere So- 
ma’da, 
Ermenek’temaden 
lerde yaşamını 
kaybetmek 
kalıyor.
Yıl 2002 bu 

ülkedeki en zen
gin % 1, ülkedeki 
top lam servetin 
% 39’una sahipti. 
YIİ2017, ülkedeki 
en zengin % 1 
ülkedeki toplam 
servetin % 54’üne 
sahip. Bu servet 
binlerinin elinde 
nasıl toplandı ?

15 yıldır milleti 
borca mahkûm 
eden bir ekonomi 
politikası uygulan 
dı. Bu Millet 
bankalara 10 yılda 
(2003-13) 128 mil
yar Dolar faiz 
ödedi. Milli serve

timiz faizler ve 
imar rantları ile en 
tepedekilerin 
elinde toplandı. 
Daha acı bir 
olay...Millete ise 
borç altında 
ezilmek kaldı. 
Sadece 2009 ile 
2012 arasında 
“Borcumu 
Ödeyeceğim” diye 
taahhütte bulunan 
ancak çeşitli ne
denlerle borcunu 
ödeyemeyen 1 mil 
yon 20 bin 
vatandaşa dava 
açıldı. Dava 
açılanlardan 525 
bini mahkûm 
oldu. Bu dönemde 
toplam 89 bin 
borçlu vatandaş 
ceza evine girdi.

Bu nasıl vicdan? 
Şairin dediği gibi 

“Bu taksimi kurt 
yapmaz, kuzulara 
şah olsa”.

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez - Güler Ajans

Ordövr Tabamı 
Mevsim Ytrçil Sola to

Peynir Tobogi
Kovun

Boksör Restaurant 
O Rezervasyon Telefonu 

02245131234 
0536 8207373

-ı c

Paçan go Borc$ Arnavut Ciğeri

y S»nırsız yedi içki ve soft içecek
/ Geco Sonunda Kcllo Paça Çorbası

II MÜZİSYEN SAİM VE SAZ ARKADAŞLARI EŞLİĞİNDE

İçi Püavl» Hindi İncik 
vûyo Lövrck Boltı^ 

fy/Mİm tygıdülftUjuute... 
Meyve Tobo$ı 

Kabak Tatlısı veya Fınndo Helva

Köfte Patates ve Şaft İçecek

A
RSIL ÇELİK

Orhangazi / Bursa’da Kurulu, kaliteli 
çelik üretiminde Türkiye’nin en büyük 
kuruluşu olan ve Dünyanın şayılı üreti
cileri arasında yer alan fabrikamızın 
Üretim ve Bakım Bölümlerinde üretim 
ve bakım elemanı olarak 
görevlendirilmek üzere;

• Endüstri. Meslek.Liseteünirı.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

mailto:insankaynaklari@asil-celik.com.tr
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Bursa Mrincisi Cemlifc'ten
Milli Eğitim 
Bakanlığı Din 
Öğretimi Genle 
Müdürlüğü 
tarafından yapılan 
Anadolu İmam 
Hatip liseleri ge
leneksel meslekî 
yarışmalar 
kapsamında Bursa 
İli Genç Sadâ” 
Kur’an-ı Kerim’i 
Güzel Okuma 
Yarışması Finalinde 
Bursa 1.si Gemlik 
Anadolu İmâm 
Hatip Lisesi öğren 
cisi Arif Aytekîn, 
“Kur’an’ın Genç 
Muhafızları” 
Hafızlık, yarışma 
sında da Ali Yalçın 
Bursa 2.si oldu 
Bursa Şehit Jan
darma Er Selim 
Koçdemir Anadolu 
İmam Hatip 
Lisesinde 
gerçekleştirilen 
Kur’an-ı Kerim’i 
Güzel Okuma 
Yarışmasına 13

okul arasından 
birinci olan Gemlik 
Anadolu imam 
Hatip Lisesi 12.sınıf 
öğrencisi Arif 
AYTEKİN 2018 yılı 
Nisan ayında Ko
caeli de yapılacak 
Bölge yarışma 
sında Bursa'yı 
temsil edecek.
Yarışmada dere 
ceye girenlere 
ödülleri Memur-Sen 
ve Eğitim Bir Sen 
Bursa Şube

Başkanı Numan 
Şeker ve Bursa İl 
Milli Eğitim Şube 
Müdürleri verdi 
Kocaeli bölgesine 
Edirne, Kırklareli, 
Tekirdağ, Çanakka 
le, Yalova, Düzce, 
Sakarya ve Kocaeli 
illerinden gelen 
öğrenciler yarışa 
cak. Toplam 10 
bölge de yapıla cak 
yarışmalarda dere
ceye girenler 
Türkiye finaline

katılmaya hak 
kazanacak.
Okul Müdürü Ali 
Bahadır başarı la 
rından dolayı 
öğrenci ve öğren 
ciyi yarışmaya 
hazırlayan Cevat 
Sevimli ile Yavuz 
Çakmakçı'yı 
kutlayarak bölge 
finalinde de 
Bursa'yı en iyi 
şekilde temsil 
edeceğiz’ şeklinde 
konuştu

Liseye giriş sınain 
örneği açıklandı

MEB, akademik 
anlamda başarılı 
liselere girişte 
uygulanacak sınav 
için örnek sorulan 
yayınladı.
Sınavla öğrenci 
alan fen lisesi, 
sosyal bilimler lis
esi, Anadolu lisesi 
ve proje temelli 
liselere 
yerleştirme 
sınavına ilişkin 
örnek sorular 
yayınlandı. Milli 
Eğitim 
Bakanlığı'nın 
sitesinde 
yayınlanan örnek 
sorulara göre 
sınav, "Sözel 
Bölüm" ve

"Sayısal Bölüm" 
olarak iki ayrı 
kitapçık ve iki ayrı 
optik cevap formu 
ile haziran ayında 
iki oturumda 
düzenlenecek. 
Öğrencilere 
Türkçe, inkılap tar
ihi, din kültürü ve 
yabancı dili içeren 
50 sorudan oluşan 
'Sözel Bölüm' için 
75, matematik ve 
fen bilimlerini 
içeren 40 soruluk 
'Sayısal Bölüm' 
için de 60 olmak 
üzere 135 dakika 
süre verilecek. 
Sınavda çoktan 
seçmeli 90 soru 
yer alacak.

Gemlik Gübre San. A.Ş. adına, Gemlik Ticaret ve Sanayii 
Odası onaylı, Gemlik Gümrük Müdürlüğü tescilli 
“L 0996921” numaralı 12.12.2017 tarihli MENŞE 

ŞAHADETNAMESİ dolaşım belgesi kayıp olmuştur.
Hükümsüzdür.

Gemlik Gübre San. A.Ş. adına, Gemlik Ticaret ve 
Sanayii Odası onaylı, Gemlik Gümrük Müdürlüğü 
tescilli “U 0838038” numaralı 12.12.2017 tarihli 

A.TR dolaşım belgesi kayıp olmuştur. 
Hükümsüzdür.

SATILIK
HİSARTEPE MAHALLESİNDE 

FULL DENİZ MANZARALI 
4+1 DUBLEKS EV 

SAHİBİNDEN SATILIKTIR
0 535 854 51 08

Gemlik Kjrfez 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

KÜÇÜK KUMLA
ÜZGÜZELYALI SİTESİNDE 

HAVUZLÜEŞYALIveEŞYASIZ 
2+1 DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK

05353781800
Facebook sayfamız:Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Urac muayenesinde »eni dönem!
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığınca 
hazırlanan yönet
melik ile 1 Ocak 
2018 itibarıyla egzoz 
gazı emisyon pulu 
ve ruhsatı kullanımı 
sona erecek, egzoz 
gazı emisyon 
ölçümlerinin takibi 
online sistem üze 
rinden yapılacak. 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığından aldığı 
bilgiye göre, egzoz 
gazı emisyon 
ölçümleri motorlu 
taşıt kaynaklı hava 
kirliliğinin kon
trolünde önemli rol 
oynuyor. Taşıtlar, 
periyodik bakımları 
nın yaptınlmaması, 
emisyon kontrol 
ekipmanlarının 
tahrip olması, uy

gunsuz yakıt kulla 
nılmasına bağlı 
olarak insanları ze
hirleyen araçlara 
dönüşebiliyor. Bu 
nedenle taşıt sahip
lerinin, araçlarının 
bakım ve onarım 
larını yaptırarak, 
egzoz emisyonla 
rının standartlara 
uygunluğunu bel
gelemek için gerekli 
ölçümleri yaptırma 
zorunluluğu bu
lunuyor.
Bakanlık tarafından, 
trafikte seyreden 
motorlu taşıtlardan 
kaynaklanan egzoz 
gazlarının neden 
olduğu hava kirlili 
ğinin etkilerinden 
canlıları ve çevreyi 
korumak, egzoz gazı 
kirleticilerinin

azaltılmasını 
sağlamak, ölçümler 
yaparak kontrol 
etmek ve uygula
maya ilişkin usul ve 
esasları belirlemek 
amacıyla Mart 
2017'de yayınlanan, 
"Egzoz Gazı Emiş 
yonu Kontrolü 
Yönetmeliği", 1 
Ocak 2018 itibarıyla 

yürürlüğe girecek. 
Bu yönetmeliğe 
göre "Egzoz Gazı 
Emisyon Ölçümü 
Takip Sistemi" 
oluşturuldu. Takip 
sistemi ile Ocak 
2018 itibarıyla 
gerçekleştirilen tüm 
egzoz emisyon 
ölçümleri elektronik 
ortamda yürütüle

cek, ölçüm yapılan 
taşıtlar fotoğraf 
kaydı ve tüm ölçüm 
bilgileri ile sisteme 
kaydedilerek, 
bakanlık tarafından 
"online" takip edile
cek. Ölçümler, 
bakanlığın elek
tronik sistemine 
kaydedildiği için 
egzoz emisyon pulu 
ve ruhsatına da 
ihtiyaç duyulmaya
cak. Böylece 
vatandaş fazladan 
belge taşımak zo 
runda kalmayacak. 
SAHTECİLİK 
ÖNLENECEK 
Yönetmelikle 1 
Ocak 2018'den 
itibaren egzoz 
emisyon ölçümü 
sonrası pul ve 
ruhsat düzenlenme 

yeceği için taşıt 
sahiplerine ölçüm 
sonuçlarını içeren 
rapor verilecek ve 
bu tarihten itibaren 
ölçüm yaptıran 
vatandaşlar taşıtla 
nna ait egzoz emiş 
yon geçerlilik 
süresini sadece 
e-devlet üzerinden 
sisteme girerek 
sorgulayabilecek. 
Daha önce egzoz 
emisyon ölçümü 
yaptırmış, geçerli 
pul ve ruhsatı 
bulunan taşıt 
sahipleri ise elle 
rinde bulunan ruh 
şatları geçerlilik 
süresi sonuna kadar 
muhafa za ederek, 
denetim sırasında 
görevlilere ibraz 
edebilecek.

Flaş treıli tora açıklaması! Şiire uzatıltfı
Bankacılık Düzen
leme ve Denetleme 
Kurumu (BDDK) 
Başkanı Mehmet Ali 
Akben, banka ve 
kredi kartlarının 
elektronik ticarette 
kullanılabilmesi için 
kart hamilinden 
onay alma süresinin 
bankalar ve 
vatandaşlardan 
gelen talepler ile yıl 
sonunda gerek

yoğunlaşan harca
malarda gerekse 
banka sistemlerinin 
entegrasyonunda 
aksama olmaması 
için 31 Ocak 2018'de 
sona ereceğini 
söyledi.
Akben, yaptığı 
açıklamada, banka 
ve kredi kartlarının 
elektronik ticarette 
kullanılabilmesi için 
kart hamili onayı

alınması şartını ge
tirdiklerini ve bunun 
için 16 Şubat'ta 
kurul kararı aldık 
lanhı anımsattı.

Özellikle vatandaş 
ların internetten 
alışverişlerde 
dolandırıcılar 
tarafından kandırıl

masının önüne 
geçmek için vatan 
daşlardan gelen 
talep ve şikayetler 
doğrultusunda 
böyle bir karar 
aldıklarını anlatan 
Akben, "Burada 
kural şu; kart hamili 
istemedikçe kart in
ternetten alışverişe 
kapalı olarak üretile
cek. Müşteri dilerse 
ve onay verirse

kartı ya da kartları 
e-ticarete açılacak." 
dedi.
Akben, BDDK 
olarak önceliklerinin 
kart sahiplerini 
herhangi bir 
olumsuzluğa karşı 
korumak, 
dolandırılmasını 
önlemek ve siber 
saldırılara karşı da 
tedbir almak oldu 
ğunu ifade etti.
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1. Gemlik Buluşmasında Belediye Başkanı Refik Yılmaz KHK ile Gemlik’in yeni alanlarda yapılacak konutlar hakkında bilgi verdi, sorulan yanıtladı.

Başkan hatasını medyaya yükledi
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Yen/ yıla girerken 
kent sorunları

2017 yılını da kazasız belasız, savaşsız 
geride bırakıyoruz.

2017 yılı Türkiye açısından içi açıcı bir yıl 
olmadı.

Siyasi kavgaların doruk yaptığı, siyasetçi 
nin dilinin bozukluğu, sinir bozucu olduğu 
bir yıl geride kaldı.

2017'nin neresini anlatayım ki, elle tutu
lur bir yanı olmadı ki. Devamı sayfa 4’de

Belediye Başkanı Refik Yılmaz, kanun hükmündeki kararnamenin açıklanmasından sonra 
med yaya ilk gün yaptığı açıklamalarda Gemlik’i orman vasfı yitirilmiş tepelerdeki 
oluşturulacak arsalarda yapılacak 8 bin konuta taşınacağını söylemesinden sonra, dün Gem
lik Buluşuyor adlı toplantı düzenleyerek Gemlik’in taşınmayacağını, dönüştürüleceğini 
medyanın bunu yanlış yorumladığını söyledi. Konu ile ilgili geniş haber 2. sayfamızda....

Olaylarla dolu 2017 yılını geride bırakarak, yann akşam saat 
24.oo de 2018 yılına giriyoruz. İlçe Emniyet Müdürlüğü yılbaşı 
nedeniyle önlemlerini arttınrken, Kaymakam Gürbüz Karakuş, 
2018 yılının insanlığa banş, huzur ve refahın arttırmasını diledi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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1. Gemlik Buluşmasında Belediye Başkanı Refik Yılmaz KHK ile Gemlik’in yeni alanlarda yapılacak konutlar hakkında bilgi verdi, soruları yanıtladı.

Baston hatasını medyana yükledi
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik Yıl 
maz’ın ilçemizin 
sorunlarının ele alın 
dığı “Gemlik Buluş 
ması” adını verdiği 
ilk toplantı Ticaret ve 
Sanayi Odası’nda 
yapıldı.
Belediye başkan 
Yardımcıları Ahmet 
Avcı, Vedat Büyük 
gölcigezli, Ercan 
Barutçuoğlu, MHP 
İlçe Başkanı Mehmet 
Emin özcanbaz, 
CHP eski ilçe Başka 
m Mehmet Uğur 
Sertaslan, GTSO 
yönetim kurulu 
Başkanı Kemal Akıt, 
Meclis Başkanı Paşa 
Ağdemir, Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İsmail Beki, 
Ziraat Odası Başkanı 
Ali Çelik, siyasi parti 
yönetim kurulu üyele 
ri bazı belediye mec 
lis üyeleri, muhtarlar, 
sivil toplum kuruluş 
ların:n başkan veya 
temsilcileri ile Gem
likliler katıldı.
Yaklaşık 120 kişinin 
izlediği “Gemlik Bulu 
şuyor” toplantısında 
konuşan Belediye 
Başkanı Başkanı 
Refik Yılmaz, pazar 
günü TBMM’sinde 
KHK ile Gemlik’e 
özel Ormanlık özelli 
ğini kaybetmiş alan 
ların ilçenin deprem 
riski taşıdığı durum 
da olması açısından 
buraların Hâzineye 
devredilmesinden 
sonra Çevre ve 
Şehircilik Bakanlı 
ğı’na devredile 
ceğini, daha sonra 
onların belirlediği 
koordinatlarda 
sağlam zeminli 
alanlarda Gemlik’e 
sağlam zeminlerde 
deniz manzaralı 
konutlar inşaa 
edileceğini söyledi. 
Yılmaz, kanun hük
mündeki kararna
menin yayınlanma 
sından sonra muh 
tarlar ve sivil toplum 
kuruluşları ile yap 
tıkları toplantı sıra 
sında ulusal basının 
Gemlik’e geldiğini ve 
Gemlik’in bu alan
lara taşınma kavramı 
mn medya tarafın 
dan yanlış aksettiril 
diğini belirterek, 
“Burada bir dönü 
şüm var. Hüküme

timiz 2012 yılından 
beri kentsel 
dönüşüm yapılma 
kararı aldığını, buz 
de yerel yönetimler 
olarak bu karara 
uyarak kentsel dönü 
şümü hızlandınyo 
ruz. Gemlik’teki 
kentsel dönüşüm 
gönüllülük esasına 
göre yapılıyor. AKP 
halkın istemediği bir 
durumu halka dayat
maz. Biz, Cihattı Ma
hallesinde 1400 
kon utlu yerleşim ala 
nı inşaa ediyoruz. 
Gemlik’te evi olma 
yan 5 yıl Gemlik’te 
oturan vatandaşlara 
bu konutları sataca 
ğız. O konutlardan 
edinmek için 5 yıl 
Gemlik’te oturması 
şartı yanında geliri 
asgari ücretin 2 katı 
nı geçmeyen ve 5 yıl 
içinde bu konutları 
edinenlerin satma 
ması zorunluluğu 
getiriyoruz. Ayrıca, 
Gemlik’te ikamet 
eden riskli konutlarla 
değiştiriyoruz. 
Bugüne kadar yaptı 
ğımız konutlar 1800 
talebe dayandı. Ta 
lepleri karşılamak 
için arayışa girdik. 
Gemlik’te zeytin ko
ruma yasası nedeniy 
le zeytinlerin korun 
ması için uğraşıyo 
ruz. Kooperatiflere 
destek veriyoruz. 
Havuzlar yapıyoruz. 
Bugüne kadar kuzey 
planlarının hemen 
üstünde makilik 
olarak kalmış böl
gelere konut alanı 
olması için çabalan 
mız sonucu bunun 
önü açıldı. Mimarlar 
Odası bize soru 
yöneltmiş. Bu alan 
devletin hükümetin 
tasarrufu altındadır. 
Anayasaya görev 
şahsa değil, devlete 
aittir” dedi.
Gemlik’i taşımaya 
caklarını dönüştüre 
çeklerinin altını 
çizen Yılmaz, dönü 
şümün gönüllülük 
esasına dayandın 
lacağını, imar 
planlarında yapılaş 
ması üç kat olan böl
gelerdeki çürük yapı 
ların üç katın üzerin 
de olması nedeniyle, 
kentsel dönüşüm 
yapılması sırasında 
paylaşım yapmada 

sorunlar yaşanaca 
ğım bu nedenle bu 
bölgedeki vatandaş 
ların istekleri üzerine 
yeni yapılacak alan
lardaki konutlarla ev
lerini takas yapmayı 
düşündüklerini 
söyledi.
Gemlik ovasında 
imarı durdurmadık 
larını, ruhsat verme 
ye eskisi gibi devam 
ettiklerini belirten 
Yılmaz, boşalan alan 
lara şehrin ihtiyaç 
duyduğu,çocuk 
parkı, gezi alanı, 
donatı alanı olarak 
kullanacaklarını, bu 
yerlere konteyner 
deposu yapıl 
mayacağını belirtti. 
Yılmaz, “Gemlik’te 4- 
5 liman varken bunla 
rın kendilerine yete
cek antrepo alanları 
mevcutken neden bu 
alanları depolama 
alanına çevirelim” 
dedi.
4 bin 4UU dönümlük 
askeri haranın ekono 
miye kazandırılma 
çabalarının devam 
ettiğini belirten Refik 
Yılmaz, sosyal med 
yada çok farklı ve 
yanlış yorumlar 
yapıldığını, kamuoyu 
nun algısının etkilen 
mek istendiğini 
söyledi. Bundan 
sonra yapılacakları 
sırasıyla anlatan 
Yılmaz, kendilerinin 
hazırladığı taslak 
konut projesini 
Bakanlığa 
sunacağını, Cihatlı 
Mahallesi’ndeki 15 
dönüm arazide oldu 
ğu gibi aynı yolu izle 
yerek inşaat yapma 
yı düşündüklerini 
söyledi. Daha sonra, 
katılanların soruları 
m yanıtlayan 
Yılmaz’a ilk soru 
Sinan Kahraman adlı 
vatandaştan geldi. 
Kahraman, yurt 
dışındaki yakınları 
mn Gemlik’teki eski 
evlerine Belediyenin 
şer koyduğunun 
doğru mu olduğunu, 
ayrıca bu yeni inşa 
atları Çevre Bakan 
lığı mı Belediyenin 
mi yapacağını sordu. 
Yılmaz, eski binalara 
şer koydurmadıkla 
rım belirterek, “Bu 
yerler bize intikal 
ettiğinde Cihatlidaki 
gibi inşaatı biz yapa 

cağız. İçinde ilkokul, 
ortaokulu, sağlık 
ocağı, fırını olacak. 
Alışveriş merkezi, 
lokantasıyla ayrı bir 
semt inşa edeceğiz. 
Konutun ve insanın 
olduğu yerde hare 
ket vardır, hayat var 
dır. Bakanlığın bize 
vermesini 
bekleyeceğiz” dedi. 
Vizyon Yapı sahibi 
Hamza Aygün ise 
Gemlik’in Bursa’da 
ilk kentsel dönüşü 
mü başaran ilçe oldu 
ğunu, Gemlik’teki 
siyasi partiler, bele 
diye, sivil toplum 
kuruluşlarının TBMM 
ye giderek, kuzey 
planlarının yapılması 
m başardığını, kanun 
hükmündeki karar
name ile de ormanlık 
alan vasfını yitirmiş 
alanların konuta 
açılmasının sağlandı 
ğım belirterek, bu 
konuda emeği geçen 
lere teşekkür etti. 
Aygün, kentsel 
dönüşüm ile ilgili 
bilgi verdikten sonra 
şunları sordu: “Gem
lik’i taşıyalım mı? 
Yoksa kentsel 
dönüşüm yerinde mi 
olacak? Kısmen 
taşımalı mı olacak? 
Bu konularda ortak 
bir paydada kentin 
buluşması gerekiyor. 
Bunun için önerim 
kentsel dönüşüm ko
ordinasyon kurulu 
oluşturulsun. ” dedi. 
Aygün, bu konu ile 
ilgili müteahhitliği 
bırakacağını, maaş 
istemeden hayatının 
sonuna kadar Gem
lik’e hizmet edece 
ğini, gerektiğinde 
yurt içi ve yurt dışına 
gidildiğinde bile mas 
rafları kendi cebin 
den ödeyeceğini 
söyledi. Başkan 
Yılmaz, kentsel dönü 
şümün Manastır’da 
bazı zorluklar çekildi 
ğini, kendisinin de 
dönüşüm hareke
tinin içinde olduğu 
nu, dönüşümün en
gellenmesi için 
davalar açıldığını, 
ancak konutlar 
bittiğinde mal sahip
lerinin karlı çıktığını 
söyledi. Yılmaz, 
“Cumhuriyet ma
hallesi bir otel 
gibiydi. Bankalara 
zorla iki ATM koy

durduk. Kentsel 
dönüşümden sonra 
buralarda çok güzel 
çarşılar oluştu, hayat 
geldi. Mal sahipleri 
de devlette Gemlik’te 
kazandı” dedi.
Kentsel dönüşüm 
koordinasyon kurulu 
oluşturulmasının 
faydalı olabileceğini, 
böyle bir oluşuma 
Ticaret Odası, Mi
marlar Odası, sivil 
toplum kuruluşları,, 
siyasi partilerin 
katılabileceğini be- . 
lirttikten sonra “Bun
dan sonra her Cuma 
günü burada halk 
günü düzenlemeyi 
ve halkımızı bilgilen 
d irme yapmayı 
düşünüyoruz. Halkı 
m izi davet edeceğiz. 
Ticaret Odasına böy 
le bir salon kazan 
dırdığını için teşek 
kür ediyorum” dedi. 
Bayan bir engelli an
nesi yapılan konut
larda engellilerin 
rahatlıkla girip çıkıla 
bileceği yerler 
yapılması konusun 
da bir hassasiyetin 
olup olmadığını 
sordu. Yılmaz, 
soruyu yanıtlarken 
Cihatlı da emekliye 
yüzde 10, şehit 
ailelerine* yüzde 10, 
yeni projelerin alt 
katlarında engelli 
ailelerine yer ayıra 
bileceklerini söyledi. 
Mahmut Solaksubaşı 
ise “Gemlik’te 20 yıl 
içinde dönüşüm 
uygulanamadığını, 
çevre belediyelerin 
dönüşüm yaparken 
Gemlik’in ağır 
kaldığını belirterek, 
yerinde dönüşüm ile 
insanların yaşadığı 
yerde sağlam 
konutları müteahhit
leri de bu işe soka 
rak yapılmaz mı?” 
diye sordu. Yılmaz, 
bu konuda yaşana 
cak sıkıntıları anlattı. 
“Kabul görmeyecek 
zor projeleri ileri 
sürmemeliyiz” dedi. 
Bir vatandaş ise 
konutların finansının 
nerden bulunacağım 
sordu. Yılmaz, 
yanıtında Cihatlı da 
uyguladıkları yön
temi uygulaya 
caklarını söyledi. 
“Binaların yansını 
satacağız, aynca 
devletten kaynak 

bulmaya 
çalışacağız” dedi. 
T. Emekliler Derneği 
Gemlik Şube Başka 
m Ömer Şimşek ise 
emekli lere ayrılan 
yüzde 10 luk alanın 
tesbitinin kura usulü 
ile yapılmasını, 
ayrıca düzlükteki ev
lerin depremselli 
ğinin belediye tara 
fından yaptırılmasını 
istedi. Başkan 
Yılmaz, “Biz bunu 
yaparsak, olumsuz 
çıkan evleri 2.ay 
içinde boşaltma mız 
gerekir” dedi. 
Gazetemiz Yazı işleri 
Müdürü Kadri Güler 
ise, Türkiye’deki 
medyanın merceği 
nin kanun hükmün
deki kararname ile 
Gemlik’e yönelttiği 
ni, bu arada Belediye 
Başkanının yanlış 
açıklamaları ile 
Türkiye’nin bir 
haftadır Gemlik’i 
konuştuğunu be
lirtmesi üzerine, 
Belediye Başkanı 
‘Sorunu sor” diye 
müdahale etti. 
Güler, “Belediyenin 
asli işini bırakıp, 
müteahhitliğe 
soyundu. Neden 
TOKİ’ye bu binalar 
yaptırılmıyor” dedi. 
Yılmaz, TOKİ yi de 
devreye sokacakları 
şeklinde kaçamak 
yanıt verdi.
Daha sonra MHP İlçe 
Başkanı Mehmet 
Emin Öncanbaz söz 
alarak, kuzey planla 
rı konusunda Gem
lik’te birlikte hareket 
ettiklerini ve sonuç 
alındığını, Gemlik 
halkının yapılan 
açıklamalardan 
sonra kafasının 
karıştığını, MHP 
grubu olarak mec 
lise Balıkpazarında 
mahalle bazında 
kentsel dönüşüm 
yapılması önerisi ge
tirdiklerini hatırlattı. 
CHP li Uğur Mehmet 
Sertaslan ise 100 
binlik planlarla 
Gemliklinin isteği 
dışında planlara 
farklı projeler sokula 
bileceğine dikkat 
çekerek, şimdiden 
önlem alınmasını 
istedi. Gelecek hafta 
Cuma günü daha 
çaplı toplantı 
yapılacak.
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MifflMllMl!
Bursa'da, bankala 
rın otomatik para 
çekme makineleri 
ne (ATM) kart 
kopyalama cihazı 
yerleştirerek, kart 
bilgilerini kop 
yalama yöntemiyle 
dolandırıcılık yap 
tıkları iddiasıyla 
gözaltına alınan 2 
kişi tutuklandı. 
Alınan bilgiye 
göre, Bursa Em
niyet Müdürlüğü 
Siber Suçlarla 
Mücadele Şubesi 
ekipleri, Nilüfer 
ilçesindeki bir 
bankaya ait AT- 
M'ye kart kopy
alama düzeneği 
yerleştiren A.K'yi 
operasyonla 
suçüstü yakaladı. 
Ekipler, çevrede 
yaptıkları 
araştırmada, 
şüphelinin suç

ortağı olduğu 
iddiasıyla M.E'yi 
de gözaltına aldı. 
Şüphelilerin günü 
birlik kiraladıkları 
evde ve otomo
bilde yapılan ara
mada, dolandın 
alıkta kullanılan 2 
bilgisayar, 1 kart 
yazma makinesi ve 
adaptörü, 1 kart 
yazma programı, 
16 gizli kamera 
düzeneklerinden 
veri aktarılmasını 

sağlayan kablo, 6 
gizli kamera 
düzeneği devresi, 
4 batarya ile 
düzenek hazırlama 
da kullanılan 
slikon tabancası, 
çift taraflı bant, 2 
yapıştırıcı, lehim 
tabancası ve lehim 
ele geçirildi. 
Adana'da ikamet 
ettikleri belirlenen 
şüphelilerin, 
Ankara, İzmir, İs
tanbul, Denizli,

Kayseri, Elazığ, 
Antalya ve İçel'de 
aynı yöntemle 35 
kişinin kart bilgi
lerini kopyalayıp, 
hesaplarından 90 
bin lira çektikleri 
tespit edildi. 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğüne 
götürülen 
zanlılardan A.K. 
sorgulamasında, 
kullandıkları 
düzeneğin elek
tronik akşamını 
Çin'den temin 
ettiği malzemelerle 
imal ettiğini, yine 
yurt dışında AT- 
M'lerde bulunan 
kart haznesinin 
kalıbını yaptırdığı 
m, ATM'lerdeki 
hazneyi ise ken
disinin yaptığı 
kalıpla değiştir 
diğini anlattığı 
öğrenildi.

Yılhaşmıla karla 
karışık yağmur 

bekleniyor
Yılbaşında yurt genelinde hava 
sıcaklığında önemli bir değişiklik bek
lenmezken Bursa'da yılbaşı gecesi 
karla karışık yağmur bekleniyor. 
Bursa'da hafta sonu yağışlı geçecek. 
Sıcaklıklar ise 11-15 derece arasında 
seyredecek.
Yılın son günü (31 Aralık Pazar) hava 
sıcaklığı 11 derece civarında olacak. 
Gün boyu karla karışık yağmur yağışı 
bekleniyor. 2018'in ilk günü ise hava 
parçalı bulutlu 14 derece olacak. 
MARMARA : Parçalı ve çok bulutlu, 
Çanakkale, Edirne ve KIrklareli 
çevreleri ile Balıkesir'in batı kesim
lerinin aralıklı yağmur ve sağanak 
yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 
Yağışların; Çanakkale'nin güney 
çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyı 
ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 
Kg/m2) olması bekleniyor.

Baktat Şirketler Gurubu Yönetim Kurulu Başkanımız 
Sayın Ali Baklan’ m değerli annesi

Naciye Baklan’ın vefatının 7. Günü münasebetiyle düzenlenmiş 
bulunduğumuz yemeğe katılımlarından dolayı 

Gemlik Belediye Başkanımız Sayın Refik Yılmaz, 
Gemlik Müftümüz Sayın Mehmet Reşat Şavh, 

İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mehmet Duran, 
Cumhuriyet Halk Partisi Gemlik İlçe Başkanı Sayın Cemil Acar, 

Gemlik Cem Evi Başkanı Kazım Bulut ve Yönetim Kurulu üyeleri 
başta olmak üzere, Gemlik esnafı ve halkı ile bizleri 

yalnız bırakmayan acımızı paylaşan eş, dost ve akrabalarımız 
ile çalışanlarımıza teşekkür eder saygılarımızı sunarız

BAKTAT AİLESİ
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Yeni yıla girerken 
kent sorunları...

Gemlik açısından durum farklı değildi 2017 de.
Yeni yıla girmemize bir hafta kala çıkarılan KHK ile Gem- 

lik'i tepelere "TAŞIYACAĞIMIZ" açıklandı. Ertesi gün 
"DÖNÜŞTÜRECEĞİZ" diye düzeltildi.

Evet, 2017'nin son mesai günü dün Gemlik Belediye 
Başkanı Refik Yılmaz Ticaret ve Sanayi Odası'nda "Gemlik 
Buluşuyor" konulu bir toplantı düzenlendi.

Refik Yılmaz'ın 2011 yılından beri ilk kez aklına gelen 
böylesi bir toplantının altında yatan ise biliyorsunuz 
pazartesi gününden beri Türkiye'nin medyasında Gemlik'in 
tepelere taşınması konusunun yatmasıdır.

Pazar günü hükümetçe Resmi Gazetede KHK'nin 
yayınlanması ile Gemlik'te orman özelliği kalmamış 
alanların konuta açılması karan yayınlandı.

Türkiye de bir ilçenin özel konusunun ilk kez özellikle 
KHK ile ele alınması söz konusu oldu. Çünkü bu alanlar 
mecliste görüşülseydi, bilin ki Anayasa Mahkemesi 
kararına takılırdı.

Medya durup dururken Gemlik'i günlerce sayfalarına ve 
haber bültenlerine taşımadı.

Gemlik'i yöneten Belediye Başkanı, yaptığı ilk günkü 
açıklamasında, kıyılardaki deniz kumuyla yapılmış konutla 
nn bir depremde yıkılacağını, burada yaşayanları yapılacak 
denizi tepeden gören konutlara taşınacağını söyledi.

Gemlik'in 1999 yılından önce yapılan konutlarını öylesine 
kötüledi ki, yurt içi ve dışından buralarda evi olanlar tepki 
gösterdi. Sosyal medya adeta patladı. Çok kötü 
yakıştırmalarda bulunanlar oldu.

Hiç söylenmemesi gereken sözler nedense söylendi. 
Tepki üzerine ertesi gün yine basını davet ederek, yemek
ten sonra "Taşınacağız" demedik, "Dönüştüreceğiz" dedik 
diye durumu kurtarmaya çalıştılar.

Tabi kimse buna inanmadı. Çünkü televizyon kanalla 
nnda canlı yayınlandı konuş malan kulaklarıyla duydular, 
gözleriyle izlediler. Neyse, hatadan dönmekte bir erdemdir. 
Dün ise beklenmedik bir çağn yapıldı ve ilk kez "Gemlik 
Buluşuyor" diye bir toplantı dü^enıeoııer.

Belediye Başkanı Refik Yılmaz, KHK ile gelişen olayları 
anlattı, Cihattı Mahallesinde yaptığı konutlardan söz etti. 
Yeni alanlarda konutları Gemlik Belediyesi'nin yapacağını 
söyledi. Bu konuda belediyeye verilen bir söz ve görev 
olmadığı halde.

Konuşmasının tamamı zeytinliklerin üzerindeki makilik 
alanların arsaya dönüştürülmesiyle 8 bin konutun 
Belediyece yapılacağını, belediyenin buna hazır olduğunu, 
mali kaynağının ise satışlardan elde edileceğini söyledi.

Konuşmasından sonra sorulara geçildi.
Gemlik'te kentsel dönüşümü ilk kez yaşama geçiren 

Vizyon Yapı Sahibi Hamza Aygün Kentsel Dönüşüm Koor
dinasyon Kurulu kurulmasını oneroı.

Gördüğüm kadarıyla Gemlikli makilik alanlarda konut 
yapılmasına kötü bakmıyor. Ama kuşkulan var. Bunların 
giderilmesini ve bilinmeyenlerin açığa çıkmasını istiyor.

Birazda bana göre Belediyenin bu işi yapması yerine dev 
letin yapmasını bekliyor. Bende bu konuda Başkana yönelt 
fiğim soruda, "TOKİ bu işin için neden yok" diye sordum.

Başkan Yılmaz, Cihatlıdaki alandaki TOKİ ile pazarlığını 
anlattı. Ama burası farklı. Bir kez bu alanın tamamı 
Şehircilik Bakanlığına bırakıldı. Belediyenin bir hakkı yok. 
Pazarlık etmesi söz konusu değil. Tamamını TOKİ yapar, 
Türkiye de yaptığı gibi.

Ama Başkanın amacı belli. Belediye müteahhitlik 
yaptırmak. Kurduğu GEMTAŞ örneği ortada. Kentin tüm 
mallarını satarak yatınmın büyüğünü konutlara ayırmak. 
Amaçlan, konutlar üzerinden siyasi rant sağlamak.

Bu konuyu iyi düşünün, bir de yapılan gafın Gemlik'e 
neler kaybettirdiği.

Toplantı dönüşü gazeteye geldiğimde eşim, Belediyenin 
yıllardır abone olduğu gazetemizin 2018 yılında aboneliğine 
son verdiği haberi oldu.

Tüm okurlarımın yeni yılını içtenlikle kutlar, sağlıklı, 
mutlu yıllar dilerim.

İyi Parti yi kurma norcul 
flılnan Bıyıklı ya yerildi

Genel Başkanlığını 
Meral Akşener’in 
yaptığı iyi Parti’nin 
Gemlik İlçe 
örgütünü kurma 
görevi Adnan 
Bıyıkh’ya verildi. 
2014 yılı seçimlerde 
MHP den Belediye 
Başkanı adayı olan 
ve seçimlerde başarı 
gösteren Adnan 
Bıyıkh’ya dün İyi 
Parti Bursa İl 
Başkanlığında 
Gemlik’te partiyi 
kurma görevi 
İl Başkanı Yüksel 
Yılmaz tarafından 
verildi.
Adnan Bıyıklı 
gazetemizeyaptığı 
açıklamada, 
görevinin dün 
sabah kendisine 
verildiğini, 
yakında Gemlik’te 
düzenleyeceği bir

basın toplantısıyla belirterek, “Biz her
geniş çaplı açıklama kesimle barış içinde

Fikri olan herkesi 
partimize bekli 
yoruz.” dedi.yapacağım hareket edeceğiz

Kursa katılmak isteyenler kursun başladığı 2 Ocak 2018 günü akşamına kadar başvuru yapabilecekler .

Halk Eğitim Arıcılık Kursu acn
Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü 
tarafından 2 Ocak 
2018 Salı günü 
Arıcılık Kursu 
açılacacak. 
Halk Eğitimi 
Merkezi Müdür 
lüğü’nden yapılan 
açıklamada, Arıcılık 
kursunun İstiklal 
Caddesi’nde 
bulunan hizmet 
binasında akşam 
saatlerinde 
yapılacağı bildirildi. 
Kursta İlçe Tarım 
Müdürlüğünde 
görevli Mühendis 
Kasım Yıldırım ve 
Tekniker Hamza 
Duman görev 
alacak. 
Kursun Toplam 
süresinin 80 saat

olduğu, hafta içi 
saat 18.oo de, hafta 
içi ise saat 21.15 te 
başlayacağı bilrilidi. 
Arıcılık faaliyetlerine 
ilgi gösteren

kişilerin, kursa 
katılmak için 
şahsen Halk 
Eğitimi Merkeze 
Müdürlüğüne 
başvurmaları

gerekiyor.
Başvurular kursun 
başladığı ilk akşam 
mesai bitimine kadar 
kabul edileceği 
açıklandı.

Gemlik Kfrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Otomotiv üretiminde tarihi rekor kırıldı!
OSD 2017 Ocak- 
Kasım dönemi veri
lerine göre, otomo 
bil üretimi tarihinde 
ilk kez 1 milyon 
barajını aşarken, 
toplam otomotiv 
üretimi 11 ayda 
2016’mn toplam üre
timini geride bıraktı. 
Üretiminin yüzde 
79’unu ihraç eden 
Türk Otomotiv 
Sanayii, aralık ayına 
ihracat ve üretimde 
tarihi rekorlar kıra 
rak girdi. Otomotiv 
endüstrisinin toplam 
araç üretimi 2017 
Ocak-Kasım döne
minde bir önceki 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 16 ar
tarak 1 milyon 544 
bin adede yükselir 
ken, otomobil üre
timi ise yüzde 24 
gibi ciddi bir artışla 
1 milyon 48 bin 
adede ulaştı. Oto
motiv Sanayii 
Derneği (OSD), bu 
yılın ocak-kasım 
dönemine ait üretim, 
ihracat ve pazar ver

ilerini açıkladı.
Açıklanan rakamlara 
göre aralık ayına 
rekorlarla giren 
Türkiye Otomotiv 
Sanayii, otomobil 
üretiminde ilk 11 
ayda tarihinde ilk 
kez 1 milyon barajını 
aşarken, toplam oto
motiv üretimi ve 
ihracatı ise yıl bitme 
den 2016 yılı 
rakamlarını geride 
bıraktı ve tüm 
zamanların rekorunu 
kırdı. OSD verilerine 
göre, 2017 Ocak- 
Kasım döneminde 
bir önceki yılın aynı 
dönemine göre, 
toplam üretim yüzde 
16, otomobil üretimi 
ise yüzde 24 oranın 
da arttı. Bu 
dönemde, toplam 
üretim 1 milyon 544 
bin adede çıkarken, 
otomobil üretimi ise 
1 milyon 48 bin 
adet düzeyinde 
gerçekleşti. Aynı 
dönemde ticari araç 
grubunda üretim 
yüzde 2, hafif ticari

araç grubunda 
yüzde 1, ağır ticari 
araç grubunda ise 
yüzde 18 oranında 
artış yaşandı. 
Baz etkisi dikkate 
alınarak yapılan 
değerlendirmede, 
ağır ticari araç 
grubunda son 2 
yılda pazarda 
yaşanan yüzde 45 
seviyesindeki 
daralma sonucunda, 
2015 Ocak-Kasım 
dönemine göre 
üretimde yüzde 31 
azalma gerçekleşti. 
OSD’nin açıkladığı 
2017 Ocak-Kasım 
dönemi verilerine 
göre, toplam otomo
tiv pazarı yüzde 3 

oranında daralarak 
840 bin adet 
düzeyinde 
gerçekleşti. Bu 
dönemde, otomobil 
pazarı ise yüzde 4 
oranında daraldı ve 
623 bin adede ger
iledi. Aynı dönemde, 
toplam otomotiv 
ihracatı dolar 
bazında yüzde 21, 
Euro bazında ise 
yüzde 20 oranında 
artış gösterdi. 2017 
Ocak-Kasım döne
minde bir önceki 
yılın aynı dönemine 
göre, toplam otomo
tiv ihracatı adet 
bazında yüzde 19 
oranında artarken, 
otomobil ihracatı ise 

yüzde 28 oranında 
artış gösterdi. 
DOLAR BAZINDA 
YÜZDE 49 ARTTI 
Tüm zamanların 
rekoruna imza atılan 
2017’nin ocak-kasım 
döneminde, toplam 
ihracat 1 milyon 216 
bin adet, otomobil 
ihracatı ise 844 bin 
adet düzeyinde 
gerçekleşti. Yine 
aynı dönemde 
toplam otomotiv 
ihracatı ise 26.5 mil
yar dolar olarak 
gerçekleşirken, oto
mobil ihracatı yüzde 
49 artarak 10.8 mil
yar dolar seviyesine 
ulaştı. Euro bazına 
bakıldığında ise 
otomobil ihracatı 
yüzde 48 artarak 
9.6 milyar Euro se
viyesine yükseldi. 
‘2018 YILINDA 
PAZARI KUR 
BASKISI % 15 DAR
ALTACAK’ 
Otomotiv markası 
yöneticileri, bu yıl 
950-975 bin se
viyesinde

tamamlanmasını 
bekledikleri toplam 
pazarda, 2018’de 
döviz kuru ne
deniyle bir 
miktar gerileme 
yaşanabileceğini 
öngörüyor. Toyota 
Türkiye Pazarlama 
ve Satış AŞ Üst Yö
neticisi (CEO) Ali 
Haydar Bozkurt, 
2017’nin ilk 11 
aylık verilerine 
bakıldığında, geçen 
yıl ile aynı sevi 
yede giden toplam 
pazarın, yıl sonunda 
950 bin seviyesinde 
tamamlanmasını 
beklediğini dile 
getirdi.
İKİNCİ 6 AY 
BELİRSİZ 
Bozkurt, pazarın 
2018’de yüzde 15 
daralabileceğin! dile 
getirerek, “2018’in 
ilk 6 ayı ilginç geçe
cek. Yılın ikinci 6 
ayını ise kestirmek 
güç. Global kon
jonktür, parite ve 
faizler belirleyici 
olacak.

yüreğinize damla damla umut, 
bin tatlı mutluluk dolsun. 

Sevdikleriniz hep yanmızda olsun. 

2017 yılı huzur ve banş getirsin.

Mutlu Yılhr....

GİRİT ve RUMELİ 
TÜRKLERİ KÜLTÜR ve 
DAYANIŞMA DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU ADINA BAŞKAN

AHMET ÇAKMAK

Hep bir arada, 

sevgi dolu ve huzurlu 

nice yeni yıllar 

geçirmeniz dileğiyle... 

Yeni Yılınız kutlu olsun!

ÇAKMAK
KUYUMCULUK ve 

TAVUKÇULUK LTU. ŞTİ.
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2017 yıl sonu itibarıyla 2 milyarın üzerinde kişinin AVM’leri ziyaret edeceği 
tahmininde bulunarak, bu sayının 2018 yılında 2,1 milyar ziyaret sayısına 

erişilebileceği belirtildi. Alışveriş merkezlerinin 2017 yılı sonu itibarıyla geçen yıla 
göre yüzde 17 artışla yaklaşık 110 milyar TL’lik bir ciroya ulaşması bekleniyor.

Alışveriş merkez
lerinin 2017 yılı 
sonu itibarıyla ge 
çen yıla göre yüzde 
17 artışla yaklaşık 
110 milyar TL’lik bir 
ciroya ulaşması 
bekleniyor.
Alışveriş Mer 
kezleri ve 
Yatırımcıları 
Derneği (AYD) 
Başkanı Hulusi 
Belgü, alışveriş 
merkezlerinin 
2017 yılı sonu 
itibarıyla geçen 
yıla göre yüzde 17 
artışla yaklaşık 
110 milyar TL’lik 
bir ciroya ulaşacağı 
öngörüsünde

bulundu.
Belgü “2018 yılı 
ciro öngörümüz ise

125 milyar TL” 
bilgisini verdi. 
Belgü, AYD’nin

endeks verilerine 
kategori bazında 
bakıldığında ciro

larda yüzde 18 
ile en yüksek 
artışın teknolojide

yaşandığını 
vurguladı. Belgü, 
2017 yıl sonu 
itibarıyla 2 milyarın 
üzerinde kişinin 
AVM’leri ziyaret 
edeceği tahmi 
ninde bulunarak, 
bu sayının 2018 
yılında 2,1 milyar 
ziyaret sayısına 
erişilebileceğini 
ifade etti.
AYD Başkanı 
Hulusi Belgü, 
alışveriş 
tutan olarak 
metrekare başına 
verimliliğinin, 
yılın 10 ayı itibarıyla 
824 TL olduğunu 
sözlerine ekledi.

Emeklilerimizin ve 
Gemlik halkının 

Yeni Yılını en içten 
dileklerimizle kutlar, 

2018 yılının 
sağlık, mutluluk ve 

huzur içinde geçirmenizi 
dileriz

TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ 
GEMLİK ŞUBESİ

YÖNETİM KURULU ADINA 
ÖMER SİMSEK

______________________________

ALTAN TİCARET

Yeni yılda bütün 

hayallerinizin ve umutlarınızın 

gerçekleşmesini diliyoruz»

İyi Seneler..,,

Haluk Altan
İstiklal Caddesi No: 49 GEMLİK 

Tel: 51312 81 - 513 32 28 Fax: 513 42 98
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Küresel çapta inter
net ve veri güvenliği 
sağlayıcısı Trend 
Micro, 2017’nin son 
günlerinde online 
alışveriş yapmayı 
düşünen tüketicileri 
olası tehditler 
konusunda uyarıyor. 
2017 yılının son 
günlerini yaşarken, 
tüketiciler için de 
yeni bir alışveriş 
dönemi yaklaşıyor. 
Sevdiklerine yeni yıl 
hediyesi alırken 
online alışveriş 
platformlarını tercih 
eden tüketiciler, son 
yıllarda olduğu gibi 
bu yılda da giderek 
artan siber saldırı 
tehdidiyle karşı 
karşıya kalacaklar. 
Deioitte’in 2017 tatil 
dönemi harcama 
larını ve eğilimlerini 
baz alan araştırması, 
tüketicilerin alışveriş 
tercihlerinin fiziksel 
mağazalardan, sanal 
mağazalara ve plat

formlara kaydığını 
gösteriyor.
2016 yılında tüketici
lerin, sanal ve fizik
sel mağazalarda 
yaptıkları harca
malar (yüzde 47) 
aynı oranda seyredi 
yordu. Geçtiğimiz 
sene sanal ortamda, 
ürün karşılaştırma, 
araştırma ve inter
nete özel indirim 
işlemleri üzerine 
yoğunlaşan tüketici 
eğilimleri, satın alma 
aşamasına gelindi 

ğinde fiziksel mağa 
zaya kayıyordu.
2017’de ise değişen 
tabloyla beraber 
tüketicilerin, 
araştırma ve 
karşılaştırma gibi 
işlemlerin yanı sıra 
yüzde 51 ’lik bir 
oranla, satın alma 
işlemlerini de sanal 
mağazalar üzerinde 
gerçekleştirdikleri 
ortaya konuyor. 
Fiziksel mağazalarda 
ise bu oranın yüzde 
40’lara kadar

gerilediği görülüyor. 
Bu süre zarfında 
tüketicilerin, akıllı 
telefon ve dizüstü 
bilgisayar tercih
lerinin ön plana 
çıktığı görülürken, 
bu alışverişlerin 
mobil ödeme kanal
lar üzerinden 
gerçekleştirildiği de 
ortaya konuyor. 
Siber saldırganların 
ekmeğine yağ 
sürüyor 
Online alışveriş 
konusunda tüketici

lerin eskiden olduğu 
kadar şüpheci 
davranmaması, siber 
saldırganlar için 
motivasyon kaynağı 
yaratıyor. Bitcoin 
başta olmak üzere 
kripto para birim
lerinin benimsen 
meye başlanması, 
bu alandaki yetersiz 
regülasyonlar ve 
kripto paraların 
takip edilmesinin 
neredeyse imkansız 
oluşu, bu alandaki 
risk faktörünü de 
artırıyor. Tüketi 
çiler, önümüzdeki 
alışveriş döneminde 
de sahte alışveriş 
uygulamaları, mo 
bil tehditler, sahte 
mikro siteler, he 
defli kimlik avı gibi 
tehditlerle karşı 
karşıya olacaklar. 
Tüketicilerin, bu 
süreçte bilinçli bir 
alışveriş politikası 
izlemeleri gerekiyor. 
Küresel çapta inter

net ve veri güvenliği 
sağlayıcısı Trend 
Micro, tüketicilerin 
önümüzdeki 
alışveriş döneminde 
dikkat etmesi 
gereken saldırı 
metotları ve bu 
konuda alınması 
gereken önlemler 
konusunda 
tavsiyeler veriyor: 
Mobil ödeme 
sistemlerinin ve 
buna bağlı olarak 
mobil alışverişin 
benimsenmesi, 
siber saldırganlara 
önemli bir ma 
nevra alanı yarattı. 
Kullanıcılar, 
önümüzdeki 
alışveriş döne 
minde bu 
uygulamaları 
kullanmadan önce, 
markaların kendi 
sitelerinde bu uygu
lamalarla ilgili bir 
açıklama ya da 
bağlantıyı araya 
bilirler.

Gemlik halkının 
Yeni Ydım kutlar, 

sağlıklı, yaşanabilir 
kentlerde 

mutluluk ve huzur dolu 
günler dileriz.

1 t
MİMARLAR ODASI 

GEMLİK TEMSİLCİLİĞİ

ît 
i

Yönetim Kurulu adına

Betül ARI
Gürle İş Merkezi Kat : 2 No: 76 
Tel : 0 224 513 38 05 GEMLİK

Hn n
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Yeni yıl zamları cep yahacak
Enflasyon zirve 
yaptı ve fatura da 
yine vatandaşa 
çıktı. Yıl başından 
itibaren trafik 
cezalarından 
ehliyet harçlarına, 
damga vergi
lerinden su 
tüketim bedellerine 
kadar iğneden 
ipliğe her şeye 
yüzde 14.47 
oranında zam 
gelecek. Hızla 
artan bütçe 
açığına bu 
zamlar da yeterli 
gelmezse, hükümet 
yeni yıl zamlarının 
oranını yüzde 
21.7'ye kadar 
çıkarabilecek. 
Maliye Bakanı 
Naci Ağbal'ın 
yaklaşık yüzde 15 
olacağını söylediği 
yeni yıl zamları 
yüzde 14.47 olarak 
kesinleşti. TÜİK, 
ekim ayı üretici 

fiyat endeksini 
açıkladı, yeni 
hesaplamayla 
yeni yıl zamlarının 
belirlenmesinde 
kullanılan 
yeniden değerleme 
oranı yüzde 14.47 
oldu. Hükümetin bu 
oranı yüzde 50 
oranında artırma, 
yarıya kadar in
dirme yetkisi var. 
Hükümet Motorlu 
Taşıtlar Vergisi'ne 
(MTV) yüzde 15, 
yüzde 25, yüzde 38 
ve yüzde 50 
oranlarında zam 
yapmamış olsaydı, 
vatandaşın taşıt 
vergileri en fazla 
yüzde 14.47 
oranında 
zamlanacaktı.

KIRMIZI IŞIKTA 
GEÇMENİN 
CEZASI 236 LİRAYA 
ÇIKACAK 
TÜİK'in hesapladığı

zam oranına göre, 
trafik cezaları, cep 
telefonu vergileri, 
ehliyet, pasaport 
gibi harçlar yüzde 
14.47 oranında ar
tacak. Buna göre, 
kırmızı ışıkta geç
menin cezası 206.5 
liradan 236.4 liraya 
çıkacak. Hükümet 
bütçe açığını 
düşünüp yeniden 
değerlemeyi yüzde 
50 artırma yetkisini 
kullanırsa kırmızı 

ışıkta geçmenin 
cezası 251 liraya 
kadar çıkabilecek. 
Aynı şekilde hız 
sınırını yüzde 10 
aşmanın cezası da 
yıl başından 
itibaren 206.5 li
radan 236.4 liraya 
çıkacak.

EMLAK VERGİSİNE 
YÜZDE 7.25 ZAM

Emlak Vergisi 
yeniden değerleme 

oranının yarısı 
oranında arttırılıyor. 
Geçen yıl sadece 
yüzde 1.9 artan 
emlak vergisi gele
cek yıl yüzde 7.25 
oranında zam- 
lanacak. Ancak 
hükümet bu vergiyi 
de isterse yüzde 50 
artırabilecek. Çevre 
temizlik vergisi her 
1 metreküp su 
tüketimi için 28 
kuruştan 32 kuruşa 
çıkacak.

Yere çöp 
atanlar 232 lira, 
komşusunu 
rahatsız edecek 
derecede yüksek 
ses ve titreşime 
neden olanlar 968 
lira ceza ödemek 
zorunda kalacak.

TRAFİK 
CEZALARINA 
ZAM

Aynı şekilde cep 
telefondan alınan 
özel iletişim vergisi 
(ÖİV) 47.7 liradan 
54.6 liraya, B 
sınıfı ehliyet harcı 
418.3 liradan 
479 liraya, 1 yıllık 
pasaport harcı 
169.5 liradan 
194 liraya çıkacak. 
Kırmızı ışıkta 
geçme ve hız 
sınırını aşmanın 
cezası 206.5 
liradan 236.4 liraya 
yükselecek.

COŞKUNLAR
Esat & Ahmet - Ata lay - Arda COŞKUN

® BEKD
Tüm Dost ve Müşterilerimizin Yeni Yılını Kutlar, 

sağlık ve mutluluklar dileriz.
İPEK 

SHOWROOM 
Hamidiye Mah. Hanarkası Sok. 

No: 8/A GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 12 63 
Fax : (0.224) 514 80 28

TELEKOM (TURKCELL) 
istiklal Cad. No : 21/C GEMLİK 

Tel : (0.224) 514 06 00 
Demirsubaşı Mah. iskele Sok. 

No: 6 GEMLİK 
Tel : (0.224) 514 52 52

BEKO 
Kayhan Mah. 2 Nolu Cad. 

Fevzi Ateş Apt. No : 29 GEMLİK 
Tel : (0.224) 512 01 01 Fax : 514 25 25 

İstiklal Cad. No : 29 GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 50 69 Fax : 513 86 40
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Muayene ve damnalaına ücretleri değişti
ölçü ve ölçü 
aletlerinden alınacak 
muayene ve 
damgalama ücretleri 
yeniden düzenlendi. 
Değişiklikler pek çok 
sektörü etkiliyor. 
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji 
Bakanlığının "ölçü 
ve Ölçü Aletlerinden 
Alınacak Muayene 
ve Damgalama Ücret 
Yönetmeliğinde 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Yönetmeliği" 
Resmi Gazete'de 
yayımlandı.
Buna göre, muayene 
ve damgalama ücret
leri; uzunluk ölçüleri 
için 47 kuruş-1 lira, 
hacim ölçekleri için 
85 kuruş-31,9 lira, 
şişelerde kütle ölçü
leri için 1,5-33,8 lira 
olarak uygulanacak. 
Şişelerde her bir 
kalıp için ise 
muayene ve 
damgalama ücreti 
474,5 lira olacak.

Otomatik olmayan 
tartı aletlerinde 
muayene ve damga 
ücretleri 212,2 liraya 
kadar çıkarken, 
otomatik tartı alet
lerinde bu rakam 
207,3 lira ile 345,5 
lira arasında olacak. 
Hareket halinde bu
lunan yol araçları 
için otomatik tartı 
aletleri (aks 
kantarları) için söz 
konusu ücret 232,3 
lira, yük ve sarnıçlı 
vagonlar için 14,8 

lira ve ölçü olarak 
kullanılan taşıtlar 
(vagonetler) için 10,4 
lira olarak belirlendi. 
Hububat muayene 
aletleri için söz 
konusu ücret 2 kilo
grama kadar olan
larda 8,1 lira, 2 
kilogramdan fazla 
olanlarda ise 12,2 
lira olarak uygu
lanacak.
Söz konusu 
yönetmelikte 
muayene ve 
damgalama ücret

leri gaz sayaçları 
için sınıfına göre 8,1 
lira ile 65,8 lira, su 
sayaçları için anma 
debisine göre 1,5 lira 
ile 9 lira, elektrik 
sayaçları için ise 4,6 
lira ile 35,6 lira 
arasında değişecek. 
Areometrelerde ise 
söz konusu ücret 5,7 
lira olacak.

TAKSİMETRELERİN 
MUAYENE 
ÜCRETLERİ 
55.3 LİRA

Taksimetreler 55,3 
liraya, naklimetreler 
de 16,9 liraya 
muayene edilecek ve 
bu cihazların 
damgaları verilecek. 
LPG sayaçlarının 
belge ücretleri de 
42,4 lira ile 130,6 lira 
arasında olacak.
Su satış 
pompalarının 
muayene ve damga 
ücretleri 22,4 lira 
olarak belirlenirken, 
akaryakıt 
sayaçlarının ücret

leri 44 lira ile 
130,6 lira arasında 
değişecek.
Süt sayaçlarında 
ücret tanker tipi 
sayaçlar için 68,7 
lira, depo tipi 
sayaçlar için ise 
110,8 lira olarak 
uygulanacak. 
Sıkıştırılmış ve 
sıvılaştırılmış 
doğalgaz sayaçla 
rımn ve sıvıların 
veya gazların 
kütlesel ölçümünü 
yapan sistemlerin 
muayene ve 
damga ücretleri 
68,7 lira olacak. 
Tamir ve ayar 
istasyonlarının söz 
konusu ücretleri 
112,6 lira ile 300,6 
lira arasında, egzoz 
gazı ölçme araçları 
için belirlenen 
muayene ve damga 
ücretleri de 46,5 lira 
ile 123,9 lira 
arasında değişecek. 
Takograf cihazları da 
61,9 liraya muayene 
edilecek.

GEMLİK ESNAF SANATKARLAR ODASI
< THE GEMLİK VARIOUS CRAFTSMEN AND TRADESMEN

___ _______________ ______________________________________________

2018 yılının esnaf ve sanatkarımıza, 
usta, kalfa ve çıraklarımıza, halkımıza 
sağlıklı, başarılı, bereketli ve kazançlı 

günler getirmesini dileriz

Yönetim Kurulu adına Başkan
İsmail BEKİ

Hamidiye Mah. 2. Kordon Boyu Alemdar Apt. Altı No: 1616600 GEMLİK Tel: (0.224) 513 2018 Fax: (0.224) 514 5010 www.gemlikeso.org

http://www.gemlikeso.org
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Gemlik Atatepe 
Ticaret ve Mesleki 
Anadolu Lisesi, 
öğrencilerini 
meslek seçimleri 
konusunda bil
inçlendirmeye ve 
sektör çalışanları 
ile ile bir araya 
getirmeye devam 
ediyor. Kariyer 
Günleri 
kapsamında, bu 
kez Ulaştırma 
Hizmetleri Alan 
şefi Hilal Peker'in 
alan öğrencileri 
için organize ettiği 
etkinliğe katılan 
Bor Gümrük 
Müşavirliği Hizmet
leri A.Ş. Bursa 
Bölge Müdürü 
Murat İnay ile Boru- 
san Lojistik Bursa 
Uluslararasi 
Taşımacılık A.Ş. 
yöneticisi Tolga 
Kandilli okulun 
konferans salo
nunda öğrenciler 
ile bir araya

Efconomik Güven 
Endeksi Aralıkta 

Geriledi

gelerek hem 
mesleki tecrü
belerini hem de 
basarı hikaye 
lerini paylaştılar. 
Alanında uzman 

isimlerden gümrük 
müşavirliği ile 
uluslararası satış 
ve lojistik süreci 
konularında bilgi 
alıp merak ettikleri

sorulara yanıt 
bulan öğrenciler 
de kendilerine bu 
fırsatı tanıyan okul 
yöneticilerine 
teşekkür ettiler.

Ekonomik güven endeksi, aralık ayında 
bir önceki aya kıyasla yüzde 3 azalarak 
97,9'dan 95'e geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verile 
rine göre ekonomik güven endeksi 
Aralık ayında bir önceki aya,göre yüzde 
3 oranında azalarak 97,9 değerinden 95 
değerine düştü. Ekonomik güven en
deksindeki düşüş, tüketici, reel kesim 
(imalat sanayi), hizmet ve inşaat sek
törü güven endekslerindeki 
düşüşlerden kaynaklandı.
PERAKENDE TİCARET GÜVEN 
ENDEKSİ YÜKSELDİ
Aralık ayında Tüketici Güven Endeksi 
65,1 değerine, reel kesim (imalat 
sanayi) güven endeksi 109,2 değerine, 
hizmet sektörü güven endeksi 96,2 
değerine ve inşaat sektörü güven en
deksi 81,6 değerine geriledi. Aralık 
ayında perakende ticaret güven endeksi 
ise 100,6 değerine yükseldi.

Gemlik Gübre San. A.Ş. adına, Gemlik Ticaret ve Sanayii 
Odası onaylı, Gemlik Gümrük Müdürlüğü tescilli 
“L 0996921” numaralı 12.12.2017 tarihli MENŞE 

ŞAHADETNAMESİ dolaşım belgesi kayıp olmuştur. 
Hükümsüzdür.

Gemlik Gübre San. A.Ş. adına, Gemlik Ticaret ve 
Sanayii Odası onaylı, Gemlik Gümrük Müdürlüğü 
tescilli “U 0838038” numaralı 12.12.2017 tarihli 

A.TR dolaşım belgesi kayıp olmuştur.
Hükümsüzdür.
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SAHİBİNDEN SATILIKTIR 
0 535 854 51 08

Gemlik Kjrfez ABONE OLDUNUZ MU?
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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

KÜÇÜK KUMLA 
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J2018'in trafik cezaları belli öidü
Yeni yılda trafik 
cezaları yüzde 14,47 
artacak. En düşük 
ceza 85 lira ile "taşı 
ma sının üstünde 
yolcu alan" sürücü 
lere, en yüksek ceza 
17 bin 65 lira ile "ge 
çici tescil belgesini 
basmak ve araç 
sahibine vermek 
üzere yetkilendirilen 
gerçek veya özel 
hukuk tüzel kişile 
rinden belirlenen 
usul ve esaslara 
aykırı hareket eden
ler" için kesilecek. 
Resmi Gazete'de 11 
Kasım'da yayımla 
nan "Vergi Usul Ka
nunu Genel 
Tebliği"nde Maliye 
Bakanlığınca 
yeniden değerleme 
oranının yüzde 
14,47 olarak belir
lenmesinin ardından

1 Ocak 2018'den 
itibaren uygu
lanacak trafik ceza 
miktarları da 
yeniden hesaplandı. 
2018'in en düşük 
ceza, "taşıma sınırı 
üstünde yolcu alan" 
sürücülere 85 lira 
olarak kesilecek. En 
yüksek ceza 17 bin 
65 lira ile "geçici 
tescil belgesini bas
mak ve araç sahib
ine vermek üzere 
yetkilendirilen 
gerçek veya özel 
hukuk tüzel 
kişilerinden belir
lenen usul ve 
esaslara aykırı 
hareket edenler" 
için uygulanacak. 
Ayrıca yetkisi 
olmadığı halde 
tescil plakası basan
lar ve dağıtanlar 11 
bin 885 lira ile

cezalandırılacak 
"Karayoluna, trafiği 
tehlikeye sokacak 
ve trafik işaretleri 
nin görülmelerini 
engelleyecek şekil 
de bir şey atan, 
döken, bırakan, 
karayolunun yapısı 
na, güvenlik tesis
leri ile trafik 
işaretlerine zarar 

verenlere, bunların 
yerlerini değiştiren 
lere veya ortadan 
kaldıranlara” 488 
lira para cezası 
kesilecek.
Tescil edilen araçla 
rı trafik belgesi ve 
tescil plakası al
madan karayoluna 
çıkaranlar, 2018'de 
bin 2 lira ceza

ödeyecek.
Ruhsatsız araç kul
lananlar ile tescil 
plakasını monte 
edilmesi gereken 
yerin dışında farklı 
bir yere takanlara 
108 lira, yönetme 
liğe aykırı plaka 
takanlara 488 lira 
ceza verilecek.
Farklı okunmaya ya 
da okunamamaya 
neden olacak 
şekilde tescil plaka 
sında değişiklik ya
panlar 488 lira, 
tescilli aracı plaka 
sız kullananlar 2 bin 
18 lira ceza ödeye
cek. Aracına sahte 
plaka takan veya 
kullanan kişilere 
verilen 5 bin 191 
liralık para cezası, 5 
bin 942 liraya yüks
elecek. Aracını 
tescil ettirmeden 

trafiğe çıkaranlar, 
karayolunda geçici 
kullanacağı aracı 
için geçici trafik bel
gesi ve geçici tescil 
plakası almayanlar 
veya bunları başka 
araçta ve süresi 
bittiği halde kul
lananlar 235 lira 
para cezasına 
çarptırılacak. 
Kamyon, çekici ve 
otobüslerde tako- 
graf, taksilerde tak
simetre bulundur 
mayanlar ile bunları 
kullanmayanlara 
488 lira para cezası 
verilecek. Bu 
cihazları bozuk imal 
edenlere, bozulma 
sına neden olanlara 
ve bozuk durumdaki 
cihazları araçlarında 
kullananlara 7 bin 
623 lira para cezası 
uygulanacak.

Tiirkiwe lojistik üssü oluyor
Türkiye'nin stratejik 

‘'konumu; dört saat
lik uçuş mesafesi 
içinde toplam 1.6 
milyar nüfuslu, 
milli geliri 30 trilyon 
dolan aşan, toplam 
küresel ticaretin 
neredeyse yarısına 
karşılık gelen bir 
dış ticaret hacmine 
sahip birçok pazara 
erişim sunuyor. 
Türkiye'deki ticaret

dikkat çekici bir 
biçimde artarken, 
bölgenin küresel 
ticaretteki varlığı da 
giderek güçleniyor. 
Türkiye'nin 2017 
yılında 157 milyar 
doları aşması bekle
nen ihracatının 2023 
yılında 500 milyar 
dolara ulaşması 
planlanıyor. Türki ■ 
ye'nin gayrisafi yur
tiçi hasılasının da

850 milyar dolardan arasında yer alıyor.
2 trilyon dolara ORTALAMA
çıkması hedefler BÜYÜME YÜZDE 5.6

Son 14 yılda yıllık 
ortalama yüzde 5.6 
büyüyen Türkiye 
ekonomisi, lojistik 
sektörü için birçok 
fırsat sunuyor. 
Türkiye, güçlü 
ekonomik büyüme 
sinin yanı sıra, 
Avrupa'nın en 
büyük ve en genç iş 
gücü havuzlarından 
birine sahip bulunu 
yor. Türkiye nüfusu

nun yüzde 42'den 
fazlasını 24-54 yaş 
arasındakiler oluştu 
rurken, buradan 
doğan iş gücü 
avantajı lojistik sek
törüne de yansıyor. 
Yatırımcılar, sek
törün farklı talep
lerini karşılayacak 
nitelikli iş gücünü 
rekabetçi 
maliyetlerle kolayca 
istihdam edebiliyor.
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HASTANELİN
Devlet Hastanesi 517 34 00
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Körfez Taksi 61318 21
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toinnlitawiai
Bura Büyükşehir 
Belediyesi Okul 
Spor Etkinlikleri 
kapsamında 
ilçemiz Ayşe Ziver 
Karataş llkoku- 
lu'nda yapılan 
satranç turnuva 
sında 63 öğrenci 
içinden Çınar 
İlkokulu adına 
yarışan 3/D sınıfı 
öğrencisi 
Bedirhan GÜMÜŞ 
İlçe 1. si, Oğuzhan 
Şahin İlçe 3. sü 
oldu. Yine 4. 
sınıflar kategori 
sinde okulumuz 
öğrencisi Sümey 
ye ARSLAN (4/C) 
İlçe 2. si oldu. 
Okul Müdürü 
İlkay Erdem, 
öğrencilerini ve

kendilerini ve 
çalıştıran 
öğretmenleri

Eyyüp BALTA ve 
Abdulsamet SÖN*

ederek, başarıla 
rımn devamını

Zübeyde Hanım 
Anaokulundan 
anlamlı ziyaret

MEZ' i tebrik diledi.

Zübeyde Hanım Anaokulu velileri ve 
katkıda bulunan hayırseverler, geçtiği 
miz günlerde Bursa Uludağ Üniversitesi 
Çocuk Onkoloji Hastanesinde tedavi 
gören çocuklarımıza ördükleri bereleri 
ve hazırladıkları hediyeleri götürerek 
onları ziyaret ettiler. Zübeyde Hanım 
Anaokulu Okul aile Birliği Başkan 
Yardımcısı Özge Kınabaş, Çocuklara 
hediyelerini takdim ederek sağlık ve 
mutluluklar dileklerinde bulundu.

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez ■ Güler Ajans

ASIL ÇELİK
Orhangazi / Bursa’da Kurulu, kaliteli 
çelik üretiminde Türkiye’nin en büyük 
kuruluşu olan ve Dünyanın sayılı üreti
cileri arasında yer alan fabrikamızın 
Üretim ve Bakım Bölümlerinde üretim 
ve bakım elemanı olarak 
görevlendirilmek üzere;

• Endüstri. Mestak.Lisetadnin.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

mailto:insankaynaklari@asil-celik.com.tr
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tiiawo lilefi ahrtmelwt iitfaıt ctmtW
Milli Piyango Yılbaşı 
Çekilişinde dağıtıla
cak olan büyük 
ikramiye, hepimizin 
hayallerini süslüyor. 
Herkes, karşısına 
çıkan ilk biletçiden 
bir bilet alıp, şansını 
denemek isteğinde. 
Fakat, her biletçide 
satılan Milli Piyango 
Bileti gerçek Milli 
Piyango bileti ol
mayabilir. Sahte Milli 
Piyango Bileti alma
mak için dikkat 
edilmesi gerekenleri 
bilmezseniz, belki de 
Milli Piyango Yılbaşı 
Çekilişinde büyük 
ikramiye size çıka
cak; fakat sizin 
sahte Milli Piyango 
Biletine sahip ol
manız nedeniyle 
siz, büyük ikra 
miyeye sahip ota
mayabilirsiniz.
Bu büyük üzüntü; ve 
hayal kırıklığı ile 
yüz yüze gelmek 
istemiyorsanız. 
Milli Piyango bileti 
alırken nelere dikkat 
etmek gerekir 
sorusunun yanıtını 

iyi bir şekilde öğren
meniz gerekmekte
dir. Bu yazımızda 
sizlere, Milli Piyango 
bileti alırken dikkat 
edilmesi gerekenler
den söz etmeye 
çalışacağız... 
Milli Piyango bileti 
alırken nelere dikkat 
etmek gerekir? İşte 
Milli Piyango bileti 
alırken dikkat 
edilmesi gerekenler: 
Milli Piyango bileti 
alırken dikkat 
edilmesi gerekenler 
arasında ilk sırada, 
biletin özelliklerinin 
net bir şekilde okun
ması yer alıyor. Milli 
Piyango bileti alır 
ken dikkat edilmesi 
gerekenlerden bir di
ğeri de, Milli Piyango 
biletinin alındığı kişi 
ya da bayidir. Milli 
Piyango bileti alır 
ken dikkat edilmesi 
gerekenlerden bir 
diğeri ise, biletin 
yırtılmamış; ve bu
ruşmamış olması 
gerektiğidir. 
Milli Piyango bileti 
alırken nelere dikkat

etmek gerekir soru 
sunun yanıtlarından 
bir diğeri de: Milli 
Piyango bileti alır 
ken dikkat edilmesi 
gerekenler arasında, 
gezici biletçilerde 
yaka kartı; ve bayi 
lerde satılan biletler 
de de, Milli Piyango 
İdaresi tarafından 
verilmiş bayilik ruh
satının bulunmasıdır. 
Milli Piyango bileti 
alırken, bayilik ruh
satı ya da yaka kartı 
m istediğinizde, size 
gösterebilecek olan 
kişilerden yılbaşı 
bileti almanız öne 
rilmektedir.
Milli Piyango bileti 
alırken dikkat edil 

mesi gerekenler ara 
sında, yılbaşı bile
tinin arka tarafında 
yer alan bayi satış 
mührünün bulunup 
bulunmadığı da yer 
almaktadır.
Bayi satış mührü, 
yılbaşı biletinin 
arkasında mutlaka 
yer almalıdır. Milli 
Piyango bileti 
alırken dikkat 
edilmesi gerekenler 
arasında, yılbaşı 
biletinin, pürüzsüz; 
ve örselenmemiş 
olması gerektiği de 
yer almaktadır. 
Milli Piyango bileti 
alırken nelere dikkat 
etmek gerekir soru 
sunun yanıtlarından 

bir diğeri de şu şekil 
dedir: Milli Piyango 
bileti alır ken dikkat 
edilmesi gerekenler 
arasında, Milli Piyan 
go biletinin, yılbaşı 
biletinin sol alt kıs
mında yer alan gü 
venlik numarasıdır. 
Bu güvenlik numa 
rasının üzerinde iki 
parmak gezdirildi 
ginde, güvenlik nu
marası rakamlarının 
kabarık olduğunun 
hissedilmesi 
gerekmektedir. 
Milli Piyango bileti 
alırken dikkat edilme 
si gerekenler arasın 
da yer alan bir 
diğer şey de, 
yılbaşı biletinin 
ışığa tutulmasıdır. 
Işığa tutulan Milli 
Piyango biletinin 
üzerinde, beyaz renk 
li bir MP amble minin 
yer alması gerek
mektedir. Milli Piyan 
go bileti alırken 
dikkat edilmesi gere 
kenler arasında, yıl
başı biletinin Ultra- 
Viyole ışınlara 
tutulması da yer alı 

yor. UltraViyole ışık 
ta yılbaşı biletinin 
üze rinde açık yeşil; 
ve mavi renklerde, 
hem parlayan; hem 
de kesik çizgiler şek
linde dağılmış olan 
elyafların bulun 
ması gerekiyor. 
Milli Piyango bileti 
alırken dikkat 
edilmesi gerekenler 
arasında, yılbaşı 
biletini, 18 yaşından 
küçük kişilerin alma
masının gerekliliği 
de yer alıyor. Yaşı 
18'den küçük olan 
kişilere büyük 
ikramiye çıksa dahi, 
bu kişiler, büyük 
ikramiye talebinde 
bulunamıyorlar. 
Milli Piyango 
bileti alındıktan 
sonra yapılması 
gerekenler 
arasında ilk sırada 
ise, Milli Piyango 
bileti alan kişinin, 
Milli Piyango bile
tinin arkasına, 
isim ve soy isim 
yazarak imzala
masının gereklili 
gi yer alıyor.

S.S. 73 NOLU GÜZEL GEMLİK 
OTOBÜS VE MİNİBÜSCÖLER 

KABAYOLU YOLCü TAŞIMA KOOPERATİFİ
Gemlik Halkının 
Yeni Yılını kutlar, 

sağlık, mutluluk ve huzur dolu 
günler dileriz»

Y0NETİM KURULU
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2018 He kaç gün tatil yanacanız
Resmi tatiller takvi
mini dört gözle 
bekleyen vatandaş 
lar için güzel haber. 
Milyonlarca çalışanı 
ve öğrenciyi ilgilen 
diren 2018 resmi 
tatiller takvimi belli 
oldu. Özellikle 2018 
yılı Ramazan Bayra 
mı ve Kurban 
Bayramı 9 gün tatil 
olacak mı sorusu ise 
yanıt buldu.
2018 yılında hafta 
sonları ve resmi 
tatillerle birlikte 
toplam 116 gün izin 
gözüküyor;
YENİ YIL TATİLİ 
1 Ocak Pazartesi 
gününe denk gelen 
yılbaşı, hafta sonu 
ile birleştirildiğinde 
çalışanların tatil 
saysısı üç güne 
çıkmış olacak. 
23 NİSAN ULUSAL 
EGEMENLİK VE 
ÇOCUK BAYRAMI 
TATİLİ 
Bayram tatili 
pazartesi gününe 
denk gelecek.

1 MAYIS EMEK VE 
DAYANIŞMA GÜNÜ 
TATİLİ 
Bayram cumartesi 
□ünü kutlanacak. 
İlaveten bir tatil 
yapılmayacak.
RAMAZAN 
BAYRAMI TATİLİ 
Ramazan Bayramı 
tatili 15 Haziran cu 
ma günü 
başlayacak.
15 TEMMUZ 
DEMOKRASİ VE 
MİLLİ BİRLİK GÜNÜ 
TATİLİ
Bayram pazar

gününe denk gele
cek, ekstra tatil 
olmayacak.
KURBAN 
BAYRAMI TATİLİ 
2017 yılındaki Kur
ban Bayramı 30 
Ağustos ile birleştiği 
için 11 gün tatil 
yapma şansı bulan 
çalışan kesim, 
2018'de de Kurban 
Bayramı'nda uzun 
bir tatil yapma 
şansına sahip ola
bilecek. Kurban 
Bayramı'nın arefesi 
20 Ağustos

Pazartesi gününe 
denk geliyor. Takip 
eden Sah, Çarşam 
ba, Perşembe ve 
Cuma ise resmi tatil. 
Dolayısıyla bu sene 
Kurban Bayramı'nda 
yine 9 günlük bir 
tatil gözüküyor.
30 AĞUSTOS 
ZAFER BAYRAMI 
TATİLİ 
Bayram perşembe 
günü kutlanacak. 
Cuma gününü tatil 
olarak ayarlaya
bilenler 4 gün tatil 
yapmış olacaklar.
29 EKİM 
CUMHURİYET 
BAYRAMI TATİLİ 
Bayram pazartesi 
günü kutlanacak. 
Haftasonu ile birlikte 
üç gün tatil yapılmış 
olacak.
YENİ YIL TATİLİ
1 Ocak Pazartesi 
gününe denk gelen 
yılbaşı, hafta sonu 
ile birleştirildiğinde 
çalışanların tatil 
sayısı üç güne çık 
mış olacak.

23 NİSAN ULUSAL 
EGEMENLİK VE 
ÇOCUK BAYRAMI 
TATİLİ
Bayram tatili 
pazartesi gününe 

denk gelecek.
1 MAYIS EMEK VE 
DAYANIŞMA GÜNÜ 
TATİLİ
Bayram cumartesi 
günü kutlanacak. 
İlaveten bir tatil 
yapılmayacak. 
RAMAZAN 
BAYRAMI TATİLİ 
Ramazan Bayramı ta 
tili 15 Haziran cuma 
günü başlaya cak.
15 TEMMUZ 
DEMOKRASİ VE 
MİLLİ BİRLİK GÜNÜ 
TATİLİ
Bayram pazar 
gününe denk gele
cek, ekstra tatil ol
mayacak.
KURBAN BAYRAMI 
TATİLİ
2017 yılındaki Kur
ban Bayramı 30 
Ağustos ile birleştiği 
için 11 gün tatil 
yapma şansı bulan 

çalışan kesim, 
2018'de de Kurban 
Bayramı'nda uzun 
bir tatil yapma 
şansına sahip ola
bilecek. Kurban 
Bayramı'nın arefesi 
20 Ağustos 
Pazartesi gününe 
denk geliyor. 
Takip eden Salı, 
Çarşamba, 
Perşembe ve Cuma 
ise resmi tatil.
Dolayısıyla bu sene 
Kurban Bayramı'nda 
yine 9 günlük bir 
tatil gözüküyor.
30 AĞUSTOS 
ZAFER BAYRAMI 
TATİLİ 
Bayram perşembe 
günü kutlanacak. 
Cuma gününü tatil 
olarak ayarlaya
bilenler 4 gün tatil 
yapmış olacaklar. 
CUMHURİYET 
BAYRAMI TATİLİ 
Bayram pazartesi 
günü kutlanacak. 
Haftasonu ile 
birlikte üç gün tatil 
yapılmış olacak.

Dost ve müşterilerimizin 
Yeni Yılını kutlar, sağlık ve 

mutluluk dolu bir yıl 
geçirmelerini dileriz

PAŞA OTEL
GEMLİK 
★ ★ ★

GEMLİK PAŞA OTEL TURİZM KUYUMCULUK 
İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANRNİM ŞİRKETİ

Mrk: Hamidiye Mah. İstiklal Cad. Bora Sok. No : 2 GEMLİK
Şube 1 : Hamidiye Mah. İstiklal Cad. No : 8/A GEMLİK

Şube 2 : Hamidiye Mah. İstiklal Cad. Gürle İş Hanı No : 2 GEMLİK 
RAMADA OTEL : Hisar Mah. Bahçelievler Sok. No : 6 GEMLİK

Tel : 0 224 513 14 00 - 514 34 34 Fax : 514 64 00
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MIHIM

Büyükşehir Bele 
diye Meclisi'nin 
2017 son toplantısı 
yapıldı. Ankara Yolu 
meclis binasındaki 
Aralık ayı ikinci otu
rumunu Başkan 
Aktaş yönetti. 
Başkan Aktaş, 
Bursaray'ın yılbaşı 
gecesi saat 02:00'a 
kadar hizmet 
vereceğini açıkladı. 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı

Alinur Aktaş, rutin 
gündem mad
delerinin görüşül 
düğü toplantıda, 
toplu taşımada 
yılbaşı nedeniyle 
yapılan düzen
lemeleri açıkladı. 
Bursaray sefer
lerinin yılbaşı 
gecesi saat 02:00'a 
kadar süreceğini 
açıklayan Başkan 
Aktaş, ipekböceği 
seferlerinin ise 

normal saatinde 
tamamlanacağını 
söyledi 
Raylı sistemler 
yanında otobüs 
hatlarında da 
yılbaşı nedeniyle 
bazı düzenlemelere 
gittiklerini belirten 
Başkan Aktaş, S1, 
S2, 25A, 3C, 4G ve 
35E numaralı hat
lara ek seferler 
konulduğunu ifade 
etti.

İşçi ile işveren 
arasında 1 yıl süre
cek anlaşmazlıkları 
1 gün içinde çöze
bilecek arabulucu
luk sistemi, 
1 Ocak itibarıyla 
hayata geçiyor 
İstanbul Sanayi 
Odası (ISO), 
üyelerinin 
mahkemelerde 
sonuçlanması 
için bir buçuk yıla 
kadar beklediği 
iş anlaşmazlık 
larını hızlı, 
ekonomik ve 
tarafsız bir 
şekilde çözüme 
kavuşturmak 
amacıyla ISO 
Arabuluculuk 
Merkezi'ni Oda 
bünyesinde 1 Ocak 
2018 itibarıyla 
hayata geçiriyor. 
HUKUKÇULAR 
GÖREV YAPACAK 
Mahkemelerde 
sonuçlanması bir 
buçuk yıla 
kadar uzayan iş 
davalarının sadece

bir günde çözüme 
kavuşturulması, 
böylece sanayici
lerin zaman ve 
maliyet tasarrufu 
elde etmesinin 
hedeflendiği 
Merkez'de başvuran 
taraflar eşit haklara 
sahip olacak, 
bağımsız ve tarafsız 
arabulucu hukukçu
lar görev yapacak. 
ARABULUCU 
ÜCRETİ 
ÖDEYECEKLER 
ISO Arabuluculuk

Merkezi ile ticari, 
işçi-işveren, aile, 
tüketici, marka 
patent ve kira 
uyuşmazlıkla 
rımn çözüme 
kavuşturulması 
amaçlanırken, 
sanayiciler, 
sorunların 
çözümü için 
mahkeme harcı, 
tebligat, bilirkişi, 
keşif gibi ücretler 
yerine sadece 
arabuluculuk 
ücreti ödeyecek.

Üyelerimizin ve Değerli Gemlik halkının 
Yeni Yılını 

Kutlar Esenlikler Dileriz.
Yönetim Kurulu Başkanı 

Kemal AKIT
Meclis Başkanı 
Paşa Ağdemir

Başkan Vekili Nurettin Hocaoğlu
Muhasip Üye Ergin Erenoğlu - Üye Mehmet Anar - Üye Şefik Yılmaz - Üye Fikret Mete - Faruk Güzel 

Genel Sekreter Agah ARDA
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Yerli besiciye 10cak ta 250 n destek
1 Ocak’tan itibaren 200 ve altı büyükbaş hayvanı olan yetiştiricilerin, hayvanını 

ruhsatlı herhangi bir kesimhaneye götürdüğünde 250 lira destek alacak.
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı 
Eşref Fakıbaba, 
1 Ocak’tan itibaren, 
hayvanını kesime 
götüren küçük 
yerli üreticiye, 
250 lira destek 
verileceğini söyledi 
Gıda, Tanm ve 
Hayvancılık Bakanı 
Eşref Fakıbaba, et 
ve hayvan ithalatını 
bitireceklerini, 
küçük aile 
işletmelerine 
destek verecek
lerini söyledi. 
Fakıbaba, 1 Ocak’
tan itibaren 200 
ve altı büyükbaş 
hayvanı olan 
yetiştiricilerin, 
hayvanını ruhsatlı 
herhangi bir 
kesimhaneye 
götürdüğünde 
250 lira destek 
alacağını vurguladı. 
TBMM Genel Kuru

lu’nda görüşülen 
bakanlığının bütçe 
si üzerine yaptığı 
konuşmada ucuz et 
tartışmalarına 
değinen Fakıbaba, 
“İthalat bitecek, 
küçük üreticilere 
desteklemeler ola
cak, Tarım İşletme 
leri Genel Müdürlü 
ğü (TİGEM) 500 bin 
buzağı besleyecek. 
Bu çalışmaların so
nunda hayvan ithal 
eden değil, ihraç 
eden ülke olacağız. 
Küçük aile işletme 
leri teşvik edilecek, 
görmediğiniz 
oranda teşvik 
edilecek, işi bilen 
insanları 
destekleyeceğiz” 
diye konuştu. 
Bu yıl başlattıkları 
damızlık, düve, 
manda, koç ve teke 
üretim merkezlerini 
güçlendireceklerini

ifade eden Fakıba 
ba, “Bu et ithalini 
bıraktıracağız. 
Bunu küçük üreti
cilerle ve TİGEM’le 
yapacağız” dedi.

“DESTEKLERİ 
ARTIRDIK”

2017 döneminde 
toplam destek 
içinde hayvancı 

lığın payını yüzde 
4’ten yüzde 30’lara 
çıkardıklarını kay 
deden Fakıbaba, 
“Son 15 yılda 
hayvancılığa 25 
milyar lira ödedik” 
dedi. Gazete 
Habertürk'ün 
haberine göre 
Fakıbaba, 
Hayvancılıkta Yerli 
Üretimi Destek

leme Modeli’ni 
oluşturduklarını 
anlattı.

‘İSRAF EDEN 
İFLAS EDER’ 
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı 
Eşref Fakıbaba, 
bugün, bir tarafta 
açlığın, diğer 
tarafta ise aşırı 
tüketimden gelen 

sağlık sorunları 
ve israfın bir arada 
olduğu dünyada 
yaşandığına dikkati 
çekti. Dünyada 2 
milyar insanın aşırı 
kilolu olduğunu be
lirten Fakıbaba, 800 
milyon insanın da 
açlık çektiğine 
dikkat çekti. 
Fakıbaba şöyle 
konuştu: 
“Bunun da 650 
milyonu obezite 
sorunlarıyla 
uğraşırken 800 
milyon insan açlık 
çekiyor ve yılda 1 
milyar 300 milyon 
ton gıda çöpe 
gidiyor, O nedenle, 
geldiğimiz günden 
beri hep ‘İsraf 
eden, iflas eder’ 
diyoruz, ‘Tarım ve 
gıda sadece 
yiyeceğimiz değil, 
geleceğimizdir’ 
diyoruz.”

0 00000000000000*0000011000 0

Ortaklarımızın ve 
Gemlik halkının 

Yeni Yılını en içten 
dileklerimizle kutlar, 

sağlıklı ve mutlu bir yıl 
geçirmelerini dileriz.

S.S. GEMLİK ESNAF VE 
SANATKARLAR KREDİ 
KEFALET KOOPERATİFİ

2012 mUmIUI

0|0000000000000000000000f 0

ANAÇEV 
Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı 

GEMLİK ŞUBESİ
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MTV tutarı netleşti! Kim ne Kadar ödeyecek?

(cc-motor s lindir hacmi)

1300 cc ve asabisi
40 bin TL ve attı
40-70 bin Tl ara»
70 bin TL üstü

16 ve 
yukarı ya»

743 I 518 I 290
817 570 319
892 I 622 I 143

12-15 
ya»

220 78
242 86
264 94

1301-1600 cc arası 
40 bin TL ve altı 
40-70 bin TL arası 
70 bin TL üstü

1294 970 563
1423 1067 619
1553 1164 675

398 153
437 168
477 183

1S01-1900 cc »ra«>
100 bin TL altı I 2519 I 1364 I 1166 I 705 I 274
TOO bin Tl üstü I 2741 I 2142 I 1252 I 770 I 209

’1 Ocak SOlfden sonra aradır n MTV si htsaplanırâer ynj .-c ri| -ıait hacminin yanında

1101*2046 cc arası
100 bin Tl aib
100 bin TL üstü

3957
4317

304»
3326

1792
1955

1067
1164

421
459

2001-2500 cc atası 
125 bin Tl altı 
125 bin Tl ÜStG

5936
6476

4309
4701

2692
2937

1609
1755

637
695

2501-3000 a arası
250 bin TL altı
250 bin TL üstü

3276
9029

7200
7154

4493
4907

2420
2640

888
969

3001-3500 cc arası
250 bin TL altı
250 bin Tl üstü

12.603
13.749

11.340
12471

6331 
7452

3410
3720

1251
1365

3501 -4000 a ata»
400 bin TL attı
400 bin Tl üstü

19415 
21.617

17.111
18,606

10J07? 
10394

4498
4907

1792
1955

<001 ec vc üztti
475 bin TL attı I 32.431 I 24,320 I 14403 I 6474 I 2512
475 bin TL östü | 35.379 | 26.531 | 15.713 | 7062 | 2741

10cak 2018 den önce alınan 
araçlar için MTV (TL)

1*3 ya» 12*15 ya» 16 vo yukarıya»6 ya» •il yas(Otomobil)
(cc-Molor silindir hacmi) ı'/rf’Tıi

1300 cc vo asağısı 646 743 450 518 252 290 191 220 68 78
A 1301 -1600 cc'ye kadar 1035 1284 ne 970 I 450 563 318 398 । 122 153

1601 -1600 ce'ye kadar 1627 2284 1428 1785 841 1051 513 641 199 249
1801 - 2000 ce'ye kadar 2878 3598 | 2217 2771 1303 1629 776 970 308 383
2001 - 2500 cc'yo kadar 4317 5386 1 3134 3918 ı 1958 2448 1170 1463 463 579
2501 - 3000 ce'ye kadar 6018 7524 ! 5236 6545 | 3271 4089 1760 2200 i 646 808
3001 • 3500 ce'ye kadar 9166 11.458 8247 10.309 4968 6210 2480 3100 910 1138
3501 • 4000 cc'yo kadar 14,411 18,014 ; 12.444 15,555 | 7329 9161 3271 4089 1303 | 1629
4001 cc ve yukarısı 23.586 29.483 ’ 17.687 22.109 10,475 13.094

1 -- 1_ __ —
4708 5885 i 1827 2284

1_ _ _  1

7061 sayılı torba 
yasayla yeni 
MTV tutarları 
netleşti. Yeni 
yıldan itibaren 
geçerli olacak 
tutarlar belir
lenirken aracın 
31 Aralık'tan 
önce trafik 
tescilinin olup 
olmadığına 
bakılacak.

İKİ DÖNEMLİ 
TUTAR

Resmi 
Gazete'de 
yayımlandıktan 
sonra yürür 
lüğe giren torba 
yasadaki vergi 
düzenlemeleri 
1 Ocak itibarıyla 
yürürlüğe 
girecek.
En dikkat 
çeken konu 
yeni MTV 
oranları.
Yasayla aracın 
1 Ocak 2018'den

önce alınıp 
alınmadığına 
bakıla cak. 31 
Aralık'tan önce 
alınan otomo
billerde vergi 
artışı en çok 
yüzde 25 ola
cak. Mevcut 
uygulamada 
MTV, aracın 
yaş ve motor 
silindir hacmine 
göre değişiyor.

VERGİSİZ

DEĞER

Aynı uygulama 
31 Aralık 
2017'den önce 
tescil edilen 
araçlarda 
geçerli olmaya 
devam edecek. 
Buna göre; 
MTV, 1300 
cc ve aşağısı 
araçlar (1-3 yaş) 
için 743 lira, 
1301 cc-1600 cc 
arası araçlar

da 1294 lira 
olarak belir
lendi.
1 Ocak'tan 
itibaren ise 
yaş ve motor 
silindir 
hacminin 
yanında ara 
cin vergisiz 
değerine de 
bakılacak.
Yeni sistemle 
zam yüzde 
50'ye kadar 
çıkabilecek.

Gülsen CANLI

DEMOKRAT PARTİ
GEMLİK HALKININ VE PARTİLİ ÜYELERİMİZİN 

YENİ YILINI KUTLAR, SAĞLIK, MUTLULUK, HUZUR VE 
RARIŞ GETİRMESİNİ RİLERİZ.

Ali BÎLİZ
DEMOKRAT PARTİ 

BURSA İL BAŞKANI
DEMOKRAT PARTİ 

GEMLİK İLÇE BAŞKANI
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Sektörün yeni ve güvenilir firması olan Gemlik Kuyumculuk 
son üç yıldır istikrarlı yürüyüşünü siz değerli Gemlikliler ile sürdürüyor. ■ 

Bu yolda daha büyük hedeflere, sağlıklı, mutlu bir şekilde ulaşmak dileğiyle 
ı Yeni Yılınızı kutlar ve yeni yılın herkese sağlık, barış, X
X. _______ huzur ve mutluluk getirmesini dileriz.

Muharrem Gül - Enes Haşıloğlu

Eşref Dinçer Mh. Dereler Sok. No: 5/C GEMLİK
Tel: 514 14 50 
rkS şaat&saat
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YBNİYILIN ULUSUMUZA VB 
TÜM İNSANLIĞA BARIŞ, KARDBŞLİK, 

ADALBT, EŞİTLİK, ÖZGÜRLÜK, SAĞLIK VB 
HUZUR GETİRMESİNİ DİLER, 

KADINLARIMIZIN KATLEDİLMEDİĞİ, ÇOCUK 
İSTİSMARLARININ YAŞANMADIĞI, İŞSİZLİĞİN SONA ERDİĞİ, 

SAVAŞLARIN BİTTİĞİ, DOĞANIN KORUNDUĞU 
BİR YIL OLMASINI TEMENNİ EDERİZ.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ
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