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Genel kurulda konuşan Devlet Bakanı Hakan Çavuşoğlu, ülkede devrim yaptıklarını, Türkiyeyi dönüştürüp geliştirdiklerini söyledi

MP'de taşar İslam üineıni haşladı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

AKP İlçe Kongresi Ardından 
2017 yılının sonuna doğru Ak Parti Gemlik 

İlçe Kongrsi yapıldı.
Ak Parti de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel 

Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partide 
Metal Yorgunluk var’ diyerek 2019 seçimlerini 
hazırlık için örgütte değişim istemesi ile 
Bursa da 16 ilçe başkanının istifaları istendi.

Bunlar arasında Gemlik te vardı.
İlçe Başkanı Zafer Işık, hemen istifa edece 

ğini açıkladı. İstifalar, İlçe kongreleriyle ger 
çekleşiyor. Eskiler aday olmuyorlar. 4’de

Ak Parti Gemlik İlçe örgütünün, 6. olağan kong 
resi Gemlik Sosyal Yaşam Merkezi’ndeki 
Düğün Salonunda yapıldı. Kongrede, ilçe 
başkanlığına Yaşar İslam seçildi. Genel kurula 
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, 
önceki dönemki bakanlar Efkan Ala ve 
Mehmet Müezzinoğlu, Milletvekilleri Zekeriya 
Birkan, İsmail Aydın, Hüseyin Şahin, Osman 
Mestan da katıldı. Haberi sayfa 2’de

ADD verinde 
kentsel dönüşümü 

görüşmek işin 
çağrı yaptı

Atatürkçü Düşünce Derneği Yerinde Kent 
sel Dönüşümü görüşmek için siyasi parti 
yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarını 
konuyu görüşmeye çağırdı. Haberi 4’de
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Genel kurulda konuşan Devlet Bakanı Hakan Çavuşoğlu, ülkede devrim yaptıklarını, Türkiyeyi dönüştürüp geliştirdiklerini söyledi

flKP’de Yasar İslam dönemi haşladı

Ak Parti Gemlik İlçe 
örgütünün, 6. ola 
gan kongresinde ilçe 
başkanlığına Yaşar 
slam seçildi. 

Gemlik Sosyal 
Yaşam Merkezi’ndeki 
Düğün Salonunda 
gerçekleşen Genel 
Kurula Başbakan 
Yardımcısı Hakan 
Çavuşoğlu, önceki 
dönemki bakanlar 
Efkan Ala ve Mehmet 
Müezzinoğlu, Mil
letvekilleri Zekeriya 
Birkan, İsmail Aydın, 
Hüseyin Şahin, 
Osman Mestan, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur 
Aktaş, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, ilçe 
belediye başkanları, 
Ak Parti İlçe Başkanı 
Zafer Işık ve yöne
timi, MHP ilçe Başka 
m Mehmet Emin Oz- 
canbaz, STK, Dernek 
yöneticileri, muhtar
lar katıldı.

ÇAVUŞOĞLU 
BEKLENDİ

Saat 19.30 da Bakan 
Hakan Çavuşoğlu’ 
nun genel kurula 
gelmesiyle başlayan 
AK Parti Gemlik İlçe 
kongresi divan 
başkanlığınaTrabzon 
Milletvekili ve Bursa 
koordinatörü 
Muhammet Balta 
seçildi. Divan katip
liklerine Muhammet 
Karaman, Furkan 
Siyaher, Ali Aykut

Türe, ve Şükran 
Ersöz yer aldı.

IŞIK, SU GİBİ OLUN 
AKP Gemlik İlçe 
Başkanı Zafer Işık’ın 
teşekkür konuşması 
ardından başlayan 
kongrede Işık 
delegelere seslendi. 
7 yıl aralıksız sürdür 
düğü aktif siyasette, 
iki şeyi önemse 
diğini söyleyen Işık, 
"Önemsemeye 
devam edeceğim. 
Bunlardan biri teşki 
tat, diğeri davadır. 
Birbirinizi seviniz, 
teşkilatlarımızı 
herkese sevdiriniz. 
Su gibi olunuz. Ama 
akarsu gibi olunuz. 
Biliyorsunuz ki dur
gun sular çamur 
tutar. Sizler akar su 
gibi olunuz. Su 
olmak elinden geldi 
ğin yaptıktan sonra 
teslim olmaktır. Size 
akarsuyun yatağına 
teslim olduğu gibi ol
unuz. Akarsu akar, 
akar göreve gelince 
teslim olur.
Çok çalışınız ve mil
let idaresine teslim 
olunuz. Akarsuların 
göllere ve denizlere 
destek olduğu gibi 
sîzlerde bu vatana, 
bu millete destek olu 
nuz. Su olmak sabırlı 
olmak demektir.
Akar su yatağında 
akarken önüne bir 
çok taş ve kaya gelir. 
Su durmaz aşar 
geçer ancak sabrıyla 
zaman içinde kayayı 

deler geçer. Sizler de 
sabırlı bir şekilde 
önünüzdeki engelleri 
aşınız. 7 yıl aralıksız 
sürdürdüğüm aktif 
siyaset hayatımda, 
iki şeyi önemsedim 
ve önemsemeye 
devam edeceğim. 
Bunlardan biri 
teşkilat, diğeri dava. 
Bir liderin, kurucu 
genel başkanımız ve 
Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip 
Erdoğan’ın etrafında 
toplandık. Ona des 
tek olabilmek için 
teşkilatların önemini 
anlamalıyız.” dedi

YILMAZ 
HİZMETLERİNİ 
ANLATTI

Daha sonra söz alan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz ise; 
kongrelerin siyasi 
genel kurullarının 
partilerin şölen 
olduğunu söyledi. 
Yılmaz, “Biz, bir 
önceki dönemde de 
bu dönemde de 
uyumlu ilçe yönetim
leriyle çalıştık. Biz, 
maaş ödeyemeyen, 
haciz işlemleri 
başlatılan belediye 
devraldık. Bugün, 
çok sayıda yatırımı 
olan Belediye haline 
getirdik" dedi.
Yılmaz daha sonra 
yaptığı hizmetleri 
anlattı.
Yılmaz, görev 
süremizde 45 Milyon 
liralık kamulaştırma 

yaptığını, 6 yılda 150 
derslik gerçekleş 
tirdiklerini belirterek, 
“Gemlik’in dönüşü 
mü ile alakalı tarihi 
bir adım atıldı. 
Ulusal Medya’da 
taşınacak algısı 
oluşturuldu. Ak 
Parti, milletin 
İstemeyeceği bir 
şeyi yapmaz” 
şeklinde konuştu.. 
Ardından söz alan 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, önceki 
dönem büyükşehir 
başkanları Hikmet 
Şahin ve Recep Alte- 
pe’ye de teşekkür 
ederek hizmete 
devam edeceklerini 
söyledi.

YASAKLARI 
KALDIRDIK

Genel Kurulda 
Bursa Milletvekilleri 
adına söz alan İsmail 
Aydın; yasakları 
kaldırdıklarını ülkeyi 
yoksulluk sınırının 
üzerine çıkardıklarını 
söyledi. Aydın, KHK 
ile Gemlik’in önemli- 
bir sorununun 
önünü açtıklarını, 
Gemlik’i depreme 
sorununun sağlam 
zeminli arazilerde 
yapılacak konutlarla 
giderilecğini söyledi. 
Kongrede eski 
İçişleri Bakanı Efkan 
Ala ve Eski Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu da birer 

konuşma yaptılar. 
Son olarak söz alan 
Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Çavuşoğlu, 
geçmişten bugüne 
örnek vererek 
yaptığı konuşmasın 
da, “Her kongrede 
teşkilat mensupla 
nnın dava ruhunun 
ne kadar güçlü oldu 
ğuna bir kez daha 
şahit oluyorum. 
Zafer Işık görevi 
sürecinde son 
derece ciddi şekilde 
çalıştı ve önemli 
sonuçlar aldı. Bugün 
de, sanki görevi dev 
reden başkan gibi 
değil de, yeni görev 
alan başkan gibi 
heyecanlı ve güzel 
bir konuşma yaptı." 
dedi.
AkParti’nin Türki •• 
ye’yi dönüştürüp 
geliştirdiğini 
söyleyen Çavuşoğlu, 
“Ülke büyütürken, 
sizler de tarih 
yazıyorsunuz. Tüm 
dünyanın yükünü 
sırtlanan liderimiz 
Recep Tayyip 
Erdoğan’ın yüküne 
omuz verdiğiniz için 
sizler değerlisiniz. 
Liderimiz bu yola 
baş koydu, ‘kefenimi 
giyip çıktım’ dedi, 
sizler de onu hiç 
yalnız bırakmadınız. 
Biz bu yola çıkarken, 
hiçbir şey eskisi gibi 
olmayacak düşünce 
siyle yola çıktık. Ak 
Parti Türkiye’de de
vrim yaptı. Biz buna 
sessiz devrim diyo 

ruz. Türkiye 
önemli değişimler 
yaşadı.” dedi.
Daha sonra 
Hesap Raporu ve 
faaliyet raporu 
nun okundu.
Tek liste ile 
seçimlere gidildi. 
Zafer Işık ile 
16 ilçe baştammm 
“Teşkilatlarda 
metal yorgun 
luk var” diyen 
Cumhurbaşkanı ve 
AKIT Genel Başkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan’ın çağrısı < 
üzerine istifa 
etmesinden sonra 
yapılan iştişarelerde 
İlçe Başkanı Yaşar 
İslam’ın olması 
kabul edilmişti.
Yaşar İslam’ın 
başkanlığında AKP 
Gemlik ilçe yönetimi 
şu isimlerle 
seçime gitti;
Yaşar İslam, Abdul
lah Kılıç, Alparslan 
İlgin, Avni Alparslan 
Ağır, Aynur Beki, 
Bayram Doğdu, Cey
han Türe, Erkan Şen, 
Necla Akbulut Ferhat 
Doğan, Güldane 
Baykal, Güray 
Şentürk, Hamza 
Çiçek, Haşan Ataş, 
Hüseyin Aydın, 
İbrahim ince, imdat 
öztürk, İsmail Çakır, 
Kenan Bulut, Kenan 
Karakaş, Meryem 
Aydın, Necla Akbu
lut, Ömer Bayrak, 
Tevfik Yılmaz ve 
Volkan özgül.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez ■ Güler Ajans
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lası gecesi W tomarasucM
Bursa'da yeni yıla 
girilirken II Em
niyet Müdürlüğü 
Ahlak Büro 
Amirliği ekipleri 
gerçekleştirdiği 
operasyonda çok 
sayıda 'Tombala' 
tabir edilen kumar 
oyununa el koyar 
ken, kumar oyna 
tanlara ve oyna 
yanlara ceza 
yağdırdı. 
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü tarafın 
dan il genelinde 
huzuru ve güveni 
sağlamak ama 
cıyla yapılan 'Yılba 
şı Bursa Huzur 
Operasyonu' 
gerçekleştirildi. 
Gerçekleştirilen 
operasyon kapsa 
mında Ahlak Büro 
Amirliği, Narkotik

Şube Müdürlüğü, 
Çevik Kuvvet Şube 
Müdürlüğü, 
Yun us ve asayiş 
ekiplerine bağlı 
300 polis görev 
aldı. Ekipler, şehir 
merkezinde 
umuma açık alan
lar, bar ve eğlence 
mekanlarına 
gerçekleştirdikleri 
operasyonda, 3 
bin 600 kişinin

kimlik sorgulaması 
yapıldı. Operasyon 
sonunda 14 
aranan şahıs 
gözaltına alınırken 
şahıslardan 4 adet 
ruhsatsız tabanca 
ile 1 adet pompalı 
tüfek ele geçirildi. 
Toplam 60 farklı 
işletmeye ope 
rasyon gerçekleş 
tiren ekipler, 15 iş 
yerinde sigara

içildiğini, 26 iş 
yerinde 73 şahsın 
kaçak çalıştırıl 
dığını ve 8 iş 
yerinin kapatma 
saatlerine 
uyulmadığını 
tespit ederek 
gerekli işlemleri 
gerçekleştirdi. 
Yılbaşına kumar 
oynanmasını en
gellemek amacıyla 
denetlenen iş yer
lerinde 4 adet 
tombala makinesi, 
193 adettom 
bala kartı, 357 
adet tombala 
pulu, 900 adet 
renkli pul ele 
geçirildi. Tom 
bala oynadığı 
tespit edilen 220 
şahsa kumar oy
namaktan işlem 
yapıldı.

Uludağ'da 
korkulan kaza!

Catnukfa HMrteı eni Mkacatn
Bursa'da anne ve 
babası işte olan 
Suriye uyruklu 
M.H. (7) ve kız 
kardeşi C.H. (4) 
evde çakmakla oy
narken yangın 
çıktı. Çığlıklar üz
erine yangını fark 
eden komşular eve 
girip, alevlerin 
içinden iki kar 
deşi kurtardı. 
Gözyaşlarına 
boğulan çocukları, 
polis çikolata 
vererek sakinleş 
tirmeye çalıştı. 
Merkez Yıldırım 
ilçesi Beyazıt Ma
hallesi Gürcü 
Sokak'ta anne ve

babaları işte 
olduğu için evde 
yalnız olan M.H. ve 
kız kardeşi C.H., 
iddiaya göre çak
makla oynarken 
halıyı tutuşturdu. 
Çocukların
çığı I ıklan ve evden 
yoğun duman 
çıkması üzerine

komşular yangını 
fark etti. Komşular 
güçlükle eve gir
erek, çocukları 
dışarı çıkardı ve 
alevleri söndürm
eye çalıştı. Gelen 
itfaiye ekiplerinin 
müdahalesi 
sonucu yangın 
fazla büyümeden

söndürüldü. 
Gözyaşları içinde 
kalan M.H. ve 
C.H.'yi, olay yerine 
gelen polisler, 
bakkaldan aldıkları 
çikolotaları vere 
rerek sakinleş 
tirmeye çalıştı. Du
mandan hafif etk
ilenen iki kardeş, 
112 Acil Servis 
ekipleri tarafından 
ambulansla Yük
sek İhtisas Eğitim 
ve Araştırma Has
tanesine kaldırıla 
rak sağlık kon
trolünden geçirildi. 
Yangınla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

Kış turizminin gözde mekanlarından 
olan Uludağ'da yılbaşı dolayısıyla 
yoğunluk artınca kazalar da be
raberinde geldi.
Kayak yaptığı esnada dengesini 
kaybedip yaralanan 17 yaşındaki kız, 
Jandarma Arama Kurtarma (JAK) 
ekipleri tarafından hastaneye 
kaldırıldı. Uludağ'da yılbaşı sebebiyle 
oluşan yoğunlukta acemi kayakçılar 
ayakta duramadı.
1. oteller bölgesinde yazıcı pistinde 
kayak yapan 17 yaşındaki kız den
gesini kaybederek sağ ayağının üzeri 
ne düştü. Yaralanan kızı gören çevre
deki kayakçılar JAK ekibine haber 
verdi. Kar motorları ve sedyeyle olay 
yerine gelen JAK ekipleri, genç kızı 
Ulu dağ'da bulunan acil servise 
kaldırdı.

KASEDE BEKLEMEK YOK 
' KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

I Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Bursa'nın İznik ilçesinde kamyonetin 
açılan kapısına çarpan motosiklet 
sürücüsü yaralandı.
Kaza Atatürk Caddesi'nde meydana 
geldi. 16 KLM 21 plakalı tüp yüklü 
kamyonetin sürücüsü İbrahim Çelik 
sağ şeritte durdu.
O sırada aynı istikametten elektrikli 
motosikleti ile gelmekte olan 
İsmail Baltacı (55), kamyoneti sağdan 

sollamak istediği sırada kamyonetin 
açılan kapısına çarptı.
Başında kask olmayan motosiklet 
sürücüsü Baltacı çarpmanın etkisiyle 
başından yaralandı. Yaralıya ilk müda
haleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.
Ardından 112 ekiplerinin müdahale 
ettiği Baltacı, İznik Devlet Hastane- 
si'ne kaldırıldı.
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Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.  com

Güne Bakış

AKP İlçe Kongresi Ardından
Kongrelerde aday olmamanın nedeni, Büyük 

şehir Belediye Başkanlarının istifalarının isten
mesinde yaşanan krizlerdi. Bu durum, hem 
istifası istenen Büyükşehir Belediye Başkan 
larının onurunu kırdı, hem de örgütte, tepkilerin 
doğmasına neden oldu, istifalar verine aday ol
mama vöjıtemi uvqujanıvqr.

Cumartesi akşamı kongre Devlet Bakanı 
Hakan Çavuşoğlu’nun gelmesiyle başladı.

O sırada dışarıda sağanak yağışta başladı.
Kongre salonu bir gece önceden düzenlen 

meye başlanmıştı. Sahnede sağda Recep 
Tayyip Erdoğan’ın, sol tarafta ise Atatürk 
portreleri ile bir Türk Bayrağı vardı. *

Salon AKP bayraklarıyla donatılmıştı ve 
sadeydi. Dikkat çeken en önemli ayrıntı, sah
nenin hemen sağ tarafında dev bir perdeye 
video görüntüsüyle konuşmalar yansıtılıyordu.

Salonun gerisinden bile konuşulanlar 
rahatlıkla görüntülü olarak dinlenebiliyordu..

Divan başkanlığını Bursa koordinatörü Trab
zon Milletvekili Muhammet Balta getirildi.

Salon güzel düzenlenmişti.
Hakan Çavuşoğlu yanında eski Bursa Mil

letvekili ve bakanlardan Efkan Ala ile Mehmet 
Müezzinoğlu da kongrede idi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
Bursa milletvekilleri İsmail Aydın, Zekeriye 
Bırkan ve diğer ilçe başkanlarıyla kadro 
tamamdı. Kongre delegelerinin kimlikleri ise 
boyunlarına asılmış büyükçe birer tanıtım 
kartıydı.

Salona dikkatlice baktığımda, AKP’nin Gem
lik’te oy aldığı arka mahallelerdeki 
hemşerilerimizdi.

Balıkpazarı, Manastır gibi eski Gemliklilerin 
yaşadıkları yerlerden kimseyi göremedim. Sa- 
londakilerin yüzde 90’ını ise tanıyamadım.

45 yıllık meslek yaşantımda bu bir ilkti.
AKP’yi Gemlik’te temsil eden kesimlerdi bun

lar.
Oy deposu plan, göçlerle Gemlik’e gelmiş 

olan kesim..
İlçe Başkanı Zafer Işık, uzun olmayan bir 

konuşma yaptı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 
bağlılıklarını dile getirdikten sonra ‘su gibi 
olmamız gerekir’ dedi.

Haberde okuyacaksınız, Işık’ın su benzet 
mesiyle siyaseti nasıl bağdaştırdığını.

Ardından Belediye Başkanı Refik Yılmaz çıktı 
kürsüye.

Yılmaz uzun bir teşekkür girişinden sonra, 
belediyedeki hizmetlerini anlatmaya başlayınca 
Divan başkanından uyarı aldı. Kısa konuşması 
istendi geride 6 konuşmacı var diye hatırlatıldı.

Refik Yılmaz, borçlu belediye aldıklarını, 
büyük yatırımlar yaptıklarını Cihatlı Mahalle 
sinde bin 400 konut inşa ettiklerini ve mayıs 
ayına kadar buraya yerleşileceğini söyledi.

Sonra sözü KHK ile orman vasfını yitirmiş 
alanların konut yapımına açılmasına getirerek, 
bu alanlara 8 bin konut yapılacağını belirtirken 
bunu TOKI vey abelediyenin yapacağını belirtti. 
Dikkatimi çeken TOKİ den ilk kez söz etmesi 
oldu.

Kongre diğer siyasi konuşmalardan sonra 
Yaşar İslam’ın tek liste ile girdiği seçimlerde 
yeni AK yönetimi belirlendi. Yönetim listesi 
tamamen yenilendi. Hayırlı olmasını diliyorum.

fiDO verinde Kentsel dönüşümü
görüşmek için caarı mm

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Yerinde 
Kentsel Dönüşümü 
görüşmek için siyasi 
parti yöneticileri ve 
sivil toplum 
kuruluşlarını konuyu 
görüşmeye çağırdı. 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şube Başkanı 
Muhammet Usta 
gazetemize yaptığı 
yazılı açıklamada 
şunları söyledi: 
“Son zamanlarda 
Gemlik’te gündeme 
oturan Gemlik 
Belediye Başkanı’ 
nın Gemlik’i 
taşıyoruz açıklama 
sıyla ve ağız değiş 
tirerek “Taşınmı 
yoruz, Dönüştürü 
yoruz” gibi çelişkili 
ifadeleriyle binlerce

Gemlik’linin maddi 
ve manevi kayıpla 
nna sebep olarak 
konutlarının ve 
işyerlerinin büyük 
maddi kayıplara 
sebep olması ne
deniyle, Gemlik sivil 
toplum örgütlerini 
ve siyasi partileri

bütün çevre illerde 
uygulanan, vatanda 
şı mağdur etmeyen 
Yerinde Kentsel 
Dönüşümü tartışma 
ya ve gündeme 
getirmeye davet 
ediyoruz.
Gemlik Duyarlılık 
Derneğinin

geçtiğimiz pazartesi 
günkü yaptıktan 
toplantının devamı 
niteliğinde toplan 
tılar düzenlenerek, 
halkın bilgilendi 
rilmesi için konunun 
uzmanlarının bu 
toplantılara davet 
edilerek, gerekli 
bilgilendirme 
lerle arsa 
spekülasyonlannın 
da önlenmesine 
yarayacağını 
düşünüyoruz. 
Bu nedenle Siyasi 
parti başkan ve yö
neticilerini, sivil 
toplum kuruluşu 
başkan ve 
yöneticilerini 
en kısa zamanda 
biraraya 
gelmeye davet 
ediyoruz.”

Türk MetârSeridikasf Şube Başkanı Kemâl-Durmaz, ^Görüşmelerin 
anlaşmazlıkla sonuçlanması sonucu grev kaçınılmaz” dedi.

Vatan Partisi Gemlik 
Şube yöneticileri 
geçtiğimiz günlerde 
MEES ileToplu 
Sözleşme görüşme 
lerini yürütenTürk 
Metal Sendikası 
Gemlik Şube 
Başkanı Kemal 
Durmaz’ı makamın 
da ziyaret etti. 
Görüşme sırasında 
Sendika Başkanı 
Kemal Durmaz, 
Vatan Partilileri iş ve 
emek sorunlarıyla 
ilgili bilgiler verdi. 
Taşeron işçi çalış 
tırılmasını karşı 
olduklarını söyleyen 
Kemal Durmaz, 
emekçilerin örgütlü 
olmaları onları güçlü 
kılacağını söyledi. 
Durmaz, 
"Bizim örgütlü 
olduğumuz fab
rikalarda taşeron 
işçi hemen hemen 
yok gibi.

KIT’lerde çalışan 
taşeron işçilerin 
maddi kaynak yok 
denilerek daimi 
kadroya alınmaya 
cak olması yanlıştır. 
Kadro açılarak 
işçilerin Hak Iş’e 
yönlendirileceği 
konusunda şüphe 
duymaktayız. 
Metal iş kolunda 1 
milyon 400 bin işçi 
bulunmasına karşın, 
sendikalı işçi sayısı

230 bin civarındadır, 
örgütlü olmayan 
işçiler haklarını ala 
mamakdır.” dedi. 
Durmaz, sürmekte 
olan toplu sözleşme 
görüşmelerinde 
Türk Metal’in taleple 
rinin yüzde 38 oldu 
ğunu, işverenin ise 
yüzde 3.2 oranında 
zam teklifinde bulun 
duğunu belirterek, 
"Bu durumda 
anlaşmamız zor

görülmektedir. 
Önümüzde grev 
karan alma ihtimali 
miz var”dedi.
Vatan Partisi ziyare
tine Bursa İşçi 
Sendika Büro Baş 
kanı Nadir Erol da 
katıldı. Erol, Türk-. 
metal işçisine her 
türlü desteği vere
ceklerini, emek 
örgütleriyle dayanış 
ma içinde olacak 
larını söyledi.
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HIİBM Hini tlllP HU
Son maçlarını 
final havasında 
oynayan Gemlik
spor, konuk ettiği 
Hacivatspor’u 
5-0 yenerek zirve 
iddiasını sürdürdü. 
Birinci Amatör 
Küme 6. Grupta 
şampiyonluk 
yaşamak isteyen 
kırmızı beyazhlar 
geçtiğimiz hafta 
Hürspor karşısında 
alınan mağlubiyeti 
evinde oynadığı 
maçta farklı 
kazanarak moral 
buldu.
Karşılaşmaya atak 
başlayan ve öne 
geçmek içim gol 
arayan Gemlikspor 
oyunu rakip 
sahaya yıktı.
6. Dakikada ceza 
sahası dışında 
ara pasını alan 
Furkan kalecinin 
yanından topu 
ağlara göndererek 
takımını 1-0 öne 
geçiren golü 
kaydetti. 
Farkı açma 
çabalan içinde 
olan kırmızı 
beyazhlar 
karşısında

Hacivatspor 
kontratak oyna
maya başladı ve 
14. Dakikada 
gelişen atakta 
beraberlik 
fırsatından 
faydalanamadı.

18. dakikada 
Emre’nin sert ve 
düzgün şutunda 
kaleci topu ko
rnere çelerek 
mutlak gole izin 
vermedi. 
Dakikalar 37’yi

gösterirken Gem
likspor iki farklı 
öne geçti.
Emre’nin pasında 
Abdurrahim topu 
ağlara gönderdi ve 
kırmızı beyazhlar 
ilk yarıyı 2-0

önde kapadı. 
İkinci yarıda da 
üstün oyununu 
sergileyen Gemlik
spor 70’de farkı 
üçe çıkardı. 
Kalecinin açıldığını 
gören Abdurrahim 
aşırtma vuruşla 
farkı 3-0 yaptı ve 
takımını rahatlattı. 
Farklı öne 
geçen ve oyun 
hakimiyetini eline 
alan kırmızı 
beyazhlar 77’de 
Batuhan’la skoru 
4-0 yaptı. 85. 
Dakikada Emre 
attığı golle skoru 
5-0 yaptı ve 
karşılaşma Gem- 
likspor’un farklı 
galibiyetiyle bitti.

SAHA: 
Gemlik Suni 
HAKEMLER: 
Hamit Aydın 6, 
Türkmen Kahra
man 6, Gökay 
Özel 6, 
GEMLİKSPOR: 
Alhousseyni 5, 
Selim 3, (Semih 2) 
Fethullah 5, ismet 
6, Ömer 6, Mert 6, 
Muhammet 6, Ab- 
durrahim 6, Emre 
6, Furkan 6, 
(Necati 2) 
Batuhan 6, 
GOLLER: Dk. 6. 
Furkan, Dk. 37-70 
Abdurrahim, Dk. 
77. Batuhan, Dk. 
85. Emre, 
(Gemlikspor)
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Gemlik İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
nün davetlisi olarak 
ilçemize gelen 
uzman psikolog 
Özkan Şenol, ilçe 
genelinde okul 
idarecileri, öğret 
menler ve velilere 
yönelik yönelik 
seminerler düzen
ledi.
Eğitim ve kültür 
alanında faaliyetle 
rine ara vermeden 
devam eden Gemlik 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü düzenle 
diği proje kapsa 
mında Uzman 
Psikolog Özkan 
Şenol’u ilçemize 
davet ederek 
Özdilek Aynur 
Mayruk Kız 
Anadolu İmam 
Hatip Lisesi ve 
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lise 
sinde okul idareci
leri, öğretmenler ve 
öğrenci velilerine 
yönelik bir günde 
üç seminer verdi 
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lise 
sindeki öğleden 
önce öğrenci 
velilereöğleden 
sonra da okul 
idarecilerine, 
stand-up tarzında 
anlatımla seminer 
veren Uzman 
Psikolog Özkan

Şenol izleyicilere 
önemli mesajlar 
verdi. Seminerleri 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran’da takip etti. 
Uzman Psikolog 
Eğitim Uzmanı 
Özkan Şenol’un 
‘Farkında mısınız?’ 
başlığı altında 
verdiği veli semi
nerde velilere 
‘Çocuğunuzun, ai 
lenizin ve kendi
nizin farkında misi 
nız?’ sorusunu so
rarak aile içi ileti 

şim, öfke yönetimi, 
stres ve başa 
çıkma yolları, duy
gusal zeka becerisi, 
sorun çözme ve 
karar verme teknik 
leri, pratik düşün 
me becerisi, zama 
nı etkili kullanma, 
çocuklarda özgü 
ven çalıştırma, tek 
nikleri, sorun çöz 
me becerisi ve mo
tive etme becerisi 
konularında bilgiler 
aktardı.
Uzman Psikolog, 
Eğitim Uzmanı

Suriyeli aileler e yönelik 
bilBilenılimıe toplantısı

Şenol, okul idareci
lerine yönelik 
düzenlediği semi
nerde eğitimcilerin 
yaşadığı sorunlar, 
liderlik, zaman 
yönetimi gibi konu
lar üzerine bilgilen 
dirmelerde bu
lundu.2 binin üze 
rinde seminer 
verdiği belirten 
Şenol, “Öncelikle, 
Türkiye olarak, 
yanlış bildiğimiz 
şeyleri düzeltmek 
istiyorum. Ahlak 
eğiti mine çok 
önem veriyorum, 
idarecilerin ehil 
olmasın dan 
bahsediyorum. 
Olayın psikolo 
jisini anlatmaya 
çalışıyorum" 
dedi.
Seminer sonunda 
ilçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran Uzman Psiko 
loğ, Eğitim Uzmanı 
Şenol’a çiçek vere 
rek teşekkür etti.

Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri birim
inden sorumlu şube müdürü Ali Rıza 
ATLI tarafından koordine edilen, Suriye 
li ailelere yönelik "Bilgilendirme toplan 
tısı" gerçekleştirildi. Suriyeli Çocukların 
Türk Eğitim Sistemine Entegrasyo 
nunun Desteklenmesi Projesi kapsa 
mında Suriyeli çocukların Türkiye'ye 
uyum sağlamaları,kayıp bir kuşağın 
önüne geçilmesi .Bakanlık bünyesinde 
bulunan her kademedeki eğitime 
erişimlerinin sağlanması için aileleri 
eğitim fırsatlarından haberdar etmek 
amacıyla ,projede görevli okul psikolo
jik danışmanı Ahmet KAYABAŞ tarafın 
dan Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi 
konferans salonunda,Suriyeli ailelere 
yönelik "Bilgilendirme Toplantısı" 
gerçekleştirildi.Toplantıya 30'un üzerin 
de velinin yanı sıra Suriyeli öğrencisi 
bulunan okullardan gelen idareciler de 
katıldı

SATILIK
HİSARTEPE MAHALLESİNDE 

FULL DENİZ MANZARALI 
4+1 DUBLEKS EV 

SAHİBİNDEN SATILIKTIR .
O 535 854 51 08

Gemlik Körfez
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KAŞEDEBEKLEMEKYOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 
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İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A
Tel: 10221)513 88 83 GEMUK

kuçukkumla 
ÖZGÜZEIYALI SlnSİNDE 

MROEŞUEŞflSIZ 
2+1 daİüe sahibinden satiuk

05353781800
Faceboo k sayfa m ız 1; Gem lik Körfez - Güler Ajans



2 Ocak 2018 Salı Gemlik K&fez Sayfa 7
itoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimm

Ehliyet ve pasaport alacaklar dikkat!
Emniyet Genel 
Müdürlüğü, Nüfus 
ve Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğüne 
devredileceği 
açıklanan pasaport 
ve sürücü belgesi 
işlemlerini 2 Nisan 
2018'e kadar yürüt
meyi sürdürecek. 
Emniyet Genel 
Müdürlüğünce 
yürütülen pas- 
aportve sürücü bel
gesi hizmetlerine, . 
ilişkin iş ve 
işlemlerin Nüfus ve 
Vatandaşlık İşleri

Genel Müdürlüğüne 
devredilmesine dair 
sürenin uzatılması 
hakkındaki Bakanlar 
Kurulu kararı, 
Resmi Gazete'nin 
mükerrer sayısında 
yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. 
2 NİSAN 20İ8'E 
KADAR UZATILDI 
Buna göre, söz 
konusu devir 
işlemine ilişkin süre 
2 Nisan 2018'e 
kadar uzatıldı.
Karar, İçişleri 
Bakanlığının 8

Aralık 2017 tarihli Bakanlar Kurulunca Resmi Gazete'de, 29
yazısı üzerine alındı. Ekim 2016'da

yayımlanan 676 
sayılı Kanun Hük
münde Kararname 
(KHK) ile 3152 sayılı 
Kanun'a eklenen 
geçici maddede, 
Emniyet Genel 
Müdürlüğünce 
yürütülen pasaport 
ve sürücü belgesi 
hizmetlerine ilişkin 
iş ve işlemlerin bir 
yıl içinde Nüfus ve 
Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğüne 
devredileceği 
belirtilmişti.

Noterler ruhsat «ermeye hazır
Türkiye Noterler 
Birliği Başkanı 
Yunus Tutar, 680 
sayılı Kanun Hük
münde Kararname 
(KHK) ile Emniyet 
Genel Müdürlü 
ğünce yürütülen 

paraç tescil ve sicil 
işlemlerinin noter

lere devrinin önü 
nün açıldığını 
hatırlattı. İkinci el 
araç satış ve devir 
işlemlerinin yaklaşık 
32 yıldır noterlik
lerde gerçekleştiril 
diğini belirten Tutar, 

I Emniyet Genel
Müdürlüğünün ilgili 
birimleriyle ön

hazırlıklara yönelik 
çalışmalar yapıldı 
ğını dile getirdi. 
Yılda ortalama 9 
milyon tescil işlemi 
gerçekleştirildiğini 
kaydeden Tutar, 
bunlardan 7 milyo 
nunun, noterlerin 
yaptığı ikinci el araç 
devirlerinin tescili 
olduğuna dikkati 
çekti. Noterlerin 
araç tescil işlemi ve 
ruhsat vermeye 
hazır olduğunu ve 
çalışmaların sona 
erdiğini vurgulayan 
Tutar, şöyle devam 
etti: "Çıkması 
gereken bir yönet-

melik var. Yönet
melik yayımlan 
diktan sonra usul ve 
esasları belirleyece 
ğiz. Ocak ayının 
ikinci haftasından 
sonra belirlenecek 
tarihten itibaren 
uygulamaya geçile 
ceğini düşünüyo 

rum. Pilot çalışma 
olmadan Türkiye'de 
ki bütün noterlikler 
ruhsat vermeye 
başlayacak. 
Vatandaş istediği 
notere giderek 
işlemini gerçekleş 
tirilecek. Artık noter
ler araç tescil işlem

lerini yapacak, ruh
sat verecek. Vatan 
daşlar tek noktada 
işlemini tamamlaya
cak. Türkiye 
genelindeki bin 931 
noterliğimiz de bu 
konuda hizmet vere
cek. İkinci el araç 
devrinde noterlikler 
geçici tescil belgesi 
veriyordu. Şimdi 
kesin tescil belgesi 
verilecek. Noterde 
satış ve devir işlemi 
yapıldığında işlem 
sona erecek. Trafik 
Şube Müdürlüğüne 
ya da başka bir bir
ime gitmeye gerek 
kalmayacak."______

Tutar, ruhsatların, 
işlemin yapıldığı 
gün içinde noterler 
tarafından vatan 
daşlara teslim edile 
ceğini söyledi. 
Kamu kuramlarına 
ait araçlarla diplo
matik araçların 
tescil işlemlerinin 
Emniyet Genel Mü 
düdüğünde yürü 
tülmeye devam 
edileceğini anlatan 
Tutar, bunların hari 
cindeki sıfır, ikinci el 
ve ithal araçla rın 
tescillerinin noter
lerde yapılarak 
ruhsatlarının düzen- 
lenece ğini belirtti.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans .
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Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
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Halk Kütüphane 
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Liman Baş. 
Mal Müd.
Nüfus Md. 
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Müftülük 
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İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94
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Yalova (226) 814 10 20
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Eaklhlsar (262) 655 60 31

OTOBÜS
Şehirlerarası Oto- 261 54 00 
büs Terminali (18 Hat)
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Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Mllangaz 
Habaşgaz 
Yeni Llkltgaz 
BP Gaz 
Bütünler Llkltgaz 
Akçagaz 
Totalgaz
Akçen Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Beyza Petrol
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513 12 95
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513 88 43
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513 65 00
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514 88 70
514 17 00
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Seyyar Milli Piyango Bayii İsmail Atar’ın sattığı 2551923 nolu bilete Talih Kuşu kondu.

iMfiaııııııjtoMSiüılııiııi!
] Kadri GÜLER
1 kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Talih Kuşu
Muhafazakar hükümetimizin bir türlü yasak 

layamadığı bir kurum var
Milli Piyango İdaresi.
Milli Piyango İdaresi altın yumurtlayan tavuk 

gibidir.
Gak dediğinde milyonlar, guk dediğinde tril 

yonlar akıtır devletin kasasına.
Şans mans, adı ne olursa olsun, bu düpe 

düzgün devlet eliyle büyük kumar oynatmadır. 
Hiçbirşey koymadan, milletten topladığının bir 
kısmını dağıtıp, büyüğünü kendi kasasına 
aktarmaktır. Devamı sayfa 4’de

Milli Piyango’nun yılbaşı çekilişinde 
2551923 nolu çeyrek bilete çıkan 5 milyon 
lira Gemlikli birine çıktığı öğrenildi. İlçemiz 
de uzun yıllardan beri Ahmet Dural Meydanı 
İskele Caddesi’ndeki Turkcell Bayiinin köşe 
sinde 16001878 Nolu Milli Piyango İdaresi 
Seyyar Bayiliği yapan İsmail Atar’ın İzmir 
Milli Piyango Şubesinden getirdiği biletler 
ara sında bulunan 2551923 nolu çeyrek 
bilet, 31 Aralık 2017 gecesi yapılan çekilişte 
5 milyon Hra isabet etti. 5 milyon liralık Milli 
Piyango ikramiyesi isabet eden kişinin 
kimliği belli olmadı. Haberi sayfa 2’de

EşrefKolcairEliınSeıııle' 
adlı lilmde oynadı

Avantgarde Yapımın ilk filmi plan Elim Sen 
de’nin oyuncu kadrosunda sürpriz birisim 
dikkatleri üzerine çekti. 44. Pantene Altın Kele
bek Ödül töreninde hayatını kaybeden Harun 
Kolçak’ın yerine ödül alan Eşref Kolçak’ın yer 
aldığı film Mart ayında vizyona girecek. 4’de
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Seyyar Milli Piyango Bayii İsmail Atar’ın sattığı 2551923 nolu bilete Talih Kuşu kondu.

Milli Piyangonun yılbaşı 
çekilisinde 5 milyon Gemlik’e çıktı
Milli Piyango’nun 
yılbaşı çekilişinde 
2551923 nolu 
çeyrek bilete çıkan 
5 milyon lira 
Gemlikli birine 
çıktığı öğrenildi. 
Milli Piyango’nun 
son yılların en yük
sek ikramiyesinin 
dağıtıldığı 
31 Aralık 2017 
çekilişinde tam bilet 
Kıbrıs, Samsun, 
stânbul ve An

talya’ya çıkmıştı.

ZMİR BİLETİ

Içemizde uzun 
yıllardan beri Ahmet 
Dural Meydanı 
skele Caddesi’ndeki 

Turkcell Bayiinin 
köşesinde 16001878 
Nolu Milli Piyango 
daresi Seyyar 
Bayiliği yapan İsmail 
Atar’ın İzmir Milli 
piyango Şubesinden 
getirdiği biletler 
arasında bulunan 
2551923 nolu çeyrek 
bilet, 31 Aralık 2017

gecesi yapılan 
çekilişte 5 milyon 
lira isabet etti. 
2551923 nolu 
bileti kendisinin 
sattığını söyleyen 
Milli Piyango Seyyar 
bayii İsmail Atar, 
çekilişten sonra 
elinde kalan bilet 
serilerini gazetemiz 
muhabirine gösterdi. 
Kendisinin 1999 
depreminden sonra 
Gemlik’e yerleştiğini 
ve Milli Piyangonun 

seyyar bayiliğini 
yaptığını söyleyen 
İsmail Atar, büyük 
çekilişi nedeniyle 
Bursa, İzmir ve İs
tanbul Milli Piyango 
Şubelerinden 
biletler alarak 
sattığına dikkat 
çekerek şunları 
söyledi:
“Bu işi yıllardır 
yapmaktayım. 
Çekiliş sonuçlan 
açıklandığında 5 
milyonun benim 

sattığım bilete isabet 
ettiğini görünce 
sevindim. Bugüne 
kadar sattığım 
biletler içinde en 
yüksek rakkam oldu. 
Bileti kimin aldığını 
bilmiyorum.
Ama kesin olan şu 
ki, benim sattığım 
bilete 5 milyon lira 
çıktı. Milli Piyango 
Şubeleri aldığımız 
biletlerin numara 
larını belirten bir 
belge bize yeriliyor.

Elimde satılmayan 
biletler de aynı seri
den. Kime çıktıysa 
helal olsun, güle 
güle hayırlı işlerde 
harcasın.
Dilerim muhtaç 
birine çıkmıştır.
Biz bu köşede yine 
bilet satarak umut 
dağıtmaya 
devam edeceğiz. 
Bundan sonra 
sattığım biletlere 
daha büyük ikramiye 
isabet etmesini 

arzularım. İnsan 
hangi numaraya 
ikramiye çıkacağını 
bilse biz satıcılar 
o bilete önce 
kendimize ayırmak 
isteriz. Ama bu 
tamamen şans.” 
dedi.
5 milyon liralık Milli 
Piyango ikramiyesi 
isabet eden kişinin 
kimliği belli olmadı. 
Şanslı kişinin 
kimliğini açıklaya 
cağı da beklenmiyor.

Balıkpazarı sahili, Atatürk Anıtı ve Üniversite girişine konan akıllı sokak 
aydınlatma ünitesi ile aynı anda 8 cep telefonu şarj edilebilecek.

BeleHfreılen atıllı avılınlatma şarj »e ünitesi
Gemlik Belediyesi, 
akıllı şehir uygula 
maları kapsamında 
yeni bir sistemi 
hayata geçirdi. 
Halkın yaşam kon
forunu artırmaya 
yönelik kurulan, 
güneş enerjisi ile 
çalışan bank aydın 
latma ünitesi aynı 
zamanda cep tele
fonu da şarj ediyor. 
Yaprakların üzerine 
yerleştirilen güneş 
panelleri, gün içinde 
topladığı güneş 
ışınını enerjiye 
dönüştürüyor.
1 saatte 100 watt

enerji üreten, güneş 
enerjili akıllı sokak 
aydınlatma ünitesi, 
aynı anda 8 cep 
telefonunu da şarj

edebiliyor.
Yeni model, estetik 
görünümüyle ilk 
günden vatandaş 
ların ilgi odağı olan

güneş enerjili akıllı 
sokak aydınlatma 
ünitesi, ilk etapta 
Üniversite girişi, 
Atatürk Anıtı ve

Balıkpazarı sahil böl
gesine yerleştirildi. 
Göreve geldikleri 
günden itibaren tüm 
hizmetlerini yenilikçi

uygulamalar üzerine 
kurduklarını ifade 
eden Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
“Günlük yaşamı 
kolaylaştırma adına 
sunduğumuz hizmet
lerin yoğun ilgi 
ile karşılanması 
bizi sevindiriyor. 
Modern çağın gerek
sinimini karşılayacak 
uygulamalarla 
sosyal donatı alanla 
rını, tam donanımlı 
dinlenme mekanları 
haline getirmeye 
devam ediyoruz" 
dedi.

Facebook sayfamız; Gemlik Körfez ■ Güler Ajans
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Bursa'da dayısının 
dükkanını kundak
layan genç, güven
lik kameralarına 
yakalandı.
Olay Yıldırım 
ilçesinde meydana 
geldi. İddiaya 
göre, dayısı K.K. 
ile para meselesin
den tartışan Z.O., 
gece geç saatlerde 
dayısına ait iş yer
ine geldi. Z.O, ben
zin dökerek dükka 
nı ateşe verdikten 
sonra oradan 
ayrıldı. Yangın

çevredekilerin 
müdahalesiyle 
söndürüldü.O es
nada çevredeki iş 
yerlerinin güvenlik

kameralarına takı 
lan Z.0, Bursa İl 
Emniyet Müdürlü 
ğü Asayiş Şube 
ekipleri tarafından

tespit edildi. Zanlı 
genç kısa sürede 
yakalandı. Kendi
sine güvenlik 
kamerası görüntü
leri izlettirilen Z.O, 
suçunu itiraf etti. 
Emniyetteki 
işlemlerinin 
ardından adliyeye 
çıkarılan Z.O, 
dayısının şikayetçi 
olmama sı ve iş 
yerinde fazla 
hasar meydanâ 
gelmemesi sebebi 
ile serbest 
bırakıldı.

Polis uyuşturucu 
baronlarına göz 

açtırmadı

tülle altııı dolu canla buldu
Bursa'da çöpe 
atılmış çantanın 
içinde 20-25 bin 
lira değerinde altın 
bulan güvenlik 
görevlisi, çantayı 
polise teslim etti. 
Olay, merkez Os- 
mangazi ilçesi 
Panayır Mahalle
sinde meydana 
geldi. Bir iş merke 
zinde güvenlik 
görevlisi olarak 
çalışan Reşat Ço 
ban, çöpe atılmış 
çanta buldu 
Güvenlik 
kulübesinde 
çantayı kontrol 
eden Çoban, 
içerisinde altın 
ve para olduğunu 

fark etti. Bunun 
üzerine Çoban 
durumu polise 
haber verdi.

Olay yerine gelen 
polis ekipleri, 
yaptıkları in
celemede çantanın 
içerisinde 180 lira 
para ve 20 ile 25 
bin lira değerinde 
olduğu tahmin 
edilen ziynet 
eşyasını buldu. 
Çantanın içerisin 
de bulunan

numarayı arayan 
polis, çantanın 
Özbekistan 
uyruklu bir kadına 
ait olduğu üz
erinde duruyor. 
Çanta, Demirtaş 
Polis Karakolu'na 
götürüldü.
Çöpte çanta 
bulduğunu ifade 
eden Reşat Çoban,

"İçerisini kontrol 
ettiğimde bir mik
tar para ve ziynet 
eşyası gördüm. 
Bunun üzerine 
polise haber 
verdim. Vatandaş 
hk görevimizi 
yaptık" dedi.
Polisin, olayla 
alakalı tahkikatı 
sürüyor.

KAŞEDEBEKLEMEKYOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel 1(0.224)513 96 83 GEMLİK

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü ekipleri, aralık 
ayında uyuşturucu baronlarına göz 
açtırmadı. Yaptıkları operasyonlarla 
uyuşturucu satıcılarının korkulu 
rüyası olan Bursa polisi, 2017 Aralık 
ayı içinde yaptığı 408 operasyonda 
508 şüpheli şahıs hakkında işlem 
yaptı. 124 şahıs hakkında uyuşturucu 
veya uyarıcı madde ticareti suçundan 
işlem yapılırken, 424 şüpheli hakkında 
ise kullanmak için uyuşturucu madde 
satın almak, kabul etmek veya bulun
durmak suçundan işlem yapıldı. 
Adli makamlara sevk edilen 58 şüphe 
li tutuklanırken, 5 kişi adli makamlara 
çıkarılmak üzere gözaltın da bulun
duruluyor. Aralık ayı içerisinde yapı 
lan operasyonlarda 6 kilo esrar, 4 kilo 
280 gram metamfetamin, 982 gram 
sentetik kannabinoid, 620 adet ec- 
stasy tablet, 38 kök kenevir, 2 gram 
eroin ele geçirildi.

Çatıdan düsen 
şahıs anır yaralandı 

Orhangazi ilçesinde bir kulübenin da 
mında arkadaşları ile sohbet ederken 
dengesini kaybederek aşağıya düşen 
şahıs ağır yaralandı. Edinilen bilgiye 
göre, Orhangazi ilçesi Gölyaka Ma
hallesinde Kemal Özkaranfil (52), 
Gölyaka Muhtarlığı binasının yanında 
bulunan bir kulübenin damında 
arkadaşları ile sohbet ettiği esnada 
dengesini kaybederek yaklaşık 4 
metre yükseklikten beton zemine 
düştü. Ağır yaralanan Özkaranfil için 
olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. 
Kalbinin durduğu belirlenen Kemal 
Özkaranfil'e sağlık ekipleri müdahale 
etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından 
Orhangazi Devlet Hastanesine kaldı 
rılan Özkaranfil, hayati tehlike kaydı 
ile Bursa Muradiye Devlet Hastane
sine sevk edildi.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Gemlik’e yeni "Sok” ve 
“Bim” mağazası açıldı

Talih Kuşu..
Milli Piyango umut dağıtır.
Bu umut zengin olma üzerine kuruludur.
Emek vermeden, çaba göstermeden kazanma 

duygusudur bu.
Bir bilet alıp, yapılan çekilişte sizin aldığınız 

numaraya isabet eden şans topları sizin 
yaşamınızı değiştiriyor.

Devletin işlettiği bu büyük kumar kurumu 
şimdi muhafazakar hükümetimiz tarafından 
özelleştirme programı içinde.

Sizin anlayacağınız Milli Piyango Idaresi’ni de 
satacaklar.

Milli Piyango dan kazanılan paralar haram 
değil, helal olacak.

Özelleşirse de müslümanlarca haram sayılan 
paralar ile devletin kasası kabaracak.

Sonra o haram paralarla millete hizmet ya
pacaklar.

Aynı içki satışlarından devletin aldığı haraçlar 
af edersiniz vergiler de helal sayılmaz müslü
manlarca.

Çünkü içki içmek haramsa, içki içilmesine izin 
vermek ve içki üzerinden yüksek vergiler topla
mak helal midir?

31 Aralık Milli Piyango çekilişinde 5 milyon 
Hra Gemlikli bir vatandaşımıza ÇikffHŞ.

Sakın benim yukarıda yazdıklarıma bakıp 
helal haram düşüncesi içinde olmasın.

Ben bunları kendilerine muhafazakar, dindar 
sanan siyasiler için söylüyorum.

Bunlar dindarlık üzerinden halkı kandırıyorlar. 
Gerçek dindar olsalar zaten bu kurumlan sat
mazlar, tamamen kapatırlar.

İçkiyi yasaklarlar, özelleştirdikleri Tekelleri 
yabancılara satmazlar, yüksek vergiler koymaz 
lardı.

Ama bunlar insanları Allah adına kandırıyor 
lar.

Aldığı belki tek bilete 5 milyon Hra çıkan Gem
likli kardeşim o parayı ananın sütü gibi harca.

Harammış, helalmiş diye düşünme. O’nu yüce 
devletimiz ve hükümetimiz düşünsün.

Benim şans oyunlarına pek inancım yok.
Bunun nedeni bana çıkmaz düşüncesi. Çünkü 

aldığım yılbaşı biletlerine amortiden başka 
birşey çıkmadı bugün? Kadar.

31 Aralık çekilişinde de o bile çıkmadı.
Ama hiç de dert edinmiyorum.
Çünkü kendimi ona göre hazırladım.
Devletlerin oynattığı kumarlar bununla bit

miyor.
Dünyanın her yerinde değişik kumar çeşitleri 

var örneğin bizdeki gibi Spor Toto, İddia, 
Sayısal Loto gibi.

Devlet bu kumarları oynatırken, bir bakıyorsu 
nuz yılbaşında tombala oynatanları yakalayıp 
içeri tıkıyor.

Bırakın tombala oynatmayı, langırtı bile 
yasaklıyor bu kafalar.

Ne yapalım bu yılbaşı da Milli piyango bizim 
eve talih kuşunu getirmedi.

Bu yılbaşı da televizyonumuzun karşısında 
eğlence programlarının karşısında mutlu ol
maya çalıştık.

Eşimizin dostumuzun yeni yılını akıllı tele
fonla kutladık.

Ama karı koca karşılıklı koltuklarda gribin etki 
siyle bitkin bir halde girdik zoiö'e.

2018 herkese şans getirsin.

Gün geçtikçe nere 
deyse her sokağa 
bir mağaza açacak 
olan Türkiye’nin en- 
büyük Tüketim 
Mağaza zincirlerin 
den BİM ve ŞOK’lar 
ilçemize yeni 
şubeler açtı. 
Birleşik mağazalar 
Anonim şirketi 1995 
yılında 21 mağaza 
ile Toptan Fiyatına 
Perakende Satış 
adıyla başladığı 
tüketim mağazacı 
lığında sayısı 
6 binin üzerine çıktı, 
bu arada Mısır da da 
şubeler açmaya 
başladı.
Gemlik’te 1+2 
mağazası bulunan 
BİM, Orhangazi Cad
desi, Sosyal Yaşam 
Merkezi Belediye 
Hizmet binası yolun

da yeni mağazasını 
hizmete açtı.
BİM A.Ş. nin Krom 
Sokak, Osmaniye 
Mahallesi Çamlıca 
Sokakta, Çukur- 
bahçe de, Eşref 
Dinçer Mahalle 
Irmak Sokakta, 
Orhangazi Cad- 
desi’nde, İstiklal 
Caddesi’nde,

Atatürk Cadde
si’nde, Manastır da, 
Eşref Dinçer Mah. 
Esen Sokakta, 
Kumla da, (2 adet) 
Hürriyet Cadde
si’nde terminal 
yolunda mağazaları 
bulunuyor.
Öte yandan, 
ŞOK mağazacılık 
A.Ş. Gemlik ve

Kumla da toplam 
20 mağazasının 
bulunduğu 
öğrenildi.
ŞOK mağazasının 
son şubesi ise 
Dr. Ziya Kaya Ma
hallesi Zeytin Hali 
Yolunda Marmara- 
birlik Zeytin Depo 
larının karşısında 
hizmete açıldı.

Bu güne kadar film çekimlerine davet almadığı için sıkıntılı 
günler geçiren usta aktöre şans güldü.

Avantgarde Yapımın 
ilk filmi olan Elim 
Sende’nin oyuncu 
kadrosunda sürpriz 
bir isim dikkatleri 
üzerine çekti.
44. Pantene Altın 
Kelebek Ödül 
töreninde geçtiğimiz 
yıl hayatını kaybe
den Harun Kolçak’ın 
yerine ödül alan Eş 
ref Kolçak’ın yer aldı 
ğı film Mart ayında 
vizyona girecek. 
Banu Kaptanoğulları 
mn yazıp yönettiği 
başrollerini Seda 
Kement ve Serkan 
Gürkan’ın paylaştığı 
romantik türdeki 
film etkileyici aşk 
hikâyesi ile seyirciyi 
içine çekecek. 
Başrollerini Seda 
Kement ve Serkan 
Gürkan’ın paylaştığı 
filmde Türk 
sinemasının duayen ismi Eşref Kolçak’ta yer alıyor.

Yepyeni yerli 
aşk filmi Elim 
Sende’nin çekimleri 
tamamlandı.
Cüneyt Tek’iri ‘Yar’ 
şarkısından ilham 
alınarak kaleme 
alınan Elim Sende 
filmi, birbirlerini ilk 
gördüklerinde 
aşkın beyaz haline 
yakalanan Bulut ve 
Mavi’nin inişli 
çıkışlı, bir o kadar 
da aşk dolu 
hikâyesini konu 
alıyor. Filmin 
oyuncu kadrosunda 
Gülşah Yavuz, 
Belkıs Akçil, Tayfun 
Sav, Cüneyt Tek, 
Tuğba özay, Seda 
Aktuğlu, Ramazan 
Cabalar, Desti na 
Su Çare, Zeynep 
Tuggen Kuloğlu 
ve Erkan Çelik gibi 
birçok ünlü isim 
bulunuyor.
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temlli BaskeıliDl ıı sam M ile galip
Gemlik ekibi 
Türkiye basketbol 
2.I igi 9. Haftasında 
Fethiye deplasma 
nında, baştan öne 
üstün götürdüğü 
maçı 80-63 
kazanmasını bildi. 
Gemlik Basketbol 
I.Periyotda hem 
hücum hem de 
savunmadaki 
performansı ile 
maça 11-0 lık 
üstünlük ile başla 
dı. Fethiye beledi 
ye Cihan Deliçay’ 
dan bulduğu üçlük 
ile 11-0 lık seriyi 
sonlandırmasına 
rağmen, periyodu 
Gemlik ekibi 25-11 
ile önde kapattı. 2.

Periyot’ da Fethiye 
takımından Cihan 
Deliçay’ ın 
sakatlığı sonrası 
Gemlik ekibi skoru 
33-11’e getirdi. Ev 
sahibi Fethiye 
takımı oyunda 
üstünlüğü kurarak,

Periyod u 17-12 
önde tamamlama 
iarına rağmen 
Gemlik ekibi ilk 
yarıyı 28-37 ile 
önde tamamladı. 
Müsabakanın 3. 
Periyodunda başa 
baş geçen mü

cadelenin sonun 
da Gemlik ekibi 15- 
17 ile son çeyreğe 
girdi. Maçın son 
periyod unda Gem
lik ekibinden Mert 
Yavi ve Ali Tuncer 
5 Faul ile oyun 
dışında kalmasına 

rağmen periyodu 
20-26 önde bitir
erek müsabakayı 
80-63 kazanmasını 
bildi.
Gemlik Basketbol 
da = Melih 
KABAKÇ116 sayı 
3 ribaund 3 asist 
,Gökhan ŞENOL 13 
sayı 6 ribaund 5 
asist,Hüsnü 
GÜLER 13 sayı 3 
ribaund 3 asist ile 
oynarken.Fethiye 
Belediye de Erdem 
TÜRETKEN 15 sayı 
2 ribaund 2 asist 
ile oynadı.
1. Periyot: 11-25 
Gemlik Basketbol 
2. Periyot: 17-12 
Fethiye Belediye

3. Periyot: 15-17 
Gemlik Basketbol 
4. Periyot: 20-26 
Gemlik Basketbol 
Maç Sonucu: 63-80 
Gemlik Basketbol 
kazandı.
Gemlik Basketbol 
aldığı puanlar ile 7 
.sıradaki yerini ko
rurken 10. hafta 
müsabakasında 
karşılaşacağı Erzu
rum BŞB İzmir 
BŞB’den aldığı 2 
puan ile 10 sıraya 
yükseldi. Gemlik 
Basketbol Erzurum 
BŞB müsabakası 
06 OCAK 2018 
saat 17:00 ‘de Gem 
lik ilçe spor salo
nunda oynanacak.

BURSA MÜZELERİ İLE YAŞIYOR
Büyükşehir Bele 
diyesi’nin tarihi ve 
kültürel mirasa 
yönelik çalışmaları 
kapsamında proje
lendirilen müzeler, 
ziyaretçi akınına 
uğruyor. 
Büyükşehir Bele 
diyesi Kültür ve 
Turizm Daire Baş 
kanlığı, Müzeler 
Şube Müdürlü 
ğü’ne bağlı olarak 
faaliyetlerini 
sürdüren 18 müze, 
2017 yılında yerli 
yabancı yaklaşık 
750 bin kişi tara 
fından gezildi.

Karagöz ve 
Cumalıkızık’a 
özel ilgi 
El yazması asırlık 
bir Kur’an-ı Kerim 
ve OsmanlI döne
mine ait köy 
hayatına ilişkin 
materyallerin 
bulunduğu 
Cumahkızık köy 
müzesi 140 bin kişi 
ile en fazla zi
yaretçi çeken

müze oldu. 
Karagöz ve Haci
vat gölge oyunu 
figürlerinin 
bulunduğu, hafta 
içi ve Cumartesi 
günleri çocuklara 
yönelik gölge 
oyunlarının 
sergilendiği 
Karagöz Müzesi’ni 
ise yaklaşık 120 
bin kişi ziyaret etti. 
Bursa’da Spor Tar
ihi, Sahne Bursa, 
Atatürk ve Bursa, 
Arabesk Yıllar gibi 
birbirinden iddialı 
sergilere ev 
sahipliği yapan 
Bursa Kent Müzesi 

ise geçtiğimiz 
yıl 73 bin kişi 
tarafından ziyaret 
edildi. Türkiye’nin 
ilk Tekstil ve 
Sanayi Müzesi ise 
2017 yılında 44 bin 
kişiyi ağırladı. 
Bursa Vakıf 
Kültürü, Enerji 
ve Göç Tarihi 
Müzeleri ise geride 
bıraktığımız yıl 41 
bin ziyaretçi 
sayısına ulaştı. 
Aktopraklı Höyük 
Bursa Arkeopark 
Açık Hava Müzesi 
ile Hünkâr 
Köşkü de müze 
meraklıları

tarafından ilgi 
gören kültürel 
mirasın yaşayan 
merkezleriydi. 
Geçtiğimiz yıl 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
müze envanterine 
Bursa Bıçak 
Müzesi de dâhil 
oldu. Dünyaca 
ünlü Bursa 
bıçağının tarihi 
serüvenini gözler 
önüne seren müze, 
250 nitelikli eserin 
yanı sıra binin 
üzerinde materyale 
ev sahipliği 
yapıyor. Bursa 
Göç Tarihi Müzesi 

ise yılın son 
aylarında 18 Aralık 
Dünya Göçmenler 
Gününe özel 
olarak hazırlanan 
Göç ve Empati adlı 
uluslararası 
resim sergisine ev 
sahipliği yaptı. 
Sergi kapsamında 
düzenlenen ulusal 
resim yarışmasına 
Türkiye’nin dört bir 
yanından katılım ■ 
sağlandı 
Bursa’yı tüm 
değerleri ile 
geleceğe taşıyan 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi koor 
dinesinde faaliyet
lerini sürdüren 
7 müzede 
gerçekleştirilen 
atölye çalışmaları 
da 2017 yılında 
yoğun ilgi gördü. 
7 farklı müzede 
toplamda 324 
atölye çalışması 
gerçekleştirilirken 
30 bine yakın 
meraklı, atölye 
çalışmalarına 
katıldı.

Türbelere
2 milyon ziyaretçi

Bursa’daki kül- 
I iyeler, ören yerleri 
ve türbeler de 2017 
yılında en çok 
ziyaretçi çeken 
merkezlerdi.
Osmangazi, * 
Orhangazi, 1. 
Murat, Yıldırım 
Beyazıt ve Yeşil 
Türbeleri ile Mu
radiye Külliyesi 
2017 yılında 
2 milyon zi
yaretçiyi ağırladı. 
Yerli ve yabancı 
turistlerin gözdesi 
türbe ve külliyeler 
Bursa’nın inanç 
turizmindeki 
ağırlığını gözler 
önüne serdi. 
2017 yılı Bursa 
müzeleri açısından 
bereketli bir yıl 
olurken, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi mü 
zeler şube müdür 
lüğü 3 milyonun 
üzerinde ziyaret 
çiye hizmet verdi.

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez ■ Güler Ajans
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Miiieahiıitliğe sianüan geliyor
TSE ve İNTES 
tarafından yapılan 
müteahhitlik sek
töründe yeni döne
min başlangıcı 
olacak protokol 
çerçevesinde 
yapım sektöründeki 
müteahhitlerin 
yeterlilik kriterleri 
belirlenecek 
Müteahhitlik sek
töründe uzun 
zamandır beklenen 
ve yeni bir dönemin 
başlangıcı olacak 
Türk Standardları 
Enstitüsü (TSE) ve 
Türkiye İnşaat 
Sanayicileri İşveren 
Sendikası (İNTES) 
tarafından yapılan 
protokol 
çerçevesinde 
yapım sektöründeki 
müteahhitlerin 
yeterlilik kriterleri 
belirlenecek. 
TSE ve İNTES, 
"Yapım Müteahhit
lik İşletmelerinin 
Yeterlilik Kriter
lerinin Belirlenmesi 
ve Belgelendirilme 
si" amacıyla iş 
birliği protokolü 
imzaladı.
NTES tarafından 

konusunda yetkin

BYEGM

Bu gazete s .
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iPad-iPhone
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kişilerce kurulacak 
çalışma grubu, 
yapım 
müteahhitliğinin 
kriterlerini be
lirleyecek. Kriter
lerin yayımlanması 
ile birlikte belge
lendirme süreci 
başlayacak.
Konuya ilişkin bilgi 
veren İNTES
Başkanı Celal 
Koloğlu, belge
lendirme sürecinin 
sıkı denetimlere 
tabi olacağını be
lirterek, "Müteah
hitlik sektöründe 
TSE güvencesiyle 
şeffaf, güvenilir ve 
tarafsız bir sistem 
hayat bulacak." 
dedi.
"Sektörde

kontrolsüz 
büyümenin önüne 
geçmenin zamanı 
geldi"
Celal Koloğlu, 
ülkede inşaat 
müteahhitliğinin 
kriterlerinin tam 
olarak tanımlan 
mamış olması, bu 
işi yapmak isteyen
lerde yeterlilik ve 
lisans gibi belir
leyici unsurların 
aranmamasının, 
sektörü, isteyen 
hemen herkesin 
girebileceği bir iş 
alanı haline 
dönüştürdüğünü 
söyledi. Koloğlu, 
müteahhit sayı 
sında net açıklan 
mış bir veri olma 
dığını ancak sayı

lan yüz binlerle 
ifade edilen müte 
ahhit sıfatıyla iş 
yapan firma bulun 
duğunu aktararak, 
"Sektöre girişte bir 
sınırlama olmama 
sı, işini gerektirdiği 
şartlara göre yap
mayan müteahhit
lerin varlık göster 
meşine neden oldu. 
Oysa ki müteahhit
lik bir mühendislik 
alanıdır ve kutsal 
bir meslektir. 
Müteahhitler, 
mühendislik ve 
mimarlık eseri olan 
yaşam alanlarını 
inşa eden hayatın 
önemli aktör
leridir." diye 
konuştu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kuruntu
nun (BTK) 2017 yılı 3. çeyrek verilerin 
den derlediği bilgiye göre, geçen yıl 
temmuz-eylül döneminde Türkiye'de, 
yaklaşık yüzde 97,6 penetrasyon oranı 
na karşılık gelen toplam 77,9 milyonluk 
mobil aboneye ulaşıldı.
Elektronik haberleşme sektöründe sabit 
ve mobil işletmecilerin oluşturduğu 
toplam trafik dağılımına bakıldığında, 
yıllar itibarıyla mobil arama trafik mikta 
rı artarken sabit arama trafik miktarı 
düştü.
MOBİL TRAFİK MİKTARI 67.1 MİLYAR 
DAKİKA
2017'nin 3. çeyreğinde toplam mobil 
trafik miktarı 67,1 milyar dakika olurken 
sabit trafik miktarı yaklaşık 1,8 milyar 
dakika olarak gerçekleşti. Bir önceki üç 
aylık döneme göre mobil trafik miktarı 
yüzde 5,2 arttı, sabit trafik miktarı yüzde 
6 azaldı. Trafiğin yüzde 93,3'ünü mo- 
bilden mobile konuşma oluşturdu.
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İş hayatında yeni dönem Haşladı!
İşçi-işveren alacak 
ve tazminatlarıyla 
işe iade taleplerinde 
arabulucuya başvur 
ma şartı yılbaşı 
itibariyle başladı. 
İş hayatında yeni bir 
dönem başladı.
Bundan sonra 
çalışanlar, haklarıyla 
ilgili olarak arabulu
cuya başvurmak 
zorunda. Arabulu
cuya başvurmadan, 
dava açan çalışanın 
davası ise usulden 
reddedilecek. Arab
ulucu ile yapılan 
görüşmeler üçüncü 
kişilere aktarılırsa 6 

aya kadar hapis 
cezaları gündeme 
gelecek. Bireysel 
veya toplu iş sözleş 
meşine dayanan 
işçi-işveren alacak 
ve tazminatlarıyla 
işe iade taleplerinde 
arabulucuya 
başvurma şartı 1 
Ocak 2018 itibariyle 
başladı. Bundan 
sonra çalışanlar, 
şirketleriyle ilgili 
verilen haklarda 
önce arabulucuya 
gidecek. Arabulu
cuya gitmeden dava 
açanların davaları 
ise usulden red

dedilecek.
HANGİ DAVALARDA 
ARABULUCUYA 
GİDİLECEK?
Av. Uzm. Arb. 
Sümeyye Öcal,

kıdem tazminatı, 
ihbar tazminatı, kötü 
niyet tazminatı, fazla 
mesai ücreti, hafta 
tatili ücreti, yıllık 
izin ücreti ile işe

iade taleplerinde 
dava açılmadan 
önce arabulucuya 
başvurulmuş 
olmasının şart 
olduğunu

söylerken, 
"Başvuruların 
arabulucuya 
tebliğ edilmesiyle 
birlikte 3 hafta 
içinde çalışanların 
sorunları çözü 
lecek.
Görüşmelerde 
eğer talep edilirse 
bu süre bir hafta 
daha uzatılabilir. 
Yani arabulucuya 
tebliğ edilen 
problem uzlaşma 
sağlandığı 
andan itibaren 
çalışanın hakkı 
hesabına yatırılır" 
dedi.

Sekiörel güven endeksleri açıklandı
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
2017 yılı Aralık ayı 
sektörel güven en
dekslerini açıkladı. 
Mevsim etkilerinden 
arındırılmış hizmet 
sektörü güven en
deksi Kasım ayında 
99,7 iken, Aralık 
ayında yüzde 3,5 
oranında azalarak 
96,2 değerine düştü. 
Hizmet sektörü 
güven endeksindeki 
bu azalış; son üç 
aylık dönemde 'iş 
durumunun' iyileşti 
ğini, 'hizmetlere 
olan talebin' arttığını 
değerlendiren ve 

gelecek üç aylık 
dönemde 'hizmetle 
re olan talebin' 
artacağını bekleyen 
girişim yöneticisi 
sayısının azalmasın 
dan kaynaklandı. 
Hizmet sektöründe 
bir önceki aya göre; 
iş durumu, 
hizmetlere olan 
talep ve hizmetlere 
olan talep beklentisi 
endeksleri sırasıyla 
yüzde 5,2, yüzde 4,7 
ve yüzde 0,8 azaldı. 
Perakende ticaret 
sektörü güven en
deksi 100,6 değeri 
ne yükseldi
Mevsim etkilerinden

arındırılmış perak
ende ticaret sektörü 
güven endeksi 
Aralık ayında yüzde 
0,7 oranında artarak 
100,6 değerine yük
seldi. Perakende 
ticaret sektörü 
güven endeksindeki 
bu artış; son üç 

aylık dönemde 'iş 
hacmi-satışların' 
arttığını ve 'mevcut 
mal stok se
viyesinin' mevsim 
normallerinin 
altında olduğunu 
değerlendiren 
girişim yöneticisi 
sayısının

artmasından 
kaynaklandı. Gele
cek üç aylık dönem 
de 'iş hacmi-satışla 
rın' artacağını 
bekleyen girişim yö
neticisi sayısı ise 
azaldı.
Perakende ticaret 
sektöründe bir 
önceki aya göre; iş 
hacmi-satışlar ve 
mevcut mal stok 
seviyesi endeksleri 
sırasıyla yüzde 1,3 
ve yüzde 2,1 ar
tarken, iş hacmi- 
satışlar beklentisi 
endeksi ise yüzde 
1,1 azaldı.
İnşaat sektörü

güven endeksi 81,6 
oldu. Mevsim etki
lerinden arındırılmış 
inşaat sektörü 
güven endeksi bir 
önceki ayda 82,4 
iken, Aralık ayında 
yüzde 1 oranında 
azalarak 81 (6 değe 
rine düştü. İnşaat 
sektörü güven en
deksindeki bu 
azalış; 'alınan 
kayıtlı siparişlerin 
mevcut düzeyini' 
mevsim normalinin 
üzerinde 
değerlendiren 
girişim yöneticisi 
sayısının azalma 
sından kaynaklandı
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KHK ile Gemlik’in tepelere taşınacağının açıklanmasının kötü etkileri görülmeye başladı.

Bankalar kanıl kredilerini durdurdu
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

‘Gemlik Taşınıyor’ söyleminin 
kötü etkileri görülmeye başladı

KHK ile Gemlik’te yeni konut alimlerinin açıl 
ması için yapılan düzenlemenin hatalı olduğunu 
yazdık çizdik.

Geçtiğimiz pazartesi günü, ülkedeki tüm tele
vizyon kanalları ve gazeteler, bu kararname ile 
Gemlik için özel karar alındığını, ilçemizin tepe 
/erdeki makilik alanları Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’na devredileceği Bakanlığın bu alan 
lan projelendirilip, deprem riski içeren konutla 
rın yıkılarak buraya taşınacağı yazıldı. 4’de

KHK ile Orman Bakanlığın 
dan Hâzineye, oradan Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’na 
devredilecek olan orman vasfı 
nı kaybetmiş arazilere Gemlik
teki deprem riski bulunan 
konutların boşaltılarak taşı 
nacağının açıklanması üzeri 
ne, ilçemizdeki bazı banka 
ların bu bölgelerdeki konut 
satışlarına kredi vermeyi dur 
durdukları öğrenildi. 
Konut kredisi almak için ban 
katara başvuran vatandaşlara 
olumsuz yanıt verilmesi, 
Gemlik’te inşaat sektöründe 
olumsuz etkilerini göstermeye 
başladı. Bazı müteahhitlerin 
sattıkları konutları alanların 
geri verdiği, çeklerini ödeye
mez hale geldikleri belirtilir 
ken, bu durumun devamı

halinde inşaat sektöründe 
büyük kriz yaşanacağı ortaya 
çıktı. Durumun öğrenilmesi 
üzerine Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz ilçemizdeki ban 
katara yazı göndererek KHK 
ile Gemlik’te yeni yerleşim 

alanlarının önü açıldığını be
lirtti. Yazıda; “Bir kısım medya 
bu durumu ‘Gemlik Taşınıyor’ 
şeklinde kamuya yanlış 
aksettirmiştir. Oysa ki 
yapılacak olan taşıma değil, 
1999 Marmara Depreminden 
önce inşa edilmiş riskli binala 
rın yeni yerleşim alanlarında 
yapılacak konutlarla gönül
lülük esasına göre takası 
gerçekleştirilecektir. Yürürlük
teki 1/1000 ölçekli imar plan 
larına göre tüm mahallele 
rimizde her türlü inşaat ruhsa 
tı düzenlenmekte olup kısıtla 
yıcı bir durum bulunmamak 
tadır. Bilgi edinilmesini, inşaat 
ve konut kredi işlemlerinde 
bu yazımızın dikkate alınma 
sini rica ederim. Refik Yılmaz/ 
Belediye Başkanı." denildi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Savunma Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile imzalanan gıda maddeleri tedariki protokolü kapsamında, 
Marmarabirlik'ten yaklaşık 44 milyon liralık sofralık siyah zeytin, yeşil zeytin, zeytin ezmesi ve zeytinyağı temin edecek.
Milli Savunma 
Bakanlığı ile Gıda 
Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı arasında 
askere sağlıklı gıda 
temini amacıyla gıda 
maddeleri tedariki 
protokolü imzalandı. 
Marmarabirlik Yöne
tim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, bir 
üretici kuruluşu 
olarak Mehmetçik'e 
ürün temin edecek 
olmaktan büyük 
onur duyduklarını 
söyledi. Asa, "Dünya 
mn en büyük sofralık 
siyah zeytin üreticisi 
olarak, dünyanın en 
güçlü askeri olan 
Türk Silahlı Kuvvet
lerine (TSK) sofralık 
zeytin ve zeytinyağı 
temin edecek olma

nın onurunu 
yaşıyoruz" dedi.

MARMARABİRLİK 
TARİHİNDE BİR İLK 
TSK'ya ürün verme 
nin Marmarabirlik'in 
uzun yıllardır özlem 
le beklediği hedefleri 
arasında olduğunu 
belirten Asa, "Dola 
yısıyla bu Marmara
birlik tarihinde bir 
ilktir. Üreticinin alın 
terini kazanca dönüş 
türecek bu karardan 
dolayı başta hükü 
metimiz olmak 
üzere, Milli Savunma 
Bakanımız Sayın 
Nurettin Canikli’ye 
ve tüm devlet büyük
lerimize 32 bin ortağı 
mız adına şükranla 
rımı sunuyorum"

diye konuştu.
DİĞER KURUMLAR 
İÇİN REFERANS 
OLACAK 
Başkan Asa, pro

tokol kapsamında 
Savunma Bakanlı 
ğı'na doğrudan 
temin yoluyla ürün 
verileceğini belirte

rek, "Sayın Bakanı 
mızın da açıkladığı 
gibi Savunma 
Bakanlığımız Mar
marabirlik'ten 
yaklaşık 44 milyon 
liralık sofralık siyah 
zeytin, yeşil zeytin, 
zeytin ezmesi ve 
zeytinyağı temin 
edecektir. Savunma 
Bakanlığı'nın kalite 
standartlarımızı göz 
önüne alarak bir 
üretici kuruluşu olan 
Marmarabirlik'! ter
cih etmesi diğer 
resmi kurumlar için 
önemli bir refeans 
olacaktır. Yapılan 
protokolle birlikte 
artık tüm kuramların 
da kapılarının arala 
nacağını düşünü 
yoruz. Marmarabirlik

için çok önemli bir 
dönüm noktası olan 
bu karar aynı zaman 
da üreticiye destek 
anlamı da taşımak 
tadır. Mehmetçi 
ğimizin tükettiği her 
ürün üreticimizin 
desteklenmesi de
mektir. Önümüz 
deki süreçte ürün 
temininin arta 
cağını tahmin 
etmekteyiz. 
Dolayısıyla bundan 
sonraki hedefimiz, 
talepleri karşılaya 
bilmek adına daha 
çok satmak yerine 
daha çok almak 
olacaktır. Proto 
kolün Marmarabirlik 
camiası için 
hayırlı olmasını 
diliyorum."

İşveren ve işçi arasındaki uyuşmazlıklar arabuluculuk kurumu aracılığıyla çözümlenecek

Mit; "aralııılutululı ile iş ıliimıası solulı alacak"
Işçi-işveren 
uyuşmazlıklarında 
dava şartı haline 
gelen arabuluculuk 
iş dünyasında yeni 
bir dönem . 
başlatacak.
GTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt; 1 Ocak 
2018 tarihinde 
yürürlüğe giren 
7036 Sayılı İş 
mahkemeleri 
Kanunu’nu ile iş 
uyuşmazlıklarında 
dava şartı haline 
gelen arabulucu 
luğun iş dünyasına 
olan etkilerini 
değerlendirdi. 
Dava Şartı 
arabuluculuk ile iş 
dünyasına yeni 
bir soluk geldiğini 
vurgulayan Kemal 
Akıt, yeni düzen
lemede emeği 
geçen herkese 
teşekkür ederken, 
camia olarak sis
temin başarısı 
için üzerlerine düşen 
ne varsa yapmaya 
devam edeceklerini 

vurguladı. 
Arabuluculukta 
anlaşılan konular 
tekrar dava konusu 
yapılamayacak. 
Kemal Akıt; İş 
mahkemeleri Ka
nunu kapsamında 
yapılan yeni düzen
lemelere ilişkin 
yaptığı açıklamada; 
Arabuluculuk 
görüşmeleri so
nunda anlaşmaya 
varan işçi ve 
işverenin, üzerinde 
anlaşılmış olan 
hususları tekrar 
dava konusu 
yapmasının mümkün 
olmadığını belir
tirken, düzenlemenin 
iş dünyası için 
önemli bir zamandan 
tasarruf sağlaya 
cağını belirtti.
“İşçi de işveren de 
ihtiyacını karşılarken 
bu sorunla uğraş 
mayı bırakacak, 
enerjisini, potan
siyelini ve zamanını 
başka işler için kul
lanabilecektir.” dedi. 
Arabuluculuk

sürecindeki gizlilik 
emsal kararlar 
oluşmasını en
gelleyecek.
“Klasik yargılama 
usulleri ile iş 
dünyası için büyük 
sorun haline gelen 
emsal kararlar; 
işçi ve işverenin 
aralarında yapacağı 
arabuluculuk 
anlaşma metni gizli 
olacağından ve tüm 
taraflar ve arabulucu 
bu gizliliğe uymak 
zorunda olduğundan 
bir sorun olmaktan 
çıkacak ve emsal 
oluşturmayacaktır.” 

diyerek sözlerine 
devam eden Kemal 
Akıt; bu 
değişikliklerin 
iş dünyası tarafından 
ayrıntılarıyla öğrenil 
mesi gerektiğini 
vurguladı.
Uzun yargılama 
süreleri nedeniyle 
yıllarca uğraşılan 
iş davalarının 
arabuluculuk ile 
son bulacağını 
düşündüğünü dile 
getiren Kemal Akıt, 
“Vakit nakittir” 
sözünün iş dünya 
sındaki işlerliğinden 
bahsetti.

Taraflar bir çözüm 
üretemezse 
ne olacak?
Arabuluculuğun 
genel avantajlarının 
yanı sıra iş dünyası, 
na olan büyük etki
lerinin bu kadarla da 
kalmadığını belirten 
Kemal Akıt, Arabulu
culuk sürecinde işçi 
ve işverenin çözüm 
üretemediklerinin or
taya çıkması halinde 
arabulucunun bir 
çözüm önerisi 
getirebileceğini de 
sözlerine ekledi.
Yeni düzenleme ile 
sistem nasıl 
ilerleyecek?
Kemal Akıt; yeni 
düzenlemeler 
ışığında sistemi 
şöyle özetledi; 
“İşçi işveren alacağı 
ve tazminatı ile işe 
iade talepli iş 
uyuşmazlıklarında 
arabuluculuğun dava 
şartı haline gelmesi 
ile birlikte taraflar 
artık ilk oturumda 
arabuluculuk yolunu 
deneyecekler, 

arabuluculukta 
anlaşılmaması 
halinde mahkemeye 
başvurabilecekler. 
Sistem adliyelerdeki 
arabuluculuk 
büroları üzerinden 
işleyecek. ■ 
Arabulucu yapılan 
arabuluculuk 
başvurusunu 
3 hafta içinde 
sonuçlandıracaktır. 
Tarafların 
anlaşamaması 
halinde ilk iki 
saatlik ücret Adalet 
Bakanlığı büt 
çesinden karşıla 
nacak. Taraflardan 
birinin ilk toplantıya 
katılmaması sebe
biyle arabuluculuk 
faaliyetinin sona 
ermesi durumunda 
toplantıya 
katılmayan taraf, 
son tutanakta 
belirtilecek ve bu 
taraf davada kısmen 
veya tamamen 
haklı çıksa bile 
yargılama giderinin 
tamamından so
rumlu tutulacaktır.”
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Bursa merkezli 6 
ilde, Fetullahçı 
Terör Örgütü/Para- 
lel Devlet Yapılan 
ması'nın (FETÖ 
ZPDY) mahrem 
askeri yapılan 
masına yönelik 
yapılan operasyon 
da gözaltına alınan 
Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı men
subu muvazzaf 
sabah saatlerinde 
adliyeye sevk 
edildi.
Edinilen bilgiye > 
göre, Bursa Em
niyet Müdürlüğü 
Terörle Mücadele 
Şubesi ekipleri, 
yapılan çalışmalar 
neticesinde 
FETÖ/PDY'nin 
mahrem imamları 
mn Türk Silahlı 
Kuvvetleri'ne 
sızdırdığı örgüt 
üyeleriyle, bu

kişilerin eğitim 
gördüğü askeri 
okullar, örgüte ait 
yurtlar ve evlerin 
çevresindeki 
ankesörlü tele 
fonlar ile ticari 
sabit hatlar üze 
rinden iletişim 
kurduğunu 
belirledi.
Bu bilgiler üzerine 
Bursa'da kapanan 
Işıklar Askeri Li 
sesi, örgüte ait 
yurtlar ve evlerin

çevresindeki 55 
ankesörlü 
telefon Terörle 
Mücadele Şubesi 
ekipleri tarafından 
incelemeye 
alındı.
Yapılan teknik 
çalışmalar sonu
cunda 900 bini 
aşkın telefon 
kaydını tarayan 
ekipler, aralarında 
yüzbaşı, teğmen 
ve üsteğmenlerin 
de bulunduğu

Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı men
subu 12 subayın 
mahrem imamla 
irtibatlı olduğunu 
tespit etti. 
Ekipler, Kocaeli, 
Batman, İzmir, İs
tanbul, Kütahya ve 
Adana'daki adres 
lere eş zamanlı op
erasyon düzenledi. 
Operasyonda;
E.Ş., R.G., G.T., 
A.Y., R.K., E.M., 
H.A.A., E.L., B.B., 

.Y.S., R.K. ve A.A. 
gözaltına alındı. 
Gözaltına alınan 
zanlılara ait evler 
de arama yapıldı. 
Şüpheliler Bursa 
Emniyet Müdürlü 
ğünde tamam
lanan işlemlerin 
ardından mahke 
meye çıkarılmak 
üzere adliyeye 
sevk edildi.

II II

MMtlim Milli İM Milli
Bursa'da karşıdan 
karşıya geçmek 
isteyen kadın, mo
tosikletin çarpma 
sı neticesinde 
yaralandı.
Kaza, Çekirge De
vlet Hastanesi'nin 
alt yolunda mey
dana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, evine gitmek 
için 16 L 8700 
plakalı motosik
letiyle seyir 
halinde olan Berk

K.'nin (30) önüne 
birden yoldan bir 
kadın çıktı. Bunun 
üzerine motosikle

tinin direksiyon 
hakimiyetini 
kaybeden genç 
sürücü, Firdevs

Güç'e çarptı. 
İhbar üzerine olay 
yerine 112 ve 
polis ekipleri 
sevk edildi.
Yapılan ilk müda
halenin ardından 
Firdevs Güç, 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Yaşlı 
kadının durumu
nun iyi olduğu 
öğrenildi. Polis 
kazayla alakalı 
tahkikat başlattı.

Mıcır kamyonu Mi
Bursa'nın İznik ilçesinde mıcır yüklü 
kamyon devrildi.
Orhangazi-iznik kara yolu üzerinde 

«seyir halinde olan mıcır yüklü 77 DU 095 
plakalı kamyon, sürücünün direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesiylekon trolden 

"çıktı. Kamyon, Keramet Ilıcası 
yakınlarında yol kenarındaki zeytin 
ağaçlarını devirdi. İsmi öğrenilemeyen 
sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. 
Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Garsan bahşişini 
6 mİ sonra 
mahkeme 

kararınla aldı

Bursah garson çalıştığı düğün salonun 
dan tazminatsız kovulan garson, 6 yıl 
lık hukuk mücadelesini kazandı. 
İstanbul'da bir düğün salonunda gar
son olarak çalışan kişi, 2011 yılında iş 
sözleşmesinin işverence haksız 
şekilde feshedildiğini ileri sürerek, İs
tanbul 2. İş Mahkemesi'nde alacak 
davası açtı. Davacı garson, kıdem, 
ihbar ve kötü niyet tazminatı ile fazla 
çalışma, bahşiş alacağı, asgari geçim 
indirimi (AGİ), yemek ve yol ücreti, 
yıllık izin, millî bayram ve genel tatil 
alacaklarının tahsilini talep etti. 
Mahkemede savunma yapan davalı 
salon sahipleri ise, davacının mazeret
siz işe gelmemesi sebebiyle iş 
sözleşmesinin sona erdiğini, talep
lerinin haksız olduğunu iddia edip, 
davanın reddini istedi.
Tarafları dinleyen mahkeme, davacı 
garsonu haklı buldu. İstanbul 2. İşçi 
Mahkemesi, davacının akdin fesih tari 
hi itibari ile kıdem tazminatı, ihbar 
tazminatı, yıllık izin ücreti, AGİ alacağı, 
ücret alacağı, hafta tatili ve genel tatili 
ücreti alacağı, 1 yıllık bahşiş (tip) 
ücreti alacağının ödenmesi gerektiğine 
hükmetti.
Her iki taraf da kararı temyiz etti. Dava 
dosyasını yeniden inceleyen Yargıtay 
9. Hukuk Dairesi, davacı garsonun 
bahşiş alacaklarının fazla hesaplan 
dığına dikkat çekti. Kararda, "Davacı 
garson, İstanbul Bölge Çalışma 
Müdürlüğü'ne işvereni şikayet ederken 
de bahşişin 8 aydır ödenmediğinden 
söz etmiştir. Davacının bu beyanları 
karşısında bahşiş alacağının 8 aylık 
yerine 1 yıllık hesaplanıp hüküm altına 
alınması talep aşımı olup, hatalıdır. 
Davada 2 davalı olup, hükmedilen 
alacakların hangi davalıdan ne oranda 
tahsil edileceği noktasında hükümde 
tereddüt oluşturulması da hatalıdır. 
Hüküm şüphe ve tereddüde yol aç
mayacak şekilde oluşturulmalı, kabul 
edilen ve reddedilen alacak kalemleri 
tek tek, açık açık yazılmalıdır" denildi.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Gemlik Taşınıyor’söyleminin 
kötü etkileri görülmeye başladı 

Bu açıklamanın medyada Gemlik Belediye 
Başkanı tarafından yapıldığı aktarıldı.

Salı sabahı ise Belediye Başkanı Refik Yılmaz 
basının karşısına bir kez daha geçerek 
“Taşınmıyoruz, Dönüşüyoruz” dedi.
Bu açıklamalar piyasaları rahatlatmadı.
2017 yılının son haftası, ilçenin imajının dibe 

vurulduğu bir dönem olarak tarihe kaydedildi.
Belediye Başkanı Yılmaz’a göre, kendisi böyle 

bir açıklama yapmamıştı, medya konuyu yanlış 
aksettirmişti.

Şimdi bunu düzeltmenin yolları aranıyor.
Ama “Gemlik Taşınıyor” açıklamasının tüm 

medyada yer alması ilçedeki piyasaları çok 
büyük etkiledi.

Konut satışları durdu, ardından satılanlardan 
bir kısmı geri verildi, müteahhitlerin ödeme 
lerinde sıkıntılı bir dönem başladığı görüldü.

Görüştüğüm inşaat malzemeleri satıcıları ise 
bu durumu doğruladılar.

2017’yi bitirirken, binlerinin televizyonlarda 
reklam yapma sevdası kötü sonuçlar doğurdu.

Şimdi bunun düzeltilmesi için çaba harcıyor 
lar.

Kaş yapayım derken göz çıkardılar.
Belediye Başkanı KHK yayınlanır yayınlanmaz 

Belediye Meclisi’ni toplayacağına, kanal kanal 
ûdıaşıp, aç/kıama'ıaryapıı.

Projelerini gösterdi, tepelere 8 bin konutluk 
yeni Gemlik’in kurulacağını bunu da Gemlik 
Belediyesi’nin yapacağını açıkladı.

Sanki konutları yapma görevi belediyeye 
verilmiş gidi rdıüam yaptı.

Bunlar hepimizin gözleri önünde oldu. 
Duymayan kalmadı.
2018’e girip, bankalardan konut kredisi almak 

isteyen vatandaşlar bir şok yaşadı.
Satış için müteahhit firma ile anlaşma yapan

lar Bankalardan eli boş dönünce, müteahhitler 
ûe sİKirfuya düşmeye toapıaüı.

Bu haber çabuk yayıldı Gemlik’te.
Belediye Başkanı’nın kulağına kadar gidince, 

Başkan Yılmaz ilçemizdeki tüm bankalara Özel 
Kalem Müdürlüğü tarafından, 3/1/2018 gün 
98227655 ■ 871-10 nolu, “İnşaat ve Konut Kredi
leri hakkında” konulu bir yazı göndererek, 1999 
depreminden önce inşa edilmiş riskli binaların 
yeni yerleşim alanlarında yapılacak konutlarla 
gönüllülük esasına göre takas gerçekleştirile 
ceğini, yürürlükteki 1/1000 ölçekli imar planla 
rina göre tüm mahallelerde her türlü inşaat 
ruhsatı düzenlendiğini, kredi işlemelerinde bu 
yazının dikkate alınmasını rica etti.

Dün akşam yapılan Belediye Meclisi toplan 
tısında bankalara yazı yazdığını açıkladı.

Bankalar buna uyar mı bilmem.
Ama şu andaki durum hiç iç açıcı değil. 
Baştan yapılan hata piyasaları vurdu. 
Konut edinme umudundaki vatandaşlar 

zorda.
Bu açıklamadan önce, 1999 öncesi yapılan 

evlere de Bankalar kredi veriyordu.
Bun lan sonra verecekleri şüpheli.
Konut değerleri dibe vurdu.
Delinin biri kuyuya bir taş attı, şimdi bu taşı 

çıkarmak için bütün Gemlik çabalıyor.

II V

lnillll MİİIIİİIIİIIİ IfiTH
Gemlikli eğitmen 
Yelda Baykız Uludağ 
Üniversitesi Asım 
Kocabıyık 
Yerleşkesinde Kredi 
ve Yurtlar Kurumun 
daki hukuk ve gıda, 
bölümü öğrenci 
terine “Etkili 
İletişim” dersi verdi. 
Son yıllarda hem 
Bursa da hem de 
ilçemizde birçok 
seminer veren ve 
ünlü spiker ve 
yazarları ilçemize 
getirme faaliyetlerini 
gerçekleştiren Yelda 
Baykız, Üniversite 
öğrencilerine, yöne
timin istemi üzerine

kyk akademi

ikinci ders verdi 
Baykız, gösterilen 
yoğun ilgiye ve Halk 
Eğitim Merkezi ile 
yaptığı protokolde

dolayı teşekkür etti, 
ilerleyen zamanlarda 
da yeni projelerinin 
olacağının altını 
çizdi.

kendisine destek 
veren Gemlik Halk 
Eğitim Müdürü 
Engin Çavuş'a ve 
ekibine katkılarından

GCBAL Öğrencileri Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş’ı ziyaret etti

BiilllİIIİlliMlİllMlililillllllll
Gemlik Celâl Bayar 
Anadolu Lisesi 
öğrencileri, Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur 
Aktaş’ı makamında 
ziyaret etti.
Geçtiğimiz günlerde 
Dörtyol İlçe Millî 
Eğitim Müdürlü 
ğü’nün 19 Aralık 
1918’de Millî Mü
cadelede ilk 
kurşunun atılışının 
99. yılı nedeniyle 
düzenlediği “81 İl 81 
Okul İlk Kurşun Dör
tyol Projesi”ne her 
ilden bir okul 
seçilmiş, Bursa’dan 
da projeye ilçemizde 
bulunan Celâl Bayar 
Anadolu Lisesi 
seçilmişti.
Öğrenciler, proje 
kapsamında ulusal 
kanallarda 
yayınlanacak olan

videonun Bursa 
bölümünün çekim
lerinde Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur 
Aktaş’ın da olmasını 
istedi. Bunun 
üzerine Okul 
Müdürü Kamil Beki, 
projeden sorumlu 
İngilizce öğretmeni 
Aslı Hatipoğlu, Türk

Dili ve Edebiyatı 
öğretmeni Yahya 
Aköz, Emekli öğret 
men Naci Pehlivan 
ve öğrenciler, 
başkanı ziyaret ede 
rek proje hakkında 
bilgi verdi ve çekim
leri gerçekleştirdi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Al
inur Aktaş, öğrenci

ve öğretmenleri 
tebrik ederek 
ziyaretten ve 
videoda yer almak
tan duyduğu mem
nuniyeti dile getirdi. 
Ziyaretin sonunda 
çekilen toplu 
fotoğrafı sosyal 
medya hesaplarında 
paylaşarak projeyi 
duyurdu.

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

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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SPOR KÖŞESİ
Haydar YİĞİT

LİGLERDE SONA YAKLAŞILDI
Futbolda birinci 

küme maçlarında 
yavaş yavaş lig so
nuna yaklaşıyoruz. 
Dört temsilcimiz
den üç galibiyet bir 
mağlubiyet aldık. 
Basketbol ikinci 
liginde yer alan 
Gemlik Basketbol 
spor ise ilk deplas
manda galibiyetini 
yeni yılda Gem
liklinize armağan 
etti.

Pazar günü Gem
lik’te oynanan iki 
maçı da kazandık 
Önce Gemlik spor 
rakibi Hacivat 
sporu 5-0 lık farklı 
skorla yendi. 
Baştan sona 
üstünlüğümüz 
altında geçen maçı 
da farklı 
kazanmasını bildik. 
Tribünlerden Gem- 

likspor tezahürat 
lan gelmeye 
başladı.
Zira ligin gizli 

lideri Gemlikspor. 
İlk haftayı Gemlik
spor maç yap
madan bay 
geçmişti. Rakipleri 
henüz beklemedi. 
Bu yüzden bundan 
sonra maçları hep 
kazanmak 
gerekiyor.
Ara transfer 2 

Ocak itibari ile 
başlamış bu
lunuyor. 
Yapacağımız 3 iyi 
transfer Gemlik 
sporu tekrar süper 
amatöre taşıyabilir.

İkinci maçta ise 
Çotanaksporun 
rakibi Ovaakça 
spordu.

Bu maçta çok 
çekişmeli geçti.

İlk yarıyı 1-0 yenik 
kapayan Çotanak 
spor maç sonu 3-2 
galip geldi.

Genç sporcuları 
mız çok üstün 
gayret sarfettiler. 
Önceki yılların ak
sine çok temiz 
maçlar oynayan bir 
takım var sahada. 
İnşallah lig so
nunda kümede 
kalmış olurlar.
Vefaspor ise dep 

lasmanda Kum- 
lukalan sporu 7-1 
yendi.

Tüm cami bu 
hafta oynanacak 
olan Nilüferspor 
maçına kilitlendi. 
Deplasmanda oy
nanacak olan bu 
maçta kazanıldığı 
takdirde son 
maçların sonuçları 
beklenecek.

Yani anlayaca 
ğınız bu haftaki 
maç çok önemli.
Vefaspor 

açısından sezonun 
maçı diyebiliriz. 
Birinci amatör kü
menin en zor 
grubu sanırım Ve
faspor ve Gemlik 
sporun grupları.

Umurspor ise 
lider Yeniköy 
sporla yaptığı dep 
lasman maçını çok 
iyi oynamasına 
rağmen 1-0 kay
betti. Üç önemli 
futbolcusundan 
yoksun çıktığı 
maçta şans 
Yeniköy Spordan 
yanaydı. Maçın son 
dakikalarında 
buldukları golle 
takımımızı yendiler. 
Bu sonuç Gemlik 
spor içinde kötü 
oldu.

Gemlik Belediye 
sini futbol camiası 
adına kutluyorum. 
Çevre yolunun 
üstüne 72x38 
ebatlarında sen
tetik çim zeminlik 
halı saha 
yapıyorlar. Yani 
daha önce bizlere 

vermiş oldukları 
sözle bu güzel 
spor alanını Gem
likli gençlerin 
hizmetine 
sunacaklar.

Burası tam bir 
antreman sahası. 
Her yaş grubuna 
uygun. Belediyeso- 
prun tüm futbol 
branşları buraya 
taşınabilir.

Spor yaparken 
çevreninde 
rahatsız 
edilmemesi 
gerekir.

Bu çok önemli.
Profesyonel ligde 

oynayan tek spor 
kulübümüz Gemlik 
basketboldür.

Bu yüzden bu 
kulübümüze ayırım 
yapmaksızın Gem
lik olarak sahip 
çıkmalıyız. 
Takımımızın tribün 
desteğine de 
ihtiyacı var. 
Bakarsın süper 
lige de çıkabilirler. 
Ayrıca izlendiğinde 
gerçekten keyif 
verici bir takımımız 
var.

Çok koşan, di
namik ve genç bir

takımız.
Kazanmanın en 
önemli kuralı olan 
savunmayı çok iyi 
yapıyorlar.

Bu hafta deplas
manda oynanan 
Muğla Fethiye 
Belediyespor 
maçını 80-63 
kazandılar.

Bu ilk deplasman 
galibiyetiydi. 
Düzce Belediye 
maçının da normal 
süresi berabere 
bitmişti.

Bundan sonra 
hedef üst sıraları 
kovalamak olacak. 
Bundan sonra 
önümüzde kimse 
duramaz.
Zira takımımız 

Basketbolü iyi 
oynuyor.

Kendi sahamızda 
yenilmiyoruz.

Tek isteğimiz 
tribün desteği. 
Bunu da halleder
sek üst sıralar 
bizim için 
basitleşir.

Haydi Gemlik 
takımımızı 
tribünde yalnız 
bırakmayalım.

MIHI uelileri kahvaltıda buluştu
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
velileri okul 
yemekhanesinde 
verilen kahvaltıda 
bir araya geldiler. 
Okul rehber 
öğretmeni Canan 
Altundal tarafın 
dan organize 
edilen kahvaltı 
öncesi velilere 
okul konferans sa
lonunda iki ayrı 
konu da seminer 
sunuldu.
Rehber öğretmen 
Canan Altundal 
velilere internet 
bağımlılığı 
hakkında bilgiler 
aktarırken okulun 
Türkçe öğretmeni 
Yusuf Gülmez'de 
sunum eşliğinde 
jslamofobi konu 
sunu anlattı. Semi
ner sonrası veli 
^öğretmen ve okul

idarecileri kahvaltı 
programına geçe 
rek farklı bir 
etkinliğe imza 
atmış oldular. 
Okul Müdürü Ali

Bahadır kahvaltı 
etkinliğini düzenle 
yen Okul Aile Birli 
ği Başkanı Nuran 
Kantur ve yönetim 
kurulu üyeleriyle

seminerlerini 
sunan Canan Al- 
tundal ve Yusuf 
Gülmez öğretmen 
lere teşekkür 
ederek kutladı

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez ■ Güler Ajans

Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü 
ve Gemlik TSO Gazi İlkokulu ve Ortaokulu 
öğrencilerinin yapmış olduğu “Küçük 
Dostlar Üşümesin” konulu sosyal duyarlı 
lık projesine destek olarak sokak hayvan 
lan için önemli bir projeye daha imza attı. 
Öğrencilerin kendi imkanları ile yaptıkları 
kedi ve köpek evleri Gemlik Belediyesi 
Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 
kentin uygun noktalarına yerleştirildi. Gem
lik'te yaşayan sokak hayvanlarının kış 
mevsiminde evsiz kalmasının bir nebze de 
olsa önüne geçildi. Öğrencilerin zaman 
zaman ziyaret edebileceği ve mama bıraka 
bilecekleri kedi ve köpek evleri, Gemlik 
Belediyesi Sağlık işleri Müdürlüğü sokak 
hayvanları ekipleri tarafından belirli peri 
yotlarla hem kontrol edilecek hem de 
mama ihtiyaçları karşılanacak.
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II II

ŞMlİMlIllllllllllllllM liralık ftyı Enflasyonu

Bursa'daki kestane 
şekeri üreticileri 
toplanan ilk ürün
leri işlemeye 
başlarken, kestane 
fiyatlarının yüksek 
olması atımları yarı 
yarıya azalttı. 
Kestane şekeri ile 
Bursa'yı dünyaya 
tanıtmaya kararlı 
olan Kardelen 
Kestane Şekeri, 
yaptığı yurt içi ve 
yurt dışı yatırımla 
rıyla dikkatleri üze 
rine çekiyor. 2018 
yılındaki kestane 
şekeri için atımların 
gerçekleştirildiği 
bugünlerde, 
fiyatların yüksek 
olması şekerleme 
çileri kara kara 
düşündürmeye 
başladı. Kardelen 
Kestane Şekeri 
Kalite Kontrol ve 
Ar-Ge Yöneticisi 
Ebru Aygün, 
"Kestane soyum 
sezonu devam 
ediyor. Kısım kısım 
kestanelerimiz 
geliyor. Bu yıl 
önceki yıllara 
nazaran kestane 
fiyatların yüksek

olması sebebiyle 
atımlarımız düştü. 
Bu yıl kestanenin 
altın yılı olması 
kestane üreticisine 
çok kazandırıyor. 
Kestane şekerleme 
çileri ise zor du
rumda kaldı. 
Geçtiğimiz yıl 
kestanenin yıllık 
500 ton kadar iken, 
fiyatların yüksek 
olması sebebiyle 
300 tona kadar in
dirdik. Bursa 
genelinde ise bu yıl 
6 bin ton kadar alım 
yapılacakken, 3 bin 
tona kadar düşüş 
yaşanacağını 
düşünüyoruz. Daha 
önce 8 liraya alınan 
kestane bu sene 15 

ile 20 lira arasında 
değişiyor. Şu anda 
Gal arısı ile yapılan 
mücadele ve kesta 
ne ihracatının 
artması fiyatlarda 
yükselmeye sebep 
oldu" diye konuştu. 
Firmaya gelen 
kestanelerin ham 
madde kabulde be
lirli tahliller yapıl 
diktan sonra so 
yum bölümüne 
alındığını belirten 
Aygün, "Bu alanda 
sezonda yaklaşık 
30 personel istih
dam ediliyor. Bu 
nun toplanması, 
fabrikaya gelmesi, 
işlenmesi gerçek
ten meşakkatli. 
Öncelikle kesta

nenin ham madde 
olarak şekere uy 
gun olan formunu 
kullanmak duru 
mundayız. Çünkü 
her kestane şekere 
uygun olmuyor. 
Bunun yanı sıra 
lezzetinin ağızda 
hissedilmesi iste
nilen kriterlerden 
en başta gelenidir. 
Kardelen olarak 
sade kesta ne 
şekerinin yanı sıra, 
çikolatalı, haşlama, 
portakallı, fıstıklı, 
şuruptu ve kestane 
ezmesi gibi 60 çeşit 
ürün yelpazemiz 
var. Yurt dışında da 
marka mızı ön 
plana çıkar mayı 
başardık" dedi.

Yüzde 0,69 OMU

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık ayı ve 
2017 yılı enflasyon rakamlarını açıkladı. 
Buna göre TÜFE Aralık ayında 0.69 
oldu. 2017 enflasyon rakamı 11.92 oldu. 
BEKLENTİNİN BİRAZ ÜZERİNDE GELDİ 
Tüketici fiyatlarının aralık ayında yüzde 
0.5 gelmesi ve enflasyonun yılı yüzde 
11,70 civarında tamamlaması bekleniy
ordu.
Orta Vadeli Program'a (OVP) göre 
TÜFE'nin yıl sonunda yüzde 9,5 olacağı 
öngörülüyordu.
ZAM ŞAMPİYONU PATLICAN OLDU 
Aralık 2017'de en yüksek fiyat artışı 
yüzde 23,10 ile patlıcanda, en fazla fiyat 
düşüşü ise yüzde 17,03 ile portakalda 
oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) en
flasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, 
Aralık ayı enflasyonu yüzde 0.69 oldu. 
Yıllık enflasyon ise yüzde 11.92 olarak 
gerçekleşti. Üretici enflasyonu ise 
Aralık ayında yüzde 1.37, yıllık bazda 
yüzde 15.47 oldu.

SATILIK

iPad-iPhoneBVEGM uygulamasında J

HİSARTEPE MAHALLESİNDE 
FULL DENİZ MANZARALI 

4+1 DUBLEKS EV 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR 

0 535 854 51 08

Gemlik K^fez
GEMLİK'IH İLK GÛNIÛK IİHIİ GAZETESİ

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAŞEDEBEKIEMEKYOK DâplT
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

OSMTTETESLİMEDİLİ»

GÜLER AJANS taCaddesiScnSttMA
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel ! (0.224) 513 96 83 GEMLİK

miçom 
ÖZGOZELVALI SİTESİNDE 

HAYUZLU EŞYALI V8 EŞYASIZ 
2+1DAİRESANİBİNDENSATIUK

05353781800
Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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2017'de ihracat yüzde 10 arttı
2017 yılı ihracatı 
157,1 milyar dolar 
ile tarihin en yüksek 
ikinci seviyesinde 
gerçekleşti.
2017 yılı ihracatı 
yüzde 10,22 artışla 
157,1 milyar dolar 
oldu.
Bu tarihin en yük
sek ikinci ihracat 
rakamı. TİM verile 
rine göre ihracat 
rekorunu 157,6 mil
yar dolar ile 2014 
yılında gelmişti. 
Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekci, 
"2018 yılında her ay 
ihracatı açıkladı 

ğımızda tarihi rekor 
olacak" dedi. Zey
bekci, "2018 yılında 
170 milyar dolarlık 
ihracata doğru hızla 
devam edeceğiz" 
şeklinde konuştu. 
ENFLASYON 
AÇIKLAMASI 
Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekci, 
açıklanan enflasyon 
rakamlarına ilişkin, 
"Hedeflerimiz bu 
değildi, 2017 sonu 
itibarıyla tek haneli 
rakamlara inmek 
şeklindeydi. Burada 
enflasyona sebep 
olan etkenlere

baktığımızda yine 
şu noktaya geliy
oruz; enflasyonun 
sebebini talebin 
fazlalığı olarak 
görürsek eksik 
teşhiste bulunmuş 

oluruz. Tedavide, 
sorunların 
çözülmesinde de o 
kadar zorlanmış olu
ruz. Talep kadar arz 
yaratamamak 
şeklinde görürsek 

daha doğru teşhiste 
bulunmuş oluruz. 
Tek sıkıntımız, talebi 
talep edilen mik
tarda sağlayama 
mak. Onun için 
daha çok üretimi 

sağlayacak enstrü
manlar üretmek, 
bol, ucuz ve kolay 
ulaşılabilir imkanlar 
sağlamak şeklinde 
devam edecek. Arzı 
artırmak, üretim 
aşamasından tüke
tim noktasına vara 
na kadar yüzde 50 
kayıp kabul edile 
bilir değil. Direkt 
arzın eksik olmasına 
yansıyor. Enflas 
yonun kalıcı olarak 
ortadan kaldırılma 
sini sağla yıcı, arzı 
artırıcı tedbirlerimiz 
devam edecek" 
diye konuştu.

Kamu ihalelerinde tahkim yolu açıldı
Kamu İhale Kanunu 
uygulama yönetmeli 
ğinde yapılan 
değişiklikle taraflar 
arasındaki uyuşmaz 
lıklann çözümünde 
mahkemelerin yanı 
sıra artık Tahkim 
Merkezi de 
kullanılabilecek. 
İstanbul Tahkim 
Merkezi, Kamu İhale 
Kanunu uygulama 
yönetmeliklerinin 
değiştiğini, taraflar 
arasındaki uyuş 
mazlıkların çözü 
münde 
mahkemelerin yanı 
sıra artık "tahkim" 
alternatifinin de 

kullanılabileceğini 
bildirdi.
İstanbul Tahkim 
Merkezi'nden 
(ISTAC) yapılan 
açıklamaya göre, 
Kamu İhale Kuru- 
mu'nun (KİK) İhale 
Uygulama Yönet
meliklerinde 
değişiklik 
yapılmasına dair 
düzenlemeleri 30 
Aralık 2017 tarihli 
Resmi Gazete'nin 
mükerrer sayısında 
yayımlandı.
Çerçeve Anlaşma, 
Danışmanlık Hizmet 
Alımı, Hizmet Alımı, 
Mal Alımı, Yapım

işleri ihaleleriyle il
gili yönetmelik
lerdeki değişiklik 
lerin 20 gün sonra 
yürürlüğe girme
siyle, 19 Ocak’tan 
itibaren yapılan 
ihale sözleşme 
lerinden doğacak 
uyuşmazlıkların İs

tanbul Tahkim 
Merkezi'nde çözüm
lenmesinin önü 
açıldı..
Kamu İhale Kurumu 
da ihalelerle ilgili 
yeni düzenlemeleri 
kurumsal web 
sayfasından ka
muoyuna duyurdu.

KİK açıklamasında, 
4735 sayılı Kamu 
İhale Sözleşmeleri 
Kanunu'na göre 
akdedilen sözleşme 
lerin yürütülmesi 
aşamasında, 
taraflar arasında 
doğabilecek 
uyuşmazlıkların 
çözümünde alter
natif yöntemlerin 
yaygınlaştırılması 
ve bu kapsamda 
tahkim yolunun 
kullanılmasının 
hedeflendiğine 
işaret edildi. 
Özellikle 2016/25 
sayılı Başbakanlık 
Genelgesi'ne atıfta 

bulunan Kamu 
İhale Kurumu, 
bu genelge doğ 
rultusunda, 
uyuşmazlıkların 
etkin, tarafsız, 
esnek ve 
gizli bir biçimde 
milletlerarası stan
dartlarda çözümlen
mesi amacıyla, 
İstanbul Tahkim 
Merkezi'nin daha 
işlevsel hale getiril 
meşini teminen 
"İhale Uygulama 
Yönetmelikleri Eki 
Tip Sözleşmelerde 
düzenlemeler 
yapıldığını 
vurguladı

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
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. 
MIHI Eğt Md.

121
186

513 45 03
514 00 05
513 12 86

Bursa 258 77 84
Mudanya 544 30 eo
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 511 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

513 11 74 VAPUR- FERİBOTKAYMAKAMLIK Halk Kütüphane 513 13 53L 
i

Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Saveı Yrd. 
Emniyet Müd.

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

Askerlik Şb. 
Karayollan 
Liman Baş. 
Mel MOd. 
Nüfus Md.

513 10 57
513 13 08
513 11 33

Yalova 
Topçular 
Eaklhlaar

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

I 513 10 95
513 37 42 OTOBÜS

K _________ ULAŞIM_________ özel İd. Md. 513 15 07 Şehirlerarası Oto- 261 54 00

R
PımukUla 
DEMİZ UÇAÖI

812 OO 20 Tapu Sicl. MOd. 
Müftülük

513 14 14
513 13 64 büs Terminali (18 Hat)

Peo«»us Akmla Seyahat
METRO
Aydın Turizm 
8 O zar Turizm
KanberoOlu>Eaadaa 
Anrtur *
Kamil Koç____

• 13 20 77
Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Mûd. 
ilçe Seç. Md.

524 85 86
513 10 02
513 10 45
513 77 73

DAĞITICILAR

E *12 O1 03
GEMDAŞ 
Aygaz

513 29 29
513 12 95
513 16 37
513 75 58H HASTANELER riaiK tgıum muo. 313 18 46

İŞ-KUR 513 7166
Habaş
Mogaz

B
E

Devlet Haatanaal 
Sahil Dav. Haat.

517 34 00
513 23 29 BELEDİYE Ergaz 

Mllangaz
613 88 43
513 22 59

Mer.Saft.Ocağt
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 10 08
513 65 29
280 44 44

Santral
Başkanlık

513 45 21-23
513 45 20

Habaşgaz 
Yani Llkitgaz 
BP Gaz

513 45 46
513 65 00
514 59 81

|az 513 80 00E TAKSİLER_________ BUSKİ 514 57 96 Bütünler Llkitg

R 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.

513 23 25
513 4521-182

Akçagaz 
Totalgaz

514 88 70
614 17 00

i Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21-111 
Yalnız 185

Akçen Petrol 
MAR-PET 
Tuncey Otogaz 
Beyza Petrol

018 1O 70
013 30 33

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5970 

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 

Matbaacıiık-Yaymcılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad? Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

lENlIltollM
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

SEN KİMİNLEDANS 
EDİYORSUN 

11.15-15.15-19.15 
ÖTEKİ TARAF 

13.15-17.15-21.15

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.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 
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irfanunluemlak.sahibinden.com
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Alo’muzu da yitirdik
Gemlikliler O’na adının kısaltılmış şek 

liyle ‘Alo’ diye hitap ederlerdi.
Cumartesi günü, Ali Altuntaş’a her 

zaman uğradığı Çakmak Kuyumculuk’ta 
rastladım.

Sohbet adamıydı Ali ağabey. Bizden 
büyüktü. Uzun yıllar B.P. şirketinde işçi 
olarak çalıştı. 1980 öncesi CHP ilçe yöne
timinde görev aldı.

O yıllar rahmetli Ecevit bizlerin 
Karaoğlanı’ydı.

Alo’nun ise hayran olduğu siyasetçi.
Devamı sayfa 4’de

Gemlik Belediye
si’nin önceki gün 
yapılan Ocak ayı 
olağan toplantısında 
konuşan MHP Mec 
lis üyesi Mahmut 
Solaksubaşı, “Bele 
diyenin isteğimiz 
üzerine partimize 
gönderdiği planlar 
arasında 1/100.000 
ölçekli imar planın 
onaysız olduğu 
ortaya çıktı” dedi. 
Haberi sayfa 2’de

Mahalle Afet Gönüllüleri Demeği Başkanı Yusuf Yumru, yazılı açıklamasında Belediye Başkanı Yılmaz’a sert eleştiriler yönetti 

yunnuBaskanııyaotıgıacıklanıalarpsikoloiiksormilafayolaciı' 
Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği Başkanı Yusuf Yumru, açıklamada “YILMAZ sayesinde 
ilçemizde DEPREM gerçekleş miş oldu. Çok şükür ki can kaybımız yok!” dedi. Syf 2’de

EtiLAK
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Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği Başkanı Yusuf Yumru, yazılı açıklamasında Belediye Başkanı Yılmaz’a sert eleştiriler yönetti

Ynmnı,Başkanın yanlığı açıklamalar psikolojik sonlulara »ol açtı"
Mahalle Afet Gönül
lüleri Derneği Baş 
kanı Yusuf Yumru, 
gündemdeki KHK 
hakkında çok sert 
açıklamalarda bu
lundu. Yumru, açıkla 
mada “YILMAZ 
sayesinde ilçemizde 
DEPREM gerçekleş 
miş oldu. Çok şükür 
ki can kaybımız 
yok!" dedi.
MAG- DER Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Yumru, açıklama 
sında şu görüşlere 
yer verdi: “Bildiğiniz 
üzere depremler 
meydana geldikleri 
yerlerde ciddi oran 
da can ve mal kay 
bina yol açarlar, 
Sayın Yılmaz’ın yaptı 
ğı bilimsel desteği 
olmayan Ulusal 
basında farklı yerel 
basında farklı ve 
uçubuçağı açık olan, 
KHK kararı ilçemizde 
ciddi maddi 
kayıplara ve psikolo

jik sorunlara yol 
açmıştır. 1999 Mar
mara depreminden 
sonra ilçemizin afet 
risklerine yönelik 
çalışmalar düzenli 
yapılmadığı halde 
afet riski bu gün or
taya çıkmışçasına 
halkımızda paniğe 
yol açan açıklama 
lann halkımızın can 
güvenliğine yönelik 
olduğunu düşünmü 
yoruz. Eğer bu konu 
da samimi olunsaydı 
sağlam olan Gemlik 
Belediyesi binası 
çürük raporu alına 
rak (Raporu verenler 
şuanda tutuklu) Bele 
diye binamız yıkıl 
mazdı. Parası Bakan 
lıkça yatırılmış olma 
sına rağmen gündüz 
ve gece eğitimlerin 
de 1300 öğrencisi 
bulunan hasarlı olan 
Endüstri Meslek 
Lisemiz yenilenmiş 
olurdu. En acısı da 
Belediye ile Mahale

Afet Gönüllüleri 
(BURSA MAG-DER) 
arasında Afet Risk
lerini azaltmak adına 
birlikte çalışma pro
tokolümüz olduğu 
halde, bugüne kadar 
kentsel dönüşüm ile 
ilgili konularda yapı 
lan ve bizim dışımız 
da başka sivil top 
lum örgütlerinin 
çağrıldığı toplantı 
tara derneğimiz 
davet edilmemiştir. 
Gerek Türkiye'nin 
gerekse yabancı Afet 
Risk uzmanlarından 
eğitim almış olan eki 
bimiz olmasına rağ 
men Afetler hakkın 
da hiçbir bilimsel 
çalışma ve bilgisi ol
mayan yerlerden 
görüş alındığı halde 
derneğimizden hiçbir 
şekilde görüş talebin 
de bulunulmamıştır.” 
Yumru, şöyle devam 
etti: “Sayın Yılmaz 
bizi sadece bir 
arama kurtarma ekibi 

olarak ya da kendi
sine muhalefet 
yaptığını düşünen 
bir siyası parti olarak 
görüyor olmalı ki 
KHK hükmündeki 
kararları bizimle 
istişare etmekten 
kaçmaktadır. Ka
muoyuna basın yolu 
ile bir kez daha ilçe 
mizin Afet Riski 
taşıdığını çıkan ka
nunun eksikli olma 
sına rağmen her keşi 
min görüşü alınarak 
ortak akılla halkımı 
zın zararına olmak
tan çıkarıp yararına 
dönüştürülebileçeği 
inancını taşımaktayız 
Sayın Yılmaz’ın yap 
ması gereken ivedi
likle ulusal basında 
konunun yanlış anla 
şıldığını söylemesi 
gerekir.”

YERİNDE KENTSEL 
DÖNÜŞÜM
“Şehrin Afet Riski 
oluşturan alanlarının 

ve o alanlarda bulu
nan riskli yapıların 
tespitlerinin yapılıp 
mümkünse yerinde 
kentsel dönüşüm ile 
mümkün değilse de 
zemin etütleri yapış 
mış Afet Riski taşı 
mayan başka alan
lara nakledilmesi 
gerekir.
İLK VİRAJDA 
DEVRİLİR
Gemlik’in taşınma 
işlemi (B) sınıfı ehli 
yeti olanlann yapa 
cağı iş değildir. Bu 
işlemler için ağır 
vasıta ehliyete ihti 
yaç vardır. Ağır vasi 
ta ehliyeti olmayan 
kişilerin taşınacağı 
dağ yolundaki ilk vi
rajda araçı devire 
ceği kaçınılmazdır. 
Bunu neden söylü 
yoruz elimizde 
şehrimizin muhtelif 
sokaklarına yeni 
yapılara verilen ruh
satlar sonucu dara 
lan sokaklar ve fay 

hattı civarına yapılan 
binalar olduğunu 
gördüğümüz içindir. 
Bu imar ve şehircilik 
anlayışı ile şehri 
yönetenlerin yeni 
yerleşim alanlarına 
halkımızı sağlıklı bir 
şekilde taşıyabile 
ceği inancını taşımı 
yoruz. Afetlerle mü
cadele samimiyet 
ister. Önümüzdeki 
günlerde çektiğimiz 
fotoğrafları ve 
KHK ile ilgili 
hukuksal 
sakıncalarımızı 
basın yolu ile 
Gemlik Halkı ile 
paylaşaca ğız. Sayın 
Yılmaz’a buradan 
birkez daha sesleniy
oruz, halkı mızın 
canını düşün 
düğünüzde samimi 
iseniz, bizlere kulak 
tıkamak yerine, doğ 
ru olanı yapıp, biz ve 
bizim gibi sivil top 
lum örgüt ve odaları 
ile çalışırsınız”

(îenılilılı ona^ı 1/100 hinlit planı ılmaiıâı ortana çıttı
Gemlik Belediye- 
si’nin önceki gün 
yapılan Ocak ayı 
olağan toplantısında 
konuşan MHP Meclis 
üyesi Mahmut 
Solaksubaşı, 
“Belediyenin isteği 
m iz üzerine parti 
mize gönderdiği 
planlar arasında 
1/100.000 ölçekli 
imar planın onaysız 
olduğu ortaya çıktı” 
dedi.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın Baş 
kanlığında toplanan 
Gemlik Belediye 
Meclisi gündeminde 
bulunan konuları 
görüştü.
Daire Müdürlükle 
rinden gelen teklif 
lerini ilgili korniş 
yonlara gönderil 
meşinden sonra 
Komisyonlardan 
Meclise gelen 
raporlar ele alındı. 
Genelde imarla ilgili 
konularla yüklü olan 
Meclis gündeminde 
Küçük Kumla sahil 
mahallesinde eski 
PTT binasının y ı kıla 
rak yerine 1/1000 
ölçekli plana göre 

buranın kamu alanı 
olarak planlara işlen 
mesi konusunda il
gililerle görüşmeler 
yapıldığı, anlaşma 
sağlanmasıyla bu 
yere muhtarlık, Halk 
Eğtim kursları için 
ajanlar, otopark ola 
rak kullanılması 
meclisçe kabul 
edildi.
Balıkpazarı 530 
adadaki konutların 
kamulaştırma veya 
takas yoluyla Beledi 
yece yapılan konut
lardan yer verilmesi 
bu alanın Kültür 
Varlıkları kurulunca 
tescilli olan 
çevresinde tarihi 
yapıların bulunduğu 
dikkat çekilerek 
bunların çevresinin 
açılması amaçlandığı 
belirtildi. Meclis 
Komisyon raporunu 
oybirliği ile kabul 
etti.
CHP’li üye Mert Dimi 
li kamulaştırmaların 
biran önce yapılarak 
vatandaşın mağdur 
edilmemesini istedi. 
Daha sonra meclisi 
sunulacak önergeler 
divana verildi.

Önergeler arasında 
Karsın Çıldır ilçesin
den buradaki spor 
kulüplerine verilmek 
üzere spor malzeme 
leri isteği ile ilgili 
dilekçe okundu.
Dilekçenin gündeme 
alınması önce 
yapılan konuşma 
larda, Gemlik için
deki spor kulüpleri 
ne yeterince yardım 
yapılmadan Çıldır 
daki spor kulüpleri 
ne yardım edilme 
sinin razı olunma 
yacağı belirtildi. 
AKP Meclis üyesi ve 
Kent Konseyi üyesi 
Mukaddes Serim ise 
Filistin’in Kudüs 
şehrinin bir ilçesi ile 
kardeş şehir olun 
masını öneren öner
gesi de tartışmalara 

neden oldu. Kurula
cak bir komisyonun 
incelenmesinden 
sonra kardeş şehir 
konusunun yeniden 
meclise getirilme
sine karar verildi. 
Daha sonra siyasi 
partilerin konuşma 
İarına sıra geldi.
MHP adını söz alan 
Mahmut Solaksuba 
şı, Belediye Başkanlı 
ğında yazılı olarak 
istedikleri şehrin 
imar planlarının ince 
lendiğinde 1/100 bin 
ölçekli imar planının 
onaysız olduğunu 
gördüklerini söyledi. 
Solaksubaşı, “Bu 
konu bizi şaşırttı. 
2013 tarihli bir plan 
var. Sonra bu planın 
onaysız olduğunu 
gördük. Daha sonra

2015 de bir plan 
yapılmış bunun da 
Büyükşehir Meclisin 
de görüşülmeden 
geri çekildiğini ve 
onaylanmadığını 
gördük. Şu anda 
Gemlik’in 1/100 bin
lik bir onaylı imar 
planı yok. İncelediği 
mizde sanki Gem
likte yapılmak iste
nen bir çalışma var. 
Gemlik’in boşaltılıp 
dağlara doğru 
taşınmasıyla alakalı 
bir düzenin veya 
çalışmanın başlan 
gıcı olarak görüyo 
ruz.”dedi. Başkan 
Yılmaz 100 binlik 
planda bu detayı 
nasıl gördünüz diye- 
sordu. Solaksubaşı, 
KHK ile Gemlik 
taşınıyor denince bu 

planı böyle gördük
lerini söyledi.
Başkan Yılmaz, bu 
konuda görevin 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin oldu 
ğunu söyledi ve 100 
binlik onaylı planın 
bulunmadığını kabul 
etti.
CHP Grup sözcüsü 
Emir Birgün söz aldı. 
KHK nin Tv’lerde ve 
basında açıklamalar 
dan farklı farklı algı 
lar oluştuğunu söyle 
yen Birgün, haber
lerin yayınlan masın 
dan sonra Belediye 
Başkanının Gemlik 
Belediye meclisini 
olağanüstü olarak 
toplamasını bek
lediklerini ve ko
nunun burada görü 
şüldükten sonra 
basının karşısına 
çıkması gerekirken 
bunu yapmadığını ve 
konuşulanların Gem
lik’te büyük infiale 
neden olduğunu 
söyledi, Birgün, bu 
olumsuz algının 
kaldırılması için ne 
yapılması gereki 
yorsa yapılmasını 
istedi.
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Bursa'da lacia teğet geçti
Bursa'da aşırı hız 
ve dikkatsizlik 
sonucu takla atan 
otomobil alt geçi 
din çıkış noktasına 
çarparak durabildi. 
O anlar güvenlik 
kamerasına yansır 
ken, sürücü ise 
yaralı olarak kur
tuldu.
Şehir merkezin
deki dikkatsizlik 
sonucu yaşanan 
kazalar da mobese 
kameralarına 
yansıdı.

Bursa'da narkotik 
polislerinin teknik 
ve fiziki takibin 
ardından bir eve 
düzenlediği 
operasyonda 
çatışma çıktı. 
Olay, Osmangazi 
ilçesi Fatih Ma- 
hallesi'nde mey
dana geldi. Bursa 
Uyuşturucu ile 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekip
leri, teknik ve 
fiziki takip sonucu 
tespit ettikleri bir 
eve operasyon 
düzenledi. Ekip
lerin eve gireceği 
sırada hemen 
bitişikteki binanın 
alt katında bulu

MarttMöiıımııii
Bursa'nın İznik 
ilçesinde bir kadın, 
tartıştığı eşinin 
yüzüne biber 
gazı sıkınca çift 
karakolluk oldu. 
Edinilen bilgiye 
göre, Selçuk Ma
hallesindeki ev
lerinde T.S (50), 
karısı B.S (44) 
ile tartışmaya 
başladı. Sözlü 
tartışmanın

Bursa İzmir kara 
yolu Sırameşeler 
Mahallesi yakınla 
rında en sağ 
şeritte hızla giden 
otomobil sürücü 
sü, direksiyon

hakimiyetini 
kaybederek takla 
atmaya başladı. 
Alt geçidin çıkış 
noktasına 
çarparak durabilen 
otomobil sürücüsü

nan elektrikçi 
dükkanından çıkan 
31 yaşındaki Okan 
U. ve kardeşi 19 
yaşındaki Ümit U., 
ellerinde pompalı 
tüfek ve tabanca 
ile polislere ateş 
açtı. Kısa süreli 
çatışmada polis 
memuru V.Ç., be

linden yaralandı. 
İşyerine giren iki 
saldırgan daha 
sonra polislerin 
ikna etmesiyle 
teslim oldu. 
Yaralanan polis 
memuru V.Ç. ise 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.

yaralandı. O es
nada alt geçitten 
kimsenin caddeye 
çıkmaması 
muhtemel faciayı 
önledi. Polis ekip
leri kazayla ilgili 
tahkikat başlattı. 
Bursa'da şehrin 
muhtelif nokta 
larında dikkatsizlik 
ve kurallara 
uyulmaması sebe
biyle yaşanan 
kazalar da mobese 
kameralarınca an
bean kaydedildi.

POLİSİN 
DURUMU İYİ 
Yaralı polisin duru
munun iyi olduğu 
belirlendi.
Polislerin baskın 
düzenlediği ev ile 
iki kardeşin ateş 
açtığı işyerinde 
yapılan aramalar 
da metamfetamin, 
esrar, hassas tera 
zi, 2 ruhsatsız ta
banca, 1 pompalı 
tüfek çok sayıda 
bıçak ve sopa ele 
geçirildi. Polislerle 
çatışan 2 saldır 
gan ile operasyon 
yapılan evde 
2 kişi olmak üzere 
4 şüpheli gözal 
tına alındı.

ardından B.S, elin
deki biber gazını 
aniden kocası 
T.S'nin yüzüne 
sıktı. Biber gazının 
yanıcı etkisiyle 
sersemleyen T.S 
ve B.S karakolluk 
oldu. Emniyete 
getirilen çift, bir
birlerinden 
şikayetçi oldu. 
Olayla ilgili soruş 
turma sürüyor.

Sayfa 3

Bursa'da kumar
operasyonu

Bursa İl Jandarma Komutanlığına 
bağlı ekipler, kumar oynatıldığı iddia 
eden derneğe baskın yaptı. Çok sayıda 
kumar malzemesi ele geçirildi. Bursa İl 
Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptık 
lan çalışma sonucu Yıldırım İlçesi 
Karapınar Mahallesinde bulunan bir 
dernekte kumar oynandığı bilgisine 
ulaştı.
Adli makamlardan operasyon için ah 
nan iznin ardından ekipler derneğe 
baskın düzenledi. Düzenlenen operas 
yonda 140 adet kart, 7 bin pul, kumar 
oynama makinesi, pinpon topları ele 
geçirildi. Dernekte kumar oynayan 62 
şahıs ile dernekte kumar oynatan kişi 
ye toplam 15 bin Türk Lirası idari para 
cezası kesildi. Amacı dışında faaliyet 
göstererek kumar oynatılan derneğin 
kapatılması için idari işlemler 
başlatıldı.

8 aylık bebenin 
feci sonu

Bursa'da elinde oynadığı topu ağzına 
atan 8 aylık bebek boğularak hayatını 
kaybetti. Olay merkez Osmangazi 
ilçesi Başaran Mahallesi'nde bulunan 
çocuk parkında meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Suriyeli A.K. ve 
A.K.'nin 3 çocuğundan biri olan Sürey 
ya K., parktaki çocuklara bakarken 
elindeki küçük topu ağzına attı.
Yakınlarının nefes alamadığı fark 
etmesi üzerine ağzında topu çıkarma 
ya çalıştı. Tüm müdahalelere rağmen 
top çıkmayınca 112 Acil Servis ekipler
ine haber verildi. Uzun süre nefessiz 
kaldığı için kalbi duran çocuk olay yer
ine gelen 112 Acil Servis ekipleri 
tarafından Bursa Devlet Hastanesi 
kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere 
rağmen 8 aylık bebek hayata 
döndürülemedi.
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Alo’muzu da yitirdik
Ecevit’e olan sevgisi ve hayranlığı 

yaşamı boyunca sürdü.
1980 den sonra kurulan SDP ilçe 

yönetimine girdi.
Belediye meclis üyeliği yaptı.
Uyumlu kişiliği ile her kesimle 

kaynaştı.
Girit’ten göç eden bir ailenin oğluy 

du, bunu hiç unutmadı.
Bu nedenle Derneğin her yıl yöne

timde görev aldı.
Verilen her görevi yapan biriydi.
Ahmet Çakmak, Yunanistan da 

olduğu için Ali Ağabeyin cenazesine 
yetişemedi.

Böyle bir ayrılığın yaşanacağını 
bilseydi, gitmezdi oralara.

Son yolculuğuna uğrayamadı 
Alocuğunu. Ama, ruhen bizlerleydi 
biliyorum.

Son görüştüğümüzde Arif Çakmak ile 
birlikteydik.
“Çoktandır görünmüyorsun” dediğim 

de, hastanede olduğunu söyledi.
Süzülmüştü. Sorunu ciğerlerindeydi. 

“Bırak içme şu meredi” dedim.
Sevdiği arkadaşı eniştem Eşref’i 

anımsattım.
“Nefes alamayacak, kalacaksın bir 

gün dedim. Demez olaydım.
Acı haberi dün sabah tep telefonunu 

açan eşim verdi.
O’nu da İnan Ağabeyimin yanıtın 

yolladık.
Bu ara ne kadar sevdiğimiz insanı 

kaybettik biliyorsunuz.
Onlar öbür alemde bira raya gelecek

lerdir mutlaka.
Bizleri oradan izleyecekler, bu yaşam 

daki kavgaların, hırsların, çekemezlik- 
lerin, ihtirasların, cep doldurmalar 
ne kadar boş olduğunu giderken kim 
senin birşey götüremeyeceğini hisse- 
tireceklerdır.

2018’in ilk günlerinde Ali Altuntaş’ı da 
uğurladık sonsuzluğa.

Seni unutmayacağız sevgili ‘Alo’ 
Yerinde rahat uyu, oradan sevdiğini

Gemlik’i izle, ışık saç çevrene.
Önceki günkü belediye mecli&nae 

Ardahanın Çıldır İlçesinden gelen bir 
talep okundu.

Çıldırlı sporcular için Belediyeden 
oldukça çok sayıda spor malzemesi is
teniyor.

Çıldır nire, Gemlik nire...
Belediye Başkanınızın Kars kökenli 

olmuşundan mıdır nedir bu talep.
Belediye meclisinden yardım çıkacak 

mı önümüzdeki günlerde göreceğiz.
Gemlik’teki spor kulüplerinim bin, 3 

bin lira veren belediyemiz, hemşerilik 
hukukuna dayanarak Çıldır’a yardınj 
yapacak mı, sîzler de izleyin. i

Resmi Gazete’de 
yayımlanan 696 
Sayılı KHK ile alt 
işveren işçilerinin 
kamuda istihdamı 
için yapılan düzen
leme doğrultusunda 
Gemlik Belediyesi’ 
nde çalışan taşeron 
işçilere yönelik bilgi 
lendirme toplantısı 
yapıldı.
Sosyal Yaşam 
Merkezi’nde 
gerçekleştirilen 
toplantıda, son 
yayımlanan 696 
sayılı Kanun Hük
münde Kararria 
mede (KHK) yer 
alan taşeron 
işçilerin kadroya 
alınması süreci 
hakkında işçiler 
bilgilendirildi.
Düzenlenen toplantı 
ya Belediye Başkan

Gemlik bir sevilen simasını daha kaybetti

Mi aituntaş vefat etti
İlçemizin sevilen 
simalarından eski 
belediye meclis 
üyesi Girit ve Rume 
li Türkleri Kültür 
Dayanışma Derneği 
yönetim Kurulu 
üyesi Ali Aituntaş 
dün sabaha karşı 
hayatını kaybetti. 
Solunum yetersizliği 
nedeniyle geçtiğimiz 
günlerde hastanede 
tedavi gören Ali 
Aituntaş, taburcu 
olduktan sonra evin 
de istirahat etmeye 
başladı.
Çarşamba günü 
Balıkpazarında 
esnaf arkadaşlarını 
gezen Aituntaş, dün 
saat 02.30 sıraların 
da ani olarak yeni 
den nefes almada 
zorluklar yaşamaya 
başladı. Aituntaş, 
bu arada yaşama 
yeda etti.
İlçemizde sevilen bir 
kişiliğe sahip olan 
Ali Aituntaş, 
Mehmet Turgut’un 
Belediye Başkanlığı 
döneminde Demok 
ratik Sol Partiden 
belediye meclis 
üyeliği yaptı. BPden

Yardımcıları Kadir 
Erol, Ahmet Avcı, 
Vedat Büyükgölci 
gezli’nin yanı sıra 
birim amirleri ve 
belediye perso 
netleri katıldı. 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Kadir 
Erol, 24 Aralık 2017 
tarihinde yapılan 696 
sayılı Kanun Hük
münde Kararna
menin (KHK) 127. 
maddesindeki Bele 
diyede çalışan 
Taşeron işçilerinin 

emekli olan Aituntaş’ ın cenaze

kadroya alınmasıyla 
ilgili olarak işçiler 
tarafından yapılması 
gereken ve kadroya 
geçebilmek için 127. 
madde ile atıfta bu
lunulan 657 sayılı 
Kanunun ilgili mad
delerindeki işçilerin 
taşıması gerekli 
özellikler ve kadroya 
geçtikten sonraki 
4857 sayılı kanun
dan doğan sorumlu 
luklarıyla 1475 sayılı 
yasanın 14. mad
desindeki kıdem 

tazminatı haklan ile 
ilgili işçilere bilgi 
verdi. Hükümetin 
yaptığı düzenleme 
ile çalışma 
hayatında yeni bir 
dönemin başladığını 
ifade eden Başkan 
Yardımcısı Kadir 
Erol, “Personelle 
rimiz vatandaşla 
nmıza hizmet ver 
dikleri sürece, 
işlerine devam 
edeceklerdir. 
Uygulama hem 
işçilerimize hem de 
ilçemize hayırlı 
olsun” dedi 
Katılımcılardan 
Sorular alınıp, 
cevaplar verildikten 
sonra bilgilendirme 
toplantı sona erdi. 
İşçilerden dilekçeleri 
alınarak ilk adım 
atılmış oldu.

si dün öğle namazın 
dan sonra Balıkpa 
zan Camiinde kılı 
nan cenaze namazı 
ardından ilçe mezar 
lığında toprağa veril 
di. Altuntaş’ın ce
nazesine Belediye 
Başkanı Yardımcısı 
Ahmet Avcı, beledi 
ye meclis üyeleri, 
siyasi partilerin 
başkan ve yönetici
leri ile çok sayıda 
sivil toplum kuru 
luşu yöneticileri, 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı İs
mail Beki, aile yakın 
lan, arkadaşları ve 
sevenleri katıldı.
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GEMUKSPOR: 59 CUCUMSPOB: 35
Basketbolda 
ilçemizi en iyi 
şekilde temsil 
etmiş iki köklü 
kulübümüzün 
yıldız takımlarının 
mücadelesini 
dostluk kazandı ve 
Gemlik Gençliği 
kazandı.
Maçın dostluk ve 
kardeşlik ortamın 
da oynanması, tüm 
oyuncuların sport
mence mücadele 
etmesi izleyenlere 
büyük keyif 
verirken ailelerde 
bu mücadeleden 
memnun oldular. 
Her iki kulübümü 
zünde gençlerim
ize önem vermesi, 
onları salonlarda 
buluşturması 
Gemlik için olması

gerekendi. haya, R.E.Eker,
Gücüm spor sa- Hüseyin Dur,

Muhammet F.Kader 
han, K.Yıldırım

T.V.Kandiyar, 
B.Aksu ile çıktı. 
Rakibi Gemlikspor 
ise, Emre Mutman, 
Taha Ertürk, Ahmet 
Ali Onaç, Çetin 
Akın, Ali Gülenç, 
Aytaç Kısalar, Eren 
Avar, Kaptan İzzet 
Kurt ile sahaya 
çıktı. Skordan çok 
sporun öne çıktığı 
maçta, gençlerin 
sahada yaptığı 
centilmence mü
cadele ayakta 
alkışlandı ve 
sonuçta kazanan 
ilçemiz oldu. 
Gemlikspor bas
ketbol şube so
rumlusu İbrahim 
Tokgöz, "Yıldız 
Takım olarak gu
rubumuzda yedi 
maç yaptık ve beş

galibiyet aldık ve 
gurubumuzdaki 
iddiamızı devam 
ettiriyoruz. Sahada 
mücadele eden 
tüm oyuncular 
Gemlik Gençliğidir 
ve buna vesile olan 
herkesi kutluyo
rum. Gençlerimizi 
ne kadar çok spora 
yönlendirebilirsek, 
geleceğimizde o 
kadar parlak olur. 
Bu yıl Küçük, 
Yıldız, Genç ve A 
Takım olmak üzere 
dört takım ile mü
cadelemize devam 
ediyoruz. Bizlere 
destek olan herke 
se ve özellikle de 
ÇAKMAK KOLEJ'e 
bu galibiyeti hedi 
ye ederek teşekkür 
ediyorum." dedi.

Makine Mühendis
leri Odası (MMO) 
Bursa Şubesi 
Başkanı İbrahim 
Mart, Bursa'da 
hava kirliliğinin 
Dünya Sağlık 
Örgütü değerleri 
nin 5 katı üzerinde 
olduğunu söyledi. 
Mart, kış mevsi 
miyle bir yandan 
karbonmonoksit 
zehirlenmeleri, bir 
yandan hava 
kirliliğinin büyü 
mekte olan 
Bursa'yı tehdit 
ettiğini söyledi. 
Sanayi bölgelerinin 
yerleşim alanlarına 
yakın olmasın hava 
kirliğinin başlıca 
sebeplerinden 
olduğunu vurgu
layan Mart, "Egzoz 
emisyon ölçüm
lerinde kamusal

denetimin piyasa 
laştırılması, doğal 
gaz fiyatlarının 
yükseklik sebe
biyle vatandaşların 
kalitesiz kömür, 
hatta plastiğe 
yönelmesi, şehre 
giriş çıkışlarda 
kömür denetim
lerinin olmaması, 
karayolu taşıma 

alığında araç 
sayısının artması, 
araçların bakımla 
rımn yapılmaması 
başlıca sebepler
dendir" dedi.
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı'nın hava 
kalitesinin izleme 
istasyonlarının 81 
ilde hizmet 
verdiğini aktaran

Mart, "Partiküler 
madde konusunda 
özellikle İnegöl risk 
altındadır. Şehrin 
tamamında çok 
yüksek partiküler 
madde kirliliği gö
zleniyor. Azot oksit 
kirliliği de yine 
Bursa'da risk 
oluşturacak se
viyededir. Bursa'da 

yüksek hava 
kirliliği gerçekleş 
tiği halde, buna 
karşı bir eylem 
planı yürürlüğe 
girmemiştir. 
Türkiye'nin havası 
en kirli kentlerin 
den olan Bursa'da 
ulusal sınır değerle 
rinin 2, Dünya 
Sağlık Örgütü 
değerle rinin 5 katı 
üze rinde bir kirlilik 
bulunmaktadır. 
Hükümet hava 
kirliliğini önleme 
konusunda ivedi 
olarak adım atma 
lı" diye konuştu. 
Mart, "Konutlarda 
ısı yalıtımı yapılma 
sı, ulaşımda raylı 
başta olmak üzere 
toplu taşıma 
yaygınlaştırılması 
gerekiyor. 10 nu
mara yağ kullanan 

özel halk otobüs
leri trafikten men 
edilmelidir. 
Sitelerde kazan 
daireleri denetlen- 
melidir. Baca 
gazı analizleri 
yapılarak denet 
lenmesi, sana 
yide kirleten ve 
katma değer 
üretmeyen 
sanayi yapı 
sından ileri 
teknoloji üre 
ten sanayi 
yapısına geçil 
melidir.
Başta Bursa 
Valiliği olmak 
üzere bütün yet 
kilileri tavsiyele 
rimizi dikkate 
almaya ve hava 
kirliliği ile mü
cadeleye 
çağırıyoruz" 
dedi.

KAŞEDE BEKLEMEK 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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8iKiWMıbıam
2017-2023 döne 
mini kapsayan 
Ulusal Enerji 
Verimliliği Eylem 
Planı dün Resmi 
Gazete'de 
yayımlandı. Plana 
göre, otomobillerin 
şehir merkezlerine 
girişini sınırlayan 
caydırıcı önlemler 
alınacak.
Otomobillerin Şehir 
Merkezine Girişi 
Sınırlanacak 
2017-2023 dönem
ini kapsayan Ulusal 
Enerji Verimliliği 
Eylem Planı dün 
Resmi Gazete'de 
yayımlandı. Plana 
göre, otomobillerin 
şehir merkezlerine 
girişini sınırlayan 
caydırıcı önlemler 
alınacak.
Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanlığı 
tarafından 
hazırlanan Ulusal 
Enerji Verimliliği 
Eylem Planı (2017- 
2023) Yüksek Plan
lama Kurulu tarafın 
dan kabul edildi. 
Plana göre, otomo
billerin şehir mer 
kezlerine girişini 
sınırlayan caydırıcı 
önlemler alınacak,

parklanma ücre
tinin şehir trafiğinin 
yoğun olduğu böl
gelerde pahalı, 
sakin olduğu yer
lerde ise nispeten 
ucuz olduğu düzen
lemeler yapılacak. 
ENERJİ TÜKETİMİ 
YÜZDE 14 
AZALACAK 
Resmi Gazete'nin 
mükerrer sayısında 
dün yayımlanan 
Plan kapsamında, 
bina ve hizmetler, 
enerji, ulaştırma, 
sanayi ve teknoloji, 
tarım ve yatay 
konular olmak 
üzere, toplam 6 kat
egoride 55 eylem 
planı ile 2023 
yılında Türkiye'nin 
birincil enerji tüke
timini yüzde 14 
azaltılması hedefi

yer aldı.
YOL ÜSTÜ ARAÇ 
İŞGALİ
Ulaştırma sektörü 
başlığı altında, 
"Şehirlerdeki trafik 
yoğunluğunun 
azaltılması: Otomo
bil kullanımının 
azaltılması" eylemi 
yer aldı. Amaç; 
şehir merkezlerin 
deki trafik yoğun 
tuğunun azaltılması 
için araçların yol 
üstüne parkının 
etkin bir şekilde 
denetimi, caydırıcı 
ücretlendirme sis
temlerinin 
uygulanması ve 
akıllı park alamı 
sistemlerinin 
kurulması olarak 
belirtildi. Yürütüle
cek faaliyetler 
şöyle sıralandı:

* Otomobillerin 
şehir merkezlerine 
girişini sınırlayan 
caydırıcı önlemler 
alınacak.
* Trafik 
yoğunluğuna 
neden olan cazibe 
merkezlerinin 
otopark kapa
siteleri uygun 
şekilde plan
lanacak, otoparksız 
bina uygulamala 
rina müsade edil 
meyecek ve 
belediyeler 
tarafından tahsil 
edilen otopark be
dellerinin yeni 
otopark 
yapımlarında 
kullanımı etkin 
yürütülecek.
* Yolüstü ve 
kaldırımların 
araçlar tarafından 
işgalinin önlenmesi 
ve yoğun arterlerde 
yolüstü 
parklanmaların 
planlanmasına 
yönelik çalışmalar 
yürütülecek. Taksi, 
otobüs, dolmuş 
gibi araçların in- 
dirme/bindirme 
alanlarının fiziki 
düzenlemeleri 
yapılacak.

by'egm ■

BIST 100 endeksi yılın son işlem 
gününü yüzde 0,74 artışla 115 bin 333 
puanla tüm zamanların en yüksek 
kapanışını gerçekleştirdi. İşlem hacmi 
5,6 milyar TL oldu.
Endeks seans içinde 115 bin 840 puanla 
tüm zamanların en yükseğini gördü. 
ABD'nin Türkiye ile vize hizmetlerinin 
yeniden tamamen başlatılacağı 
mesajını vermesinin ardından genele 
yayılan alımlarla BIST 100 endeksi 
114.480,45 puanla tüm zamanların en 
yüksek kapanışını yapmıştı.
Analistler, ABD ile Türkiye arasındaki 
vize sorununun çözüme ulaşmasının 
Türk lirası varlıklara ilgiyi artırdığını be
lirterek, bu ilgilinin yılın son işlem 
gününde de devam etmesinin 
beklendiğini kaydetti.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 en
deksinde, gördüğü en yüksek seviye 
olan 115.093 puanın direnç, 112.500 se
viyesinin ise destek konumuna 
geldiğini dile getirdi.

SATILIK
HİSARTEPE MAHALLESİNDE 

FULL DENİZ MANZARALI 
4+1 DUBLEKS EV 

SAHİBİNDEN SATILIKTIR 
0 535 854 51 08

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

HLŞEDEBEKLEMEKYOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No :5/A
Tel:(0.22f) 51396 83 GEMLİK

KUÇUKKUMLA 
öttmsinsiiE 

IIAVUZLU EŞYALI ve EŞYASI! 
loluiıiHsm

05353781800
MATBAACILIK - YAYINOLIK - REKLAMCILIK
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Kiracılara Ocakta He 15,82 Zam Yapılacak
TÜİK'in açıkladığı 
yeni enflasyon 
oranları ile sözleş 
mesi Ocak ayında 
biten kiracılara, yeni 
yılda yüzde 15,82 
oranında zam 
yapılacak.
Enflasyon 
rakamlarının 
açıklanması 
sonrası kira zam 
oranları da belli

oldu. Türkiye İstatis
tik Kurumu'nun 
açıkladığı yeni en- 
flaşyon oranları ile 
sözleşmesi ocak 
ayında biten 
kiracılara yeni yılda 
yüzde 15,82 
oranında zam 
yapılacak.

BİN LİRAYA 158 
LİRA ZAM

2017'de 1000 lira 
kira ödeyen bir 
kiracının 2018 
yılında kirasına 
158 lira eklenecek.
Yıllık bazda 12 
ay boyunca 12 bin 
lira ödeyen kiracı 
Ocak ayı zammıyla 
birlikte bir sene 
boyunca toplamda 
13 bin 896 lira kira 
ödeyecek.

flllıollü Icecelılere Ytiale 7,1 Maktu Vergi Zammı Gel Ji
Maliye Bakanlığı, 
yeniden belirlediği 
alkollü içeceklerin 
asgari maktu vergi 
tutarını yüzde 7,1 
oranında yükseltti. 
Maliye Bakanhğı'nın 
yeniden belirlediği 
alkollü içeceklerin 
asgari maktu vergi 
tutan yüzde 7,1 
oranında yükseldi. 
Rakı için asgari 
maktu vergi tutan 
11.3 lira, cin ve 
votka için asgari

vergi tutarı 11.6 lira 
arttı. Bira için asgari 
maktu vergisindeki 
artış ise 9 kuruş 
olarak belirlendi.
70'LİK RAKININ 
FİYATI 4,5 LİRA 
ARTACAK
NTVde yer alan 
habere göre vergiye 
gelen bu artış ile 
alkollü İçkilerin per
akende satış 
fiyatına yüzde 3 
civarında zam 
olarak eklenmesi

bekleniyor. Böylece 4-4.5 lira oranında görülüyor.
70'lik rakının fiyatı zamlanması ön Ote yandan sigara

ve diğer tütün ürün
lerinin vergilerinde 
herhangi bir 
değişiklik yapılmadı. 
MAKTU VERGİ: 
Mükellefler arasında 
ayrım yapılmaksızın, 
farklı oranlarda 
değil, herkesten 
eşit olarak alınan 
vergidir. Baş ve 
damga vergilerini 
örnek olarak veri 
lebilir. Bazı harç 
türleri de bu vergi 
kapsamındadır.

flralıfc avının Zam Şampiyonu Patlıcan Oldu
Aralık ayında zam 
şampiyonu fiyatı 
yüzde 23,10 artan 
patlıcan olurken 
fiyatı en fazla düşen 
ürün ise yüzde 17, 
03'le portakal oldu. 
Türkiye İstatistik

Kurumu (TUIK), 
2017 yılı Aralık ayı 
tüketici fiyat endek 
si verilerine göre, 
Aralık ayında fiyatı 
yüzde 23,10 artan 
patlıcan zam şampi 
yonu oldu. İkinci 

sırada fiyatı yüz de 
20,62 artan nar yer 
alırken, üçüncülüğü 
yüzde 15,15 artan 
salatalık aldı. Fiyatı 
en fazla artan ürün
ler sırala ması şöyle 
gerçekleşti; doma 

tes yüzde 15,12, 
mandalina yüzde 
12,88, kuru soğan 
yüzde 9,91, yumurta 
yüzde 9,53, sıcak 
içecek makina lan 
(su ısıt ıcısı) yüzde 
yüzde 9,44, balık 

yüzde 7,52, patates 
yüzde 6,49, elektrikli 
küçük ev aletleri 
(tost makinası) yüz 
de 5,22, kargo gön
derme ücreti yüzde 
4,80, ütü yüzde 4,76, 
marul yüzde 4,46, 

tuvalet kağıdı yüzde 
4,05, pirinç yüzde 
3,78, dizel otomobil 
yüz de 3,74, benzinli 
oto mobil 3,70, set 
üstü ocak yüzde 
2,89 ve kömür ücreti 
yüzde 2,24.
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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 Anza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
OrnrtBöl.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 Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
llçeTanmMüd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

VAPUR-FERİBOT
KAYMAKAMLIK

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

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

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

R
Pamuklcale 012 OO 26
DENİZ UÇAâl A13A5 13
Pogasua Akmla Seyahat 914 «3 02
METRO 013 12 12
Aydın Turizm 013 20 77
SOzsr Turizm 312 1O 72
Kanbarofilu-Eaadaş 014 43 4»
Anrtur 014 47 71
Kamil Koç 012 0*103

DAĞITICILAR
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GEMDAŞ 513.29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yon! 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

Davlot 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

BELEDİYE
Santral 51345 21-23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182

| Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
| Su Anza Yalnız 185

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

1
Akcan Petrol B13 dO 7B
MAR-PET 013 30 33
Tuncay Otogaz 0*13-10 49
Beyza Petrol 913 O1 03

Gemlik K&fez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL :43 SAYI: 5971 
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)

ieiiİiAiiH
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

SEN KİMİNLEDANS 
EDİYORSUN 

11.15-15.15-19.15 
ÖTEKİ TARAF 

13.15-17.15-21.15

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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YİĞİT W İNŞAAT

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

www.yigitinsaatgemlik.com

YAPI 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

DÜĞÜN SALONU 4 i ^o^rekŞİZDELL Gerçekleştirmek BİZDEN...

MANAÖnO

DÜĞÜN - NİŞAN 
SÜNNET - KINA 

YEMEKLİ 
YEMEKSİZ 

VE HER TÜRLÜ 
CEMİYETLERİNİZ 

İÇİN 
HİZMETİNİZDEYİZ

HER BÜTÇEYE 
UYGUN 

KİŞİYE ÖZEL VE 
HAZIR GELİNLİK 

KINALIK - NİŞANUK
KAFTAN - j 

ÖZEL DİKİM / 
VE HAZIR ABİYÖ& 

ÇEŞİTLERİMİZ W| 
PROFESYONKİ
KADROMU^ 

HİZMGTİNİZDı

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

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

LWPyİlÎ
REZERVASYONLARIMIZ 

BAŞLAMIŞTIR

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

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

http://www.yigitinsaatgemlik.com
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ deprem konusunda görüşlerini bildirdi

2 Balıandan'fienılili taşınacak” açıklaması
Güne Bakış
Kadri GÜLER

7^ kadri_guler@hotmail.com

Bakan Özhaseki ve Akdağ’dan 
Gemlik’i TAŞIYACAĞIZ açıklaması
Hani Gemlik Taşınmayacak, 

Dönüştürülecekti?
2017 yılının son haftasında çıkarılan 

KHK ile deprem riski taşıyan Gemlik’in 
Orman vasfını kaybetmiş olan ilçenin te
pelerinde açılacak alanlarda yapılacak 
konutlara taşınması konusu Türkiye 
gündemini bir hafta meşgul etti, hala 
daha ediyor.

Belediye Başkanı televizyonlara Gem
lik’in taşınacağını söyledi.

Ertesi gün “Dönüştürülecek, basın 
yanlış yazdı’’ dedi. Devamı sayfa 4’de

Gemlik’in orman niteliğini 
kaybetmiş alanlarda yapıla 
cak konutlara taşınacağı 
şeklinde basında çıkan 
haberlerin medyaca yanlış 
aksettirildiğini söyleyen 
Belediye Başkanı Refik 
Yılmaz’a karşın, basına 
açıklama yapan Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Mehmet 
Özhaseki ile Başbakan 
Yardımcısı Recep Akdağ, 
Gemlik’i riskli alanlardan 
TAŞIYACAKLARINI söyle 
diler. Haberi sayfa 2’de

üreticinin yüzü güldü sıra tiiketiciıle
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 2017-2018 ürün alım kampanyası kapsa 
mında üreticiden alınan ürüne verilen yüzde 35 fiyat artışına rağmen, 2018 yılında ürün satış 
fiyatlarında uygulanacak zam oranının ortalama yüzde 4’ü geçmeye ceğini açıkladı. Syf 2’de

SHLflK

KUMLA 2. ŞUBEMİZ

GEMLİK ŞUBEMİZ

VHII DANIŞMANLIĞI

ZAMANINDA VE DEĞERİNDE ALIM SATIM

IKıvtat
SATILIK - KİRALIK EV - ARSA - 
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W d a y i e m I a k. s a h i b inde n . c o m .
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ deprem konusunda görüşlerini bildirdi

2 Ballanılan' Gemlik laşınacak " açıklaması
696 Sayılı Kanun 
Hükmünde Karar
name ile deprem 
riski altında bulunan, 
Gemlik’in orman 
niteliğini kaybetmiş 
alanlarda yapılacak 
konutlara taşınacağı 
şeklinde basında 
çıkan haberlerin 
medyaca yanlış 
aksettirildiğini 
söyleyen Belediye 
Başkanı Refik Yıl 
maz’a karşın, basına 
açıklama yapan 
Çevre ye Şehircilik 
Bakanı Mehmet 
Özhaseki ile Başba 
kan Yardımcısı Re 
cep Akdağ, Gemlik’i 
riskli alanlardan 
TAŞIYACAKLARINI 
söylediler.

YAVAŞ YAVAŞ 
TAŞIYACAĞIZ

Bakan açıklamaları 
şöyle: 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Mehmet 
Özhaseki, 696 Sayılı 
Kanun Hükmünde 
Kararname (KHK) ile 
Bursa'nın Gemlik 
ilçesinde deprem 
riski altında bulunan 

yerleşim yerlerinde 
yaşayanların daha 
güvenli bölgeye 
nakledilmesine iliş 
kin düzenleme 
hakkında açıkla 
malarda bulundu. 
Özhaseki, bu ko
nunun KHK'ye neden 
girdiğine ilişkin soru 
lar geldiğini aktara 
rak, deprem konusu 
söz konusu olunca 
beklenemeyeceğini, 
burada can güvenliği 
ve yaşam hakkının 
söz konusu olduğu 
nu için KHK'de yer 
aldığını anlattı. 
Depremle ilgili 
yasa çalışmaları da 
olduğunu hatırlatan 
Özhaseki, şöyle 
devam etti:
"Bu arada hızlı dav 
ranabilmek adına da 
en ön planda yerler 
için kararlar alınıyor. 
Şimdi alınan bu 
karar neticesinde 
bozuk orman arazisi 
dediğimiz, üzerinde 
çalılık olan sert 
zeminli, daha önce 
gidil miş, çalışılmış, 
tespit edilmiş yerlere 
Orman Bakanlığı'nın 
da uygun görüşüyle 

ilçe TAŞIYACAK. 
Önümüzdeki gün
lerde planlama 
süreci başlayacak. 
Sonra bu planlama 
süreci içerisinde 
nasıl, nerede, ne 
yapılacak onlara 
karar verilecek ve 
çok hızlı olarak da 
burada konutlar inşa 
edilip risk taşıyan bi
nalar yavaş yavaş 
taşınacak. Bütün 
çalışmalar tabi ki 
Türkiye'yi sağlam 
bir zemin üzerin de 
oturtabilmek planı 
üzerine kurulu." 
dedi.

6-7 ŞİDDETİNE 
DAYANMAZ

Bakan Özhaseki, 
Gemlik'te bölgedeki 
konutların, büyüklü 
ğü az olan deprem
lerde dahi yıkılabile 
cegıne dair haberlere 
ilişkin, 6-7 şiddetine 
dayanamayacak bir 
şehrin olamayaca 
ğım, şehirler kuru
lurken depremselli 
ğin ön planda tu
tulup zemin etüt
lerinin ona göre 

hesaplanması gerek 
tiğine dikkat çekti, 
ilgili bölgedeki statik 
hesapların olabile
cek en şiddetli dep 
remlere göre yapıl 
ması gerektiğini vur
gulayan Özhaseki, 
"Eğer siz bunları 
yapmazsanız büyük 
bir felaket sizi bek
liyor demektir. Ne 
yazık ki Gemlik'te de 
söylenilenler doğru. 
Biz de okuyoruz 
onları. Verilen rapor
lar öyle. 'En ufacık ' 
bir depreme dayana
mayacak' diye geçi 
yor." ifadesini 
kullandı.
Türkiye'nin neredey 
se tamamında 
kentsel dönüşüm 
yaptıklarına dikkati 
çeken Özhaseki, 
birçok bölgede vatan 
daşların yeni evlere 
geçmek istediğini 
ancak kimi yerlerde 
de mahallesini değiş 
tirmek, bulunduğu 
yerden çıkmak iste 
mediğini hatırlattı. 
Bakan özhaseki, 
şehircilik şurasında 
herkesi kendi ma
hallesinde tutabil

menin insanların 
tabii hakkı olduğu 
neticesine vardıkla 
rını belirterek, 
şunları kaydetti: 
"Bu, çok net. 
Ama bizim yapılan 
anketlerde gördüğü 
müz, hiç kimse 
orada, o mahallede 
kalmak istemiyor. 
Çünkü orada kalmak 
demek ileride olacak 
bir depremde ölmek 
demek. Böyle bir can 
tehlikesini kimse 
taşımak istemiyor. 
Çünkü deprem geldi 
ği zaman insanların 
en sevdiklerini alıp 
götürüyor. Evin 
içerisinde ne kadar 
kıymetli eşyanız 
varsa onu da alıp 
götürüyor, hatıranız 
yok oluyor.
Kimse de böyle bir 
riski görmek istemi 
yor. Orada en sağ 
lam zeminlere çık 
mak istiyor. Zaten 
yaşamış oldukları o 
bölgede nihayetinde 
hayat sürecekler. 
Belediyenin tespit ve 
taleplerine göre 
orası büyük ihtimalle 
sosyal donatı alanı 

olarak kullanılacak 
tır. Kendileri de 
yeşillikler içeri 
sinde, kendi eski 
mahallelerinde 
gezeceklerdir." 
Öte yandan Başba 
kan Yardımcısı 
Recep Akdağ da 
gazetecilerin sorula 
rını yanıtlarken 
Gemlik’in 
taşınması 
konusunda 
şunları söyledi: 
“Deprem Danışma 
Kurulunda, Gemlik’in 
dışında başka bir 
yerleşim biriminin 
daha taşınması 
konusunda 
tartışmalar yapıldı. 
Gemlik kadar riskli 
her hangi bir yer 
tesbit edilmedi.’’ 
Akdağ, Türkiye’nin 
en riskli alanı olarak 
belirlenen Gemlik’in 
altının ‘Sıvılaştırılmış 
bir zemin gibi’ 
olduğunu belirterek 
“Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı alınan 
karar gereğince 
yerleşim yerinin 
TAŞINMASI çalışma 
lannı yürütecektir” 
şeklinde konuştu

Üreticinin yüzü Buldu sıra tüketicide
Ürün alım fiyatlarını ortalama yüzde 35 artırarak üreticinin yüzünü güldüren Marmarabirlik, tüketicinin de yüzünü 
güldürecek. Marmarabirlik’in 2018 yılında satış rakamlarındaki zam oranı ortalama yüzde 4'ü geçmeyecek.
Marmarabirlik Yöne
tim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, 
2017-2018 ürün 
alım kampanyası 
kapsamında üretici
den alınan ürüne 
verilen yüzde 35 fiyat 
artışına rağmen, 
2018 yılında ürün 
satış fiyatlarında 
uygulanacak zam 
oranının ortalama 
yüzde 4'ü geçmeye 
ceğini açıkladı. 
2017-2018 ürün 
alım kampanyasını 
değerlendiren Asa, 
"Marmarabirlik 
olarak kampanya 
başında ürün alım 
hedefimizi 50 bin ton 
olarak açıklamıştık. 
Kampanya süre 
since üreticilerimizin

kooperatiflerine ve 
birliklerine sahip 
çıkmasıyla birlikte 
51 bin ton ürün alımı 
gerçekleştirilmiştir. 
Bu da Marmarabirlik 
tarihinde bir ilktir" 
dedi.
Kampanya kapsa 
mında bugüne kadar 
alınan 51 bin ton 

ürün karşılığında 288 
milyon TL bedel 
oluştuğunu ifade 
eden Asa, üreticiye 
bugüne kadar ürün 
bedellerinin yüzde 
80'i olan 213 milyon 
TL ödeme yapıldığını 
kaydetti.
Asa, ürün alım 
kampanyasının 10

Ocak Çarşamba 
günü sona ereceğini 
belirterek, ürün be
dellerinden kalan 
yüzde 20'lik kısmın 
da ocak ayı sonunda 
ödeneceğini bildirdi.

BU YIL ÜRETİCİYE 
ÇALIŞACAĞIZ

Başkan Asa, kam 
panya kapsamında 
ürün alım fiyatlarına 
bir önceki yıla göre 
yüzde 35 artış yapıl 
dığını anımsatarak, 
şunları kaydetti: 
"O günlerde ka
muoyunda bu artışın 
tüketici fiyatlarına 
nasıl yansıyacağı 
konusunda endişeler 
oluşmuştu. Kampan 
yanın sonuna yaklaş 

tıkça tüm sektör tem
silcilerinin gözünün 
Marmarabirlik'te 
olduğunu görmek
teyiz. Pazarlama 
Müdürlüğümüzün 
yapmış olduğu çalış 
malar ve piyasa 
araştırmaları ile 
Yönetim Kurulu
muzun değerlendir 
meleri neticesinde, 
Marmarabirlik olarak 
2018 yılında satış 
fiyatlarımıza orta
lama yüzde 4 oranın 
da artış yapmayı 
düşünmekteyiz. 
Dolayısıyla üretici 
fiyatlarına yüzde 35 
zam yapılmış olma 
sına rağmen tüketici 
fiyatlarına bu oran 
yansımayacaktır. 
Fiyat artış oranlarına 

baktığımızda, Mar
marabirlik olarak bu 
yılı kurumun sahibi 
olan üretici ortaklan 
miza çalışacağımız 
bir yıl olarak değer 
lendiriyoruz. 
Bir yandan üretici 
m izin kazancını 
artırmaya çalışır 
ken, diğer yan 
dan da sofralık 
zeytinin ülke 
genelinde her 
haneye ulaşabil 
mesi için tüketicile 
rimize uygun fiyatlı • 
ürünler sunmaya 
devam ediyoruz. 
Tüketicilerimiz bugü 
ne kadar olduğu gibi 
2018 yılında da Mar
marabirlik ürünlerini 
uygun fiyatla ve gü 
venle tüketebilirler."
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MalaMıiBaiiMiiiiilııMıl
Bursa'da trafikte 
yol verme mese
lesi yüzünden 
tartıştığı şahsı 
silahla yaralayarak 
kaçan şahsı, 
olay yerine düşür 
düğü lahmacun 
poşetinden yola 
çıkarak yakaladı 
Olay, Yıldırım'a 
bağlı Siteler Ma- 
hallesi'nde 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, A.T. ile A.I. 
trafikte yol verme 
meselesi yüzün

Bursa'da intihar girişimi
Bursa'nın Kara
cabey ilçesinde 
aydınlatma direği 
ne çıkarak intihara 
teşebbüs eden 
şahıs, ağabeyinin 
ve eşinin ikna 
etmesiyle direkten 
indirildi.
Edinilen bilgiye 
göre, dün gece 
saat 22.00 civarın 
da ilçe meydanın 
daki aydınlatma 
direğine çıkan 30

den tartışmaya 
başladı. Tartışma 
mn büyümesi 
üzerine A.T., A.l.'yı 
silahıyla bacağın 
dan vurarak 
yaraladı. Olay anı 
ve A.T.'nin 

yaşındaki T.B, intihar teşebbü
eşinin evi terk sünde bulundu
ettiğini ileri süren Polis tedbir

kaçması güven 
lik kamera 
sına yansıdı. 
Olayın ardından 
harekete geçen 
Yıldırım Suç 
Önleme ve 
Soruşturma Büro 

Amirliğine bağlı 
ekipler, şüphelinin 
kaçarken olay 
yerine düşür 
düğü lahmacun 
poşetinden yola 
çıkarak bir ad 
rese ulaştı. 
Şüphelinin 
kimliğini tespit 
eden ekipler, 
A.T.'yi evinde 
gözaltına aldı. 
İşlemlerinin 
ardından adliyeye 
sevk edilen A.T. 
tutuklanarak ceza
evine gönderildi.

Bursa'da miBşiurucu 
operasyonu!

alırken, ambulans 
hazır bekledi.
İtfaiye ekipleri 
ise hava yastığı 
açtı. T.B, olay 
yerine gelen eşi 
YB.'nin de 
çabaları neti 
cesinde bir 
saatte ancak ikna 
edildi. Şahıs 
ifadesi alınmak 
üzere Emniyet 
Müdüriüğü'ne 
götürüldü.

Bursa'da narkotik polisinin yaptığı iki 
ayrı operasyonda 4 kişi gözaltına 
alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 
ekipleri, Nilüfer ilçesinde yaptığı ilk 
operasyonda M.B., S.K. ve C.E.'yi 
yakaladı. Yakalanan şüphelilerin üze 
rinde bir miktar metamfetamin, ectasy, 
esrar ile 1 adat tabanca, çok sayıda 
fişek ve 11 bin lira para ele geçirildi. 
Osmangazi ilçesinde yapılan ikinci 
operasyonda ise uyuşturucu sattığı . 
tespit edilen M.K. gözaltına alındı. 
Yakalanan şahsın üzerinde ve ikame 
tinde yapılan aramalar sonucuna bir 
miktar metamfetamin, bonzai ile 1 adet 
tabanca ve çok sayıda fişek ele geçiri! 
di. 4 şüpheli işlemlerinin ardından 
adliyeye sevk edildi.

»ataya
hirhirleılne girdiler

Bursa'da uyuştu 
rucu operasyo 
nunda bir polis 
memurunu yarala 
yan iki zanlı adli 
yeye sevk edildi. 
Olay, dün Os- 
mangazi'ye bağlı 
Fatih Mahalle- 
si'nde meydana 
geldi. Edinilen 
bilgiye göre, 
Narkotik Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekip
leri, savcılık iz 
niyle uyuşturucu 
operasyonu için 
arama çalışmaları 
yaptıkları sırada 
Ümit U. (31) ile

Okan U. (18) bu 
duruma itiraz etti.
2 şüphelinin iş 
yerindeki pompalı 
tüfek ve silahla 
polise ateş açması 
sonucunda polis 

memuru V.Ç. 
yaralandı. Hastan
eye kaldırılan 
polis memurunun 
durumunun iyi 
olduğu öğrenildi. 
Şüpheliler, polisin

havaya uyarı 
ateşi açmasının 
ardından teslim 
oldu. İki zanlı, 
işlemlerinin 
ardından adliyeye 
sevk edildi.

Bursa'da iki otomobilin çarpışma anı 
güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, Osmangazi ilçesinde meydana 
geldi. Kavşaktan geçen lüks bir oto
mobil, farklı yönden gelen bir başka 
otomobille çarpıştı. Güvenlik 
kameralarına yansıyan kazada şans 
eseri ölen ya da yaralanan olmazken, 
araçlardan birinin ışık ihlali yaptığı 
görüldü. Kazanın ardından trafik bir 
müddet durdu. Araçlarda maddi hasar 
meydana gelirken, polis kazayla 
alakalı tahkikat başlattı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Bakan Özhaseki ve Akdaa’dan 
Gemlik’i TAŞIYACAĞIZ açıklaması 

Gemlik Taşınacak açıklaması ilçede 
Bomba etkisi yapmıştı.

Yurt içi ve dışından Gemlik’te konutları 
bulunanlar evlerinin yıkılacağını zannede 
rek eşini dostunu aradı.

Neden aradı, birden Gemlik’in sahil
lerindeki binaların yıkılacağını ve orman
dan açılacak tepelerdeki konutlara 
taşınacağı yazıldı.
Bu durum, Gemlik’in değerini birden 

dibe vurdu.
Ne kadar Taşımayacağız, Dönüştüre 

ceğiz diye açıklama yapılsa da, bu durum 
değişmedi, hatta yıl başından sonra 
bankaların konut kredilerini durdurması 
ile iş dünyasını ikinci bir deprem yaşadı.
Bu depremin sarsıntıları sürüyor.
Gemlik’i yıkacağı söylenen deprem, 

yapılan yanlış açıklamalarla asıl deprem 
etkisini piyasalarda gösterdi.

Belediye olarak yanlış açıklamayı, 
“zorla kimseyi evinden çıkarmayacağız, 
isteyen gönüllülük esasına göre evini 
bize verip takas edebilecek’’ dese de 
yapılacak olanın dönüşüm değıT, taşınma 
olduğunu en yetkili 2 bakan TAŞINACA 
ĞIZ diyerek olaya son noktasını koydu.
KHK ile Gemlik’in yeni sağlam zeminli 

alanlarda yapılacak konutlar konusunda 
yetkili olan Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Mehmet Özhaseki, önceki gün yaptığı 
açıklamada Gemlik’in Türkiye’nin en 
riskli yeri olduğunu onayladı.

Bu da yetmezmiş gibi aynı gün Başba 
kan Yardımcısı Recep Akdağ da açıkla 
masında Gemlik’in altının ‘Sıvılaştırılmış 
bir zemin gibi’ olduğunu belirterek, 
“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı alınan 
karar gereğince yerleşim yerinin 
TAŞINMASI çalışmalarını yürütecektir” 
dedi. Bakan Özhaseki’nin ise konuyla il
gili düşüncesi şöyle: “Şimdi alınan bu 
karar neticesinde bozuk orman arazisi 
dediğimiz, üzerinde çalılık olan sert 
zeminli, daha önce gidilmiş, çalışılmış, 
tespit edilmiş yerlere Orman Bakanlığı' 
nın da uygun görüşüyle ilçe TAŞIYACAK. 
Önümüzdeki günlerde planlama $urecı 
başlayacak. Sonra bu planlama süreci 
içerisinde nasıl, nerede, ne yapılacak on
lara karar verilecek ve çok hızlı olarak da 
burada konutlar inşa edilip risk taşıyan 
binalar yavaş yavaş taşınacak.”

Başka söze gerek yok.
Belediye Başkanı Taşınmayacağız, 

Dönüştüreceğiz” diyor ama 2 Bakan 
TAŞINACAĞIZ diye Türkiye’ye açıklama 
yapıyor.

Bu açıklamalar Gemlik’teki konut satış 
larını durdurdu, fiyatları büyük ölçüde 
düşürdü, piyasayı vurdu.

Buna ‘kaş yapalım derken göz çıkarma’ 
derler. Şimdi ayıklayın bakalım pirincin 
taşını ayıklayabilirseniz.

Geçirdiği beyin 
kanaması nedeniyle 
yaşamını kaybeden 
Aile Sağlığı Doktoru 
Faruk Kemal Sevil 
miş, dün Muammer 
Ağım Devlet Has
tanesinde meslek 
taşlarının düzenle 
diği törenden sonra 
memleketi Samsun’a 
uğurlandı.
Ailesi Dr. Sevilmiş’in 
organlarını bağışla 
dı. Geçtiğimiz 
pazar günü beyin 
kanaması geçiren 
Dr. Faruk Kemal 
Sevilmiş, hastaneye 
kaldırıldı. Buradaki 
tedavilerinden 
olumlu sonuç alına 
mayarak hayatını 
kaybeden doktora 
meslektaşları tören 
düzenledi.
Dün sabah saat 
10.oo de Gemlik 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi 
bahçesindeki törene 
Kaymakam Gürbüz 
Karakuş, İl Sağlık 
Müdürü Dr. Özcan 
Akan, AKP İlçe

Başkanı Yaşar İslam, 
CHP İlçe Başkanı 
Cemil Acar, MHP İlçe 
yöneticileri, 
Hastane yöneticisi 
Op. Dr. Şahmeran 
Çelenk oğlu, İlçe 
Emniyet Müdürü 
Abdulkadir Yüce, 
mesai* arkaoa 
şiarıyla, 
sevenleri katıldı. 
Törende konuşan

W'O HJHıli 

1,01113 
W 
fe

Op. Dr. Mehmet 
Küçükkeçe Dr. 
Sevilmiş’in 2001 
yılında Gemlik’te 
göreve başladığını 
görevi süresince 
organ naklinin 
yararlarını 
hastalarına 
anlattığını söyledi. 
Dr. Sevilmiş’in 
diyaliz servisinin 
kurulmasında da 
önemli katkıları 
olduğunu belirtti. 
Müftü Dr. Mehmet 
Reşat Şavlı’nın 
duası ve helallik 
almasından sonra 
Dr. Kemal Sevil 
miş’in naaşı cenaze

aracına konarak 
Samsun’a 
gönderildi.
Evli ve iki kız olan 
Doktor Sevilmiş’in 
ölümü üzerine ailesi 
organlarını bağışla 
yarak, organ nakli 
için bekleyen 3 
hastaya umut oldu. 
Sevilmiş’in 
karaciğeri Bursa’da 
bulunan özel bir 
hastaneye gönde 
rilirken, bir böbreği 
Bursa Yüksek İhti
sas Eğitim ve 
Araştırma Hastane
sine diğeri Sağlık 
Bakanlığı tarafından 
verildi.

Fiber kablo döşenmesi sırasında internetler kapandı bir daha açılmadı

İMlıMiıttıılııMıiılııııliiı
İstiklal Caddesi 
Diş Hastanesi 
civarında 
TELEKOM’un 
fiber kablo deği 
şimi nedeniyle 
kullanımdaki 
internetlerin 
kapatılması ne
deniyle 8 gündür 
bölgede internet 
kullanılamıyor. 
Gazetemize 
başvuran internet 
kullanıcıları, 
büyük mağduriyet 
yaşadıklarını be
lirterek, bilgisa
yarlardan internet 
üzerinden yapılan 
işlemlerin 
yapılamadığını 
söylediler.
Bu çağda bir 
hafta da bir 
kablo düzeninin

bağlanamamasını 
yadırgadıklarını 
söyleyen esnaflar, 
“Bizlere hemen yeni 
ve hızlı bir şekilde 
internetimizi 
kullanabileceğimizi 
söylediler. Ama 
bugünle tam 8

gündür internetimiz 
bağlanamıyor.
Bunun giderilmesini 
bekliyoruz.” dediler. 
Sağlık Sigorta 
işletmesi sahibi 
Erdoğan Sağlık ise 
gazetemize yaptığı 
açıklamada bir

haftadır internet 
üzerinden işlem 
yapamadığını 
belirterek, bu 
durumun firma 
olarak kendile 
rini büyük kayıplara 
mal olduğunu 
söyledi.

Facebook sayfamızîGemlik Körfez ■ Güler Ajans
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Haslan AKas'tan 'deniz utanı' açıklaması
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Bur 
sa Ulaşım Toplu 
Taşıma işletme 
elliği Turizm 
Sanayi ve Ticaret 
AŞ (BURULAŞ) 
bünyesinde 
yürütülen deniz 
uçağı seferlerinin 
kaldırılmasının ne
deninin, seferlerin 
1,2 yolcu ortalama 
sıyla yapılması ve 
10 ayda 18 milyon 
lira zarar edilmesi 
olduğunu söyledi. 
Recep Altepe'nin 
istifasıyla boşalan 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanlı 
ğına, Büyükşehir 
Belediye Meclisi 
tarafından seçildiği 
ni ve 3 Kasım'da 
görevine başladı 
ğını hatırlattı.
Bursa'nın çok di-

namik bir şehir 
olduğunu, nüfus 
bakımından da 
Türkiye'nin 4. 
büyük şehri konu
munda bulundu 
ğunu belirten 
Aktaş, "Bursa çok 
bereketli bir mem
leket. Tarih, kültür, 
turizm, tarım ve 
ekonomi şehri 
Bursa. Allah ver
gisi özellikler var. 
Önceki dönemden 

ola ki belki yetişile 
meyen, eksik, 
aksak kalan konula 
rı şimdi çıtayı daha 
yukarı kaldırarak, 
standartları daha 
yükselterek ama 
insanların hayatını 
kolaylaştırarak 
gerçekleştirmek 
istiyoruz." dedi. 
Aktaş, Bursa'da 
sorun olarak 
konuşulan konula 
rın başında trafik, 

ulaşım ve kentsel 
dönüşümün geldi 
ğine işaret ederek, 
"Yeşil Bursa'yı, 
tarih şehri Bursa'yı 
hak ettiği görün
tülere kavuşturmak 
adına yapacağımız 
hamleler var." 
ifadesini kullandı. 
Gerçekleştirmeyi 
istedikleri projel
erle ilgili göreve 
başladığı ilk gün
den beri yoğun bir 

çalışma programı 
içinde olduğunu 
anlatan Aktaş, her 
kesimin fikrini 
aldıklarını ve al
maya da devam 
edeceklerini 
dile getirdi.
Aktaş, Bursa 
Büyükşehir Bele 
diyesinin ulaşım 
yatırımları çerçeve 
sinde BURULAŞ 
tarafından 2013 
yılında başlatılan 
deniz uçağı sefer
lerinin durdurul 
masının nedeninin 
maddi bakımdan 
zarar edilmesi 
olduğunu bildirdi. 
Deniz uçağı sefer
lerinin hiçbir 
rantabilitesinin 
olmadığına işaret 
eden Aktaş, şöyle 
dedi: "Hava 
ulaşımını kapattık. 
Tamamen zarar 

ediyor. 10 aylık 
zararı 18 milyon 
lira. 4 tane deniz 
uçağımız var. Be
lirli mevsimlerde 
belirli şehirlere 
sefer konulu 
yordu. 1,2 yolcu 
ortalamasıyla 
gitmişiz ve zarar 
ediyor. Yani 
bununla alakalı 
şartlar, konjonktür 
değişmiş. 
Sabiha Gökçen 
burada eli 
mizin altında, 
45-50 dakikada 
varıyoruz. İstan
bul'a ulaşım artık 
çok zor değil. 
Köprü büyük 
avantaj oldu.
Belki o gün lazımdı 
ama şimdi lazım 
değil. Yanlışta 
ısrar etmeye 
gerek yok. Niçin 
zarar edelim?"

BludaB Milli Parkı sil başlan yenilenecek
Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı, 
Türkiye'nin ilk 
kayak merkezi 
olan ve özellikle 
İstanbullular'dan 
büyük ilgi 
gören Uludağ 
Milli Parkını sil 
baştan yenilemek 
için harekete - 
geçti. Uludağ'ın 
sağlık, spor, 
kongre, emekli 
turizmine açılarak 
12 ay hizmet 
vermesi 
hedeflendi. 
Dönüşümden 
yararlanmak 
isteyen 9 otel, 
bir günübirlik

yeniden yapılacak 
ve 4 yeni otel inşa 
edilecek. 71 bin

tesisin yenilen 
mesi onaylandı. 
5 otel yıkılarak

metrekarelik 
alanda yıkım 
yapıldı.

Yıkılan yerler 
deki 4 parsele 
ise yeni otel 
yapılabilecek. 
Turizmciler, 
Bakan Veysel 
Eroğlu'ndan 
kiralama süresini 
29 yıldan 49 yıla 
çıkarma yetkisini 
kullanmasını 
bekliyor.
Doğa Koruma ve 
Milli Parklar Genel 
Müdürlüğü, 4 ay 
kış turizmine ev 
sahipliği yapan 
Uludağ Milli 
Parkında, turiz 
min 4 mevsime 
yayılması için 
çalıştay düzen

ledi. Genel 
müdürlük, eskiyen 
otellerin yenilen
mesi, Uludağ'ın 
sağlık, 
kongre, spor 
turizmine ve 
yabancı turist 
lere açılması 
için 5 ve 6 
Ocak'ta yapılacak 
çalıştaya, Turizm 
Yatırımcıları 
Derneği, TÜR 
SAB, TUROFED 
gibi turizm 
örgütlerinin 
başkanları ile 
çok sayıda 
öğretim üyesi, 
bürokratı davet 
etti.

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

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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»CSMMlSimi.lMIJ
Atatürk ilkokulu 4- 
C sınıf öğrencisi 
Seyhan Dönmez, 
İlkokullar arası 
Satranç şampiyona 
sında Gemlik İlçe 
Birincisi oldu.
Seyhan Dönmez 
okulda yapılan 
tören sonrasında 
ödüllendirildi.
Tören sonrasında 
bir konuşma yapan

"YABOIM DEĞİL PAYLAŞIM" PROJESİ
Atatürk İlkokulu 4/C 
sınıfı, projelerinde 
hız kesmiyor ve 
örnek olmaya 
devam ediyor. 
Geçtiğimiz gün
lerde Öğretmenler 
Günü yaklaşırken, 
4/C sınıf öğretmeni 
Merve YILDIZ, 
velilerine "öğret 
menler Günü"nü 
öğretmene hediye 
ile değil, evsiz 
dostlarımıza 
el/gönül uzatarak 
kutlayalım. Var 
mısınız?" diyerek 
velilerini sokak
larda yaşayan evsiz 
vatandaşlarımıza 
yemek bağışı yap 
ma hususunda yön
lendirdi. Bu amaçla 
İstanbul'dan "Çor
bada Tuzun Olsun"

derneği ile 
bağlantıya geçen 
4/C sınıfı, 1 günlük 
menü için öğretmen 
ve veli iş birliğiyle 
yaklaşık 250-300 
kişiye "çorba-ana 
yemek-tatlı" dan 
oluşan menü 
bağışında bulundu
lar. Bu soğuk kış 
günlerinde sıcacık 
çorba ve yemek 
kadar; sergilenen 
davranışın da evsiz/ 
kimsesiz 
dostlarımızın içini 
ısıttığını söyleyen 

dernek yöneticileri 
ve gönüllüleri de 
yaşadıkları ve 
yaşattıkları 
mutluluğu gön
derdikleri video
larla, 4/C sınıfıyla 
paylaştılar.
Sınıf öğretmeni 
Merve Yıldız, 
yaptıklarının 
"yardım değil 
paylaşım" 
olduğunu, birlikte 
yaşamanın, 
aynı dünyayı 
paylaşmanın 
hepimize birtakım 

okul müdürü Ali 
Deliak, satranç 
şampiyonasına 
hazırlayan öğretme 
ni Abdurrahman 
Özka ve sınıf öğret 
meni Merve Yıldız’a 
da teşekkür etti. 
Konuşmanın so
nunda diğer öğren 
çilerden de aynı 
başarıları beklediği 
ni belirtti.

ÜİMIttlICİlilMlM’i

görev ve sorum 
tuluklar yükle 
diğini düşündü 
ğünü söyledi. 
Ayrıca öğrenci 
lerin de, özel 
günlerin karşıların 
daki kişiye 
alınan hediye ile 
bağdaştırmamak 
gerektiğini öğren 
diklerini dile getirdi 
Okul müdürü Ali 
Deliak'ın da destek 
verdiği proje, 
sosyal medyada da 
oldukça ses getirdi. 
Derneğin instagram 
sayfasında beğeni 
ve takdir yorumları 
yağarken, 4/C sınıf 
öğretmeni Merve 
Yıldız ve velilerinin 
yeni projelerinin 
de yolda olduğu 
belirtildi.

Çin hükümeti, yapay zekada küresel 
liderlik hedefi kapsamında Pekin'de, 55 
hektar alana 2,1 milyar dolar maliyetle 
yapay zeka teknopark kampüsü kura
cak. Çin, ülkenin başkenti Pekin'in ban
liyö bölgesinde yaklaşık 55 hektar alana 
yayılacak tarihteki ilk yapay zeka tekno 
parkının projesini tamamladı. Xinhua 
haber ajansının aktardığına göre 
sadece yapay zeka (Al) geliştirilmek 
için kullanılacak parkın maliyeti 13.8 
milyar yuan yani 2.1 milyar dolar ola
cak. 5 yıl içerisinde tamamlanacak kam- 
püs 400 firmaya ev sahipliği yapacak. 
Şirketlerin üreteceği yıllık değer ise 7.5 
milyar dolar olacak.
10 DAKİKADA 100 PUAN ALDI 
Yapay zeka teknopark kampüsünde 
odaklanılacak teknolojiler yüksek hızlı 
büyük data, bulut bilişimi, biyometrik, 
derin öğrenme olacak. Çin'de en zor 
sınavlardan olan Gaokao'yu internet 
bağlantısı olmadan 10 dakikada 100 
puan alarak öğrencilerden daha hızlı 
çözen Al Maths robotu.

SATILIK
HİSARTEPE MAHALLESİNDE 

FULL DENİZ MANZARALI 
4+1 DUBLEKS EV 

SAHİBİNDEN SATILIKTIR 
0 535 854 51 08

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAŞEDEBEKIEMEKYOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel: (0.221) 513 96 83 GEMLİK

kuçukkumla
ÜZGÜZELYALI SİTESİNDE 

NAVÜlLUEŞYALIveEŞYASIZ 
2+10AİRESAHİBİNDENSATIUK

05353781800
Facebook sayfamızfrWenıj ler .Ajans
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iıMılı harekete geçli! 36 tin eleman alınacak
TBMM Genel Kuru- 
lu'nda konuşan Ba 
kan Ahmet Demir
can, Sağlık Bakan 
lığı bünyesine 36 
bin personel alımı 
yapılacağını 
duyurdu. 
Sağlık Bakanlığı 
personel alımı için 
bakanlık yeni yılda 
harekete geçecek. 
Sağlık Bakanı 
Ahmet Demircan 
tarafından yapılan 
36 bin personel alım 
açıklaması ile be
raber merak edilen 
personel alımı tarih
leri neler? Sağlık 
Bakanlığı personel 
alimim ne zaman 
yapılacak? Sağlık 
Bakanlığı'na 
alınacak personel

için boş kadrolar 
açıklandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI 
36 BİN PERSONELİ 
KADROSUNA 
ALACAK
Sağlık Bakanı 
Ahmet Demircan 
müjde verdi. Demir
can, "2018 yılı 
içerisinde, 9 bin 
doktor atayacağı 
mızı tahmin ediyo 
ruz. 27 bin ebe ve 
hemşire kadrosu 
oluşturmaya gayret 
ediyoruz ve bunu 
tamamlayacağız 
inşallah. Taşeron 
larla ilgili yasal 
düzenlemenin 
bitmesini bekli 
yoruz." diyerek yeni 
yılda alınacak per

sonel sayısını 
açıkladı.
Sağlık Bakanı 
Ahmet Demircan, 
aile hekimi olarak 23 
bin civarında dok
torun çalıştığını bu 
sayıyı 35-40 bin se
viyesine yükselt
meyi, aile hekimi

başına 2 bin 500 
civarında bir nüfusu 
hedeflediklerini 
anlattı.
SAĞLIK BAKANLIĞI 
PERSONEL ALIMI 
NE ZAMAN 
YAPILACAK?
TBMM Genel Kuru- 
lu'nda Sağlık Bakanı

Ahmet Demircan 
tarafından duyuru
lan Sağlık Bakanlığı 
36 bin personel 
aliminin zamanına 
dair bir açıklama 
yapılmadı. Ancak 
yeni yıldan sonra 
personel alımına 
ilişkin detayların ka
muoyu ile paylaşıl 
ması bekleniyor. 
Konuya ilişkin net 
bir tarih verildiği 
vakit haberimizin 
detayında yer 
alacaktır.
SAĞLIK 
PERSONELİ 
OLUNCA "HATA VE 
İHMALE YER YOK" 
TBMM Genel Kuru
lunda, Bakanlığının 
2018 yılı bütçesi 
üzerinde konuşma 

yapan Ahemt Demir
can, sağlık hizme
tinin büyük bir feda 
karlıkla yapılacağını 
belirterek, tüm dok
tor, ebe, hemşire, 
yardımcı sağlık 
personelini 
selamladığını 
söyledi.
Sağlığın siyaset 
üstü bir alan 
olduğunu ve 
konuya siyaset 
üstü yaklaşılması 
gerektiğini 
belirten Demircan, 
"Sağlık 7/24 
stop etmeden 
çalışan bir 
makinedir. Her şeyi 
doğru ve yerinde 
yapmak zorundayız, 
hata ve ihmale yer 
yok." diye konuştu.

Sürücüler dikkat! 4 bin TL cezası var
Egzoz emisyonu 
yaptırmayan araç 
sahiplerini artık 4 
bin TL'ye varan para 
cezası bekliyor. 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, egzoz 
emisyonlarının 
sebep olduğu 
kirliliğin azaltılma 
sına yönelik çalış 
malanna hız verdi. 
Yeni yılla itibaren 
online sisteme 
geçiyor ve artık 
bakanlık emniyetten 
alacağı listelerle 
Türkiye'deki tüm 
araçların emisyon 

değerlerini kontrol 
edebilecek. Ayrıca 
emisyon ölçümü 
yaptırmayanlarda 
sistemden otomatik 
olarak belirlenecek. 
Sürücülerin en çok 
ihmal ettiği ölçüm
lerin başında gelen 
egzoz emisyon 
ölçümünde dene
timlerde sıklaşıyor. 
Daha önce başka 
araçlar üzerinden 
emisyon yaptıran ve 
belgeleri sınır 
değerler içinde 
olanlar anlık dene
timde ceza yeme

riskiyle karşı 
karşıya.
Ölçümünü belirli 
periyotlarda 
yaptırmayan ve ve 
sınır değerleri 
sağlamayan 
araçlara 4 bin lirayı 
bulan cezalar 
kesilebiliyor.
Bursa'da ekipler 

tarafından 1005 araç 
sorgulandı. 5 araca 
egzoz emisyon 
ölçümünü belirli 
periyotlarda 
yaptırmadığı için 
veya sınır değerleri 
sağlanmadığından 5 
bin 270 lira para 
cezası kesildi.

Öte yandan sınır 
değerlere aykırı 
emisyona sebep 
olduğunun tespiti 
halinde 2 bin 423 
lira, egzoz gazı 
emisyon ölçüm pu
lunun ibraz edile
memesi durumunda 
ise bin 206 lira para 
cezası kesilecek. 
Egzoz Muayene 
Egzoz Emisyon 
ölçümü 2018 yılı 
ücreti
55 TL (KDV Dahil) 
Egzoz Emisyon 
ölçümünü 
süresinde

yaptırmamanın 
cezası
1.206 TL 2018 için 
(2017 için
1.054 TL) 
Egzoz Gazı 
Emisyonu Yönet
melikte belirlenen 
standartlara 
aykırı emisyona 
sahip ise cezası 
2.423 TL 2018 için 
(2017 için 2.177 TL) 
2018 ücret ve 
cezaları yaklaşık ve 
yeniden 
değerlendirme 
oranına göre 
hesaplanmıştır.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DRİRELER 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

KRYMRKAMUK

ULAŞIM

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 69
Tomokay Tomografi 513 65 29
Acıbadem 260 44 44

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

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayollan 
Liman Baş. 
Mal Müd.
Nüfus Md.

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

özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md.

513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73

riaiK tzgıtım muo. 513 ib 46
İŞ-KUR 513 7166

BELEDİYE
Santral
Başkanlık

51345 21 -23
51345 20

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

51457 96
51323 25 

51345 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

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

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

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likltgaz 513 85 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

Tuncay Otogaz 953 ıe es
Beyza Petrol 013 01 03

Gemlik KRrfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5972 

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)

GEMHGMİİ
VENÜS SİNEMASI

ARİF V 216 
11.30-14.00-16.30- 

19.00-21.30 
AİLE ARASINDA 

11.30-14.00-16.30- 
19.00.-21.15 
FERDİNAND 

11.30-13.30-15.30- 
17.30-19.30
5133321

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

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

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
liiopHıı

tiaual etmek SİZDEN... Gerçekleştirmek BİZDEN...

MANAStİO
LAU6 PA/lAtnam

DÜĞÜN - NİŞAN 
SÜNNGT - KINA 

YGMGKLİ 
YGMGKSİZ 

VG HGR TÜRLÜ 
CGMİYGTLGRİNİZ 

İÇİN 
HİZMETİNİZDEYİZ

HER BÜTÇEYE 
UYGUN 

KİŞİYE ÖZEL VE 
HAZIR GELİNLİK 

KINALIK - NİŞANLIK 
KAFTAN -

ÖZEL DİKİM J 
VE HAZIR ABİYjfl 

ÇEŞİTLERİMİZ jO 
PRQFESYON|BM 
kadromumBm 

i HİZMETİNİZDEKİ

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

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

1 YILI
REZERVASYONLARIMIZ 

BAŞLAMIŞTIR

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

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

http://www.yigitinsaatgemlik.com


2017 MODEL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE YÜKSEK VERİMLİ SIKIM! KONTİNÜ

(KAVLAKİ
II DOĞANIN HÂZİNESİ RL- ,

ZEYTİN 
KASALARINIZ 
ANINDA SİZE 

TESLİM!

ı günlük^n BASKI SIRASI BEKLEMEK YOK
E yağlikzeytİnIşlemekapasItesi YENİ FABRİKAMIZ YALOVA YOLUNDA HİZMETİNİZDE!

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

GemlikKSrfez
' ' ■ GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

8 Ocak 2018 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

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

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

k GEMLİK 4
irfanunluemlak.sahibinden.com

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

imaj düzelebilecek mi?
KHK ile Gemlik’e özel bir yasa çıkarıl 

masıyla başlayan süreçte, ilçenin yeni 
açılacak imar alanlarına, tepelere taşına 
cağının açıklamasının olumsuz etkileri 
sürüyor.

Bunun kırılması için ilçe çapında siya 
si partiler, meslek odaları, sivil toplum 
kuruluşları temsilcileri biraraya gelerek 
çözüm üretmeye çalışıyorlar. Bunun 
için Atatepe Sosyal Tesislerinde birara 
ya gelinerek birlik, beraberlik mesajı 
verildi. Devamı sayts 4'ae

II

S- s

■ »•

Kanun Hükmünde Kararname ile orman özelliğini yitirmiş makilik alanların imara 
açılarak, ‘1999 depreminden önce yapılan konutlar yıkılarak bu alanlara taşınacak’ 
şeklinde yapılan açıklamalar üzerine ortaya çıkan kaos ortamının giderilmesi için siyasi 
partiler ile ilçemizdeki tüm odalar, sivil toplum kuruluşları biraraya gelerek, bozulan 
imajın düzeltilmesi için ortak hareket etme kararı aldılar. Atatepe Sosyal Tesisleri’nde 
Hamza Aygün’ün çağrısı üzerine, siyasi parti temsilcileri ve oda başkanlar/ ile sivil 
toplum kuruluşlarının yöne ficileri, emlakçılar biraraya geldiler. Haberi sayfa 2’de

kD4y/™«VF Fİ r f DANIŞMANLIĞI

Brtî emlak Den:

KUMLA 2. ŞUBEMİZ
|dh|

ZAMANINDA VE DEĞERİNDE ALIM SATIM

HtıvıaL Ihmiç
SATILIK - KİRALIK EV - ARSA - 

ARAZİ-DÜKKAN-İŞYERİ

KUMLA 1. ŞUBEMİZ sahiblnden.comj

GEMLİK ŞUBEMİZ

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

www.dayiemlak.sahibinden.com

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


8 Ocak 2018 Pazartesi GemlikKjrfez Sayfa 2

Kanun Hükmünde 
Kararname ile orman 
özelliğini yitirmiş 
makilik alanların 
imara açılarak, *1999 
depreminden önce 
yapılan konutlar 
yıkılarak bu alanlara 
taşınacak’ şeklinde 
yapılan açıklamalar 
üzerine ortaya çıkan 
kaos ortamının 
giderilmesi için 
siyasi partiler ile 
ilçemizdeki tüm 
odalar, sivil toplum 
kuruluştan biraraya 
gelerek, bozulan 
imajın düzeltilmesi 
için ortak hareket 
etme kararı aldılar. 
Bir haftadır, çeşitli 
kuruluşlann temsil
cileri aralarında 
yaptıkları toplantılar 
dan sonra Gemlik’in 
taşınacağı şeklinde 
yapılan açıklama 
larla konut satışları 
mn durması, bankala 
rın kredileri kapat 
ması sonucu ortaya 
çıkan olumsuzluk 
ların giderilmesi için 
aralarında oluştur 
dukları komisyonun 
başkanlığına Hamza 
Aygün getirildi. 
Cumartesi günü 
akşamı Atatepe 
Sosyal Tesisleri’nde 
Hamza Aygün’ün 
çağrısı üzerine, 
siyasi parti temsilci
leri ve oda başkan 
lan ile sivil toplum 
kuruluşlarının yöne 
ticileri, emlakçılar 
biraraya geldi.
Yemekli toplantıda 
konuşan Hamza 
Aygün, süreci 
anlattıktan sonra 
KHK ile Gemlik’in 
Türkiye gündemine 
gelen haberlerle te
pelere taşınacağı 
Gemlik’in boşaltıla 
cağı sözlerinin ilçe 
deki emlak değerle 
rini düşürdüğünü, 
satışların iptal 
edildiğini, psikolojik 
bir ortam oluştuğu 
nu bunun düzeltil 
mesi için Belediye 
Başkanının 
“Taşınmayacağız 
Gemlik’i dönüş 
türeceğiz” açıklama 
larından sonra 
Başbakan ve Çevre 
Şehircilik Bakanı ile 
Başbakan Yardımcısı 
Recep Akdağ da 
Gemlik’in taşmaca 
ğım söylemesiyle 
kafalarının iyice 
karıştığını, belirte 
rek, “Gemlik taşına

cak mı, yoksa yerin 
de mi dönüştürüle 
cek. Bir haftadır bu 
söylentilerin durul 
masını bekledik. 
Çarşamba günü STK 
ile genişletilmiş bir 
toplantı yaparak du
rumu değerlendirdik. 
Tüm Gemlik olarak 
bu konuda yanlış 
anlaşılmanın düzeltil 
mesi için biraraya 
gefctfc Bcrratfa or
taya koyacağımız 
büyük fotoğraf ile 
Gemlik’in taşınmaya 
cağını, yerinde 
dönüşümü istediğini 
ulusal basına anlat 
mamız gerekir. 
Bugün burada siya 
set üstü bir durum 
sergiledik. Ortaya 
çıkan tablonun 
sosyal, psikolojik, ve 
ekonomik sonuç 
larını tersine çevir 
meyi amaçlıyoruz.” 
dedi.

YAŞAR İSLAM 
HALKIN İRADESİ 
NEYSE O OLUR

Daha sonra AKP İlçe 
Başkanı Yaşar İslam, 
söz alarak Gemlik’te 
zeminde sıkıntıların 
olduğunu, bunun te
pelere taşınma anla 
mına gelmediğini be
lirterek, “Biz, halkın 
iradesinin uygun 
görmediği bir şeyi 
onaylamayız.
Parti olarak çıkan 
kararları yukarılara 
taşıyacağız. ” dedi. 
MHP İlçe Başkanı 
Mehmet Emin özcan 
baz ise KHK ile 
yapılan açıklama 
ların Gemlik’e zarar 
verdiğini, Başbaka 
mn Edirne İl Kongre 
sindeki konuşmasın 
da ayrıca Çevre ve 
Şehircilik Bakanı 
Mehmet özhaseki ile

Başbakan Yardımcısı 
Hakan Çavuşoğlu’ 
nun Gemlik’i sağlam 
zeminli yeni alanlara 
taşınacağını söyle 
meşine karşın, Bele 
diye Başkanı Refik 
Yılmaz”ın “Gemlik 
Taşınmayacak 
dönüşecek” dediğini 
hatırlatarak,”Bu 
nasıl biri çelişki - 
dir.” dedi.
Özcartbaz sürece 
nasıl gelindiğini 
anlatırken, Belediye- 
Meclisinde 1/100 bin 
ölçekli planlarda 
Gemlik’in depolama 
alanı olarak işlendi 
ğinin görüldüğünü 
2013 yılında Büyük 
şehir meclisine 
gelen bu planların 
geri çekildiğini ve 
onaylanmadığının 
ortaya çıktığını 
söyledi.

ANKARA’YA 
KUZEY PLANLARI 
İÇİN GİTTİK

Ankara’ya 3 siyasi 
parti başkanı ile git
tiklerinde ormanlık 
alanların imara 
açılmasını değil, 
Kuzey Planlarının 
ivedilikle çıkması 
için ön görüşmeler 
yaptıklarını söyledi. 
Özcanbaz, KHK ile 
açılacak alanların 
farklı değerlendiril 
melerini, yerinde 
dönüşümün Gemlik 
için doğru olan bir 
yöntem olacağını 
söyledi.
CHP adına toplantıya 
katılan eski İlçe 
Başkanı Mehmet 
Uğur Sertaslan, 
Gemlik’in deprem 
riski altında olduğu 
gerçeğinin bulundu 
ğuna dikkat çekerek, 
5.5 yıldır riskli alan- 
lar konusunda hiçbir 

şeyin yapılmadığını, 
bu alanlardaki yapı 
stoğunun envante 
rinin çıkarılması 
gerektiğini belirtti. 
Sertaslan, 2005 
yılında yapılan 5 bin
lik planlarda Gem
lik’in bu alanlarının 
tesfiye edilmesi 
gerektiği alanlar 
olarak planlara 
işlendiğini belirterek, 
“Bu durumlar 
düzeltilmez belediye 
doğru adımlar atmaz 
sa, Gemlik ileride 
çok fevkalade prob
lemlerle karşı karşı 
ya kalacaktır. Nüfus 
yapısı büyüyecek, İs
tanbul Gemlik’e 
yığılacaktır. 10 yıl 
sonra Gemlik 500 
bin nüfuslu bir şehir 
olur. Biz Ankara’ya 
KHK ile açılacak 
alanlar için değil, 
Kuzey planları için 
gittik. Bu alanlar 
imara açılsın ama bir 
takvime bağlanarak 
zamana bırakılarak 
yerleşime açılsın. Bu 
olay psikolojik, 
sosyolojik, sorunlar 
yaratmıştır. Bunların 
çözülmesini gerekir. 
Belediye deprem 
birimi kurulmalı” 
dedi.

YERİNDE DÖNÜŞÜM 
SIKINTIYI GİDERİR

İyi Parti İlçe Başkanı 
Adnan Bıyıklı ise 
Belediye başkanının 
tv. lerin önüne çıkma 
dan önce Gemlik 
STK larla biraraya 
gelip, buna göre 
açıklama yapması 
gerekirken her tele
vizyon kanalına 
çıkarak, Gemlik’in 
taşınacağını söyleye 
rek kafaları karıştır 
dığını, ülke ve şehir 
leri yönetenlerin rast 

gele konuşmamaları 
gerektiğini söyledi. 
Bıyıklı, “Her konuda 
önce STK ler bilgi 
lendirilmedi. Yerin 
de dönüşüm sıkın 
tıları giderir” 
şeklinde konuştu. 
Ticaret Odası Meclis 
Başkanı Paşa 
Ağdemir konuşma 
sında yeni söylemler 
bulunması gerek

I î »•+<* »-z* lx ııyını ueıırıeren, 
“Krizi fırsata çevir 
meliyiz. Ben 6 yıldır 
parti içindeyim 
Hiçbir zaman Gemlik 
taşınacak diye 
birşey konuşmadık. 
Bankalara gittik 
kredileri kapattınız 
mı diye sorduk. İyi 
söylemlerde bulunul 
duğunda herşeyin 
üstesinden gelinir” 
dedi.
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt ise, Gem
lik’in deprem kuşa 
ğında olduğuna 
dikkat çekerek, 
“Çok acil önlemler 
alınmalıdır. İlçemiz 
deki 3 parti Gemlik 
mutabakatında bi
raraya geldiler. 
Ankara’ya gittiler. 
KHK nin açıklanma 
sından sonra yanlış 
anons edildi. Bunun 
Sıkıntıları doğdu.
Gemlik’in yukarılara 
taşınacağı Türkiye 
gündemine oturdu. 
Ortak akılla birlikte 
bunun üstesinden 
gelinebilir” dedi.

BİRİLERİ 
KONUŞTUKÇA 
GEMLİK BATIYOR

Bursa MAGDER 
Başkanı Yusuf 
Yumru ise Gemlik’i 
depremselliğinin 
bugün ortaya 
çıkmadığını be

lirterek, “1999 
depreminden sonra 
Gemlik Belediye 
Meclisinin deprem 
ile ilgili yaptıkları 
yok denecek kadar 
azdır. Bozuk olan 
zemin değil, binalar 
dır. Bilim adamları 
bozuk zeminin 
etkisinin yüzde 21 
olduğuna dikkat 
çekiyor. Bu alanlarda 
bilimin isteği gibi 
yapılar yapılarak 
sorun çözülür Gem
lik’in nüfus artışına 
ihtiyaçı yok. Birileri 
sussun, konuştukça 
Gemlik batıyor” 
şeklinde konuştu. 
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilcisi 
Mimar Betül Arı ise 
konuşmasında kent
lerin planlarla oluştu 
ğuna dikkat çekerek, 
mevcut 2010, 2020 
ve 2030 Çevre 
yerleşim planlarında 
hedeflerin gösteril 
diğini söyledi.
Gemlik Duyarlılar 
Derneği Başkanı 
CemaÎKüçûk, KHK 
nin terör suçlan için 
çıkanldığına dikkat 
çekerek, bu karar
name ile Gemlik in 
taşınamayacağını 
belirterek, “Refik 
Başkan taşerona 
dönüştü. Başkan 
halkın temsilcisi mi, 
yoksa binlerinin 
temsilçisi mi? Bu
rada ortaya çıkan 
durum da müteahit- 
lerin birçoğu batar, 
em takçılara bir 
haftadır uğrayan 
yok. Herkese panik 
içinde. Amaç algıyı 
kırmak olmalı, 
Yerinde dönüşüm 
öne çıkarılmalı” 
dedi. Değişik sivil 
toplum kuruluş tem
silcileri de yaptıkları 
konuşmalarda 
travmanın ortadan 
kaldırılmasını ve 
taşınma yerine 
yerinde dönü 
şümün yapılmasını 
istediler.
Toplantıyı yöneten 
Hamza Aygün, 
Çarşamba günü 
Bütünler Düğün 
Salonu’nda saat 
18.oo de daha geniş 
olarak biraraya 
gelip, bu konuda 
alınacak önlemleri 
belirleyip, ulusal 
basına ve hükümet 
üyelerine 
götürüleceğini 
söyledi.
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Otoparkta 20 hin lira mim Bıırsa’da öğrenciler
Bursa'da, otopark 
ta bir poşetin 
içinde 20 bin lira 
bulan dürüst vatan 
daş, parayı sahi 
bine teslim etti. 
Olay, Nilüfer'e 
bağlı bir alışveriş 
merkezinin 
otoparkında 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, alışveriş 
yapan Murat Güler 
(41), aracına 
bineceği sırada 
yerde bir poşet 
gördü. Poşeti 
kontrol eden Gü 
ler, içinde toplam 
20 bin lira oldu 
ğunu gördü. 
Bunun üzerine 
Güler polisi aradı. 
İhbar üzerine 
harekete geçen 
polis ekipleri, 
Güler'in verdiği 
bilgilerden poşetin

düşmüş olabilece 
ği plakaya ulaştı. 
Araç sahibi Avu 
kat Suat İhanır'a 
ulaşan ekipler, 
kendisiyle tele
fonla görüştü. 
Görüşmenin 
ardından olay ye 
rine gelen İnanır, 
polisin sorduğu 
bütün sorulara 
cevap verdi. Para, 
imzalanan tutana 

ğın ardından ina 
mr'a teslim edildi. 
Aracına bineceği 
sırada poşet 
gördüğünü be
lirten Murat Güler, 
"Arkadaşla aracı 
çıkarırken bir 
poşet gördüm, 
içinde 20 bin lira 
para vardı. Poşeti 
açtığımda üz
erinde yazıyordu. 
Özel bir firmada

şoförüm. Şirketi 
min işleri için 
gelmiştim" dedi. 
Paranın sahibi 
Suat İnanır, 
"Parayı düşürdü 
ğümü fark etme 
dim. Polise ve 
parayı bulan Murat 
Güler'e teşekkür 
ederim. Allah razı 
olsun. Para müvek 
kilimindi. Ödeme 
yapacaktım" dedi

Bursa'nın İznik ilçesinde yaklaşık 30 
kişilik öğrenci grubu, lise önünde bir
birine girdi. Yumruklar ve tekmeler 
havada uçuştu. Olay, dün akşamüstü 
İznik Atatürk Caddesi üzerindeki Şehit 
Sedat Pelit Anadolu Lisesi çıkışında 
meydana geldi. Okulda öğrenciler 
arasında başlayan sözlü tartışma, okul 
çıkışında kavgaya dönüştü. Yaklaşık 
30 kişilik öğrenci grubu, lise önünde 
birbirine girdi. Kavgada bir öğretmenin 
de öğrenciler arasında kaldığı görüldü. 
Yumrukların havada uçuştuğu kavgayı 
yoldan geçen vatandaşlar müdahale 
etti. Kavga esnasında bazı araçlar da 
zarar gördü.

mı Miamlisitıı
^Bursa'da, kendi
lerinden daha 
kurnaz çiftin oyu 
nuna gelen telefon 
dolandırıcıları, 
içinde para olduğu 
nu sandıkları kağıt 
dolu poşeti teslim 
alırken polis 
tarafından suçüstü 
yakalandı. 
Osmangazi'ye 
bağlı Hüdavendi- 
gar Mahallesi'nde 
ikamet eden N.D. 
ile eşi Ş.D'yi ev 
telefonundan bir 
kişi arayarak, 
kendisini komiser 
olarak tanıttı. Kim
lik bilgilerinin 
dolandırıcıların 
eline geçtiğini be
lirten telefondaki 
şahıs, evde bulu
nan altın ve parala 
rı hazırlamalarını 
istedi. Telefon

Gemlik K
---------- -- -u II11LIIIII—

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

dolandırıcılarıyla 
karşı karşıya 
olduklarını an
layan çift, hemen 
155 polis ihbar 
hattını aradı.
Bursa Yankesicilik 
ve Dolandırıcılık 
Amirliği ekipleri 
çiftle irtibata 
geçerek, dolan 
dinci şahıslarla 
ailenin irtibatını 
kesmemesini 
sağladı. Çift, polis 

le iş birliği ya
parak, dolandırıcı 
İara bankada yüklü 
miktarda paraları 
olduğunu söyledi. 
Uyanık çift, poşet 
içine konulmuş 
kağıt parçalarıyla 
bankaya girip, 
para çekmiş gibi 
dışarı çıkarak 
dolandırıcılarla 
buluştu.
Dolandırıcı I.Ö, 
poşeti aldığı sıra

da gerçek polisler 
tarafından suçüste 
yakalandı. I.Ö. ile 
birlikte çalışan 
M.K. de yakalandı. 
Aynı şahısların 
daha önce de 
G.V. isimli 
vatandaşı 24 bin 
lira ve 3 bin 300 
EURO dolan 
dırdıkları ortaya 
çıktı. Yakalanan 
şüpheliler adliyeye 
sevk edildi.

Mudanya ilçesinde uyuşturucu taciri 5 
kişi yakalandı.Mudanya Emniyet 
Müdürü Asayiş Şubesi ekipleri, ihbar 
üzerine Yıldıztepe mevkiinde takibe 
aldıkları uyuşturucu satıcılarını 
Güzelyah Siteler Mahallesi'nde 
yakaladı. Zanlıların üzerinde satışa 
hazır 20 gram uyuşturucu ve çeşitli 
haplar ele geçirildi. Ayrıca bir adet 
7.65 çapında tabanca bulundu.
Gözaltına alınan A.S. (17) ve U.S. (25) 
hakkında yakalama kararı olduğu 
bildirildi. Bu iki kişi ile gözaltına alınan 
Y.C.E. (17), B.B. (26) ve M.N.E. (28), 
sorgularının ardından mahkemeye 
sevk edildi.
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Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

İmaj düzelebilecek mi?
Gemlik’in orman özelliğini kaybetmiş 

malilik alanlara taşınacağının açıklan 
ması büyük şok yarattı.

Bu açıklamanın düzeltilmesi gerekir 
ken, Başbakan, Çevre ve Şehircilik 
Bakanı gibi üst düzey devlet 
sorumluları da aynı söylemlerde bulu
nunca, ‘Taşınmayacağız, dönüşeceğiz’ 
açıklaması hiçbir işe yaramadı.

Vatandaş Başbakana mı, yoksa Gem
lik Belediye Baş kan ma mı inanır.

Tabii ki Başbakan’a.
Ben yazılarımda yapılan bu açıklama 

yı birileri‘Kaş yaparken, göz çıkardı” 
olarak demiştim.

Tam bir haftadır, Gemlik hop oturu 
yor, hop kalkıyor.

1999 depremi öncesi yapılan yapıların 
yıkılacağı ve Şehircilik Bakanlığının 
planlayacağı alanlarda yapılacak konut 
lara taşınacağı söylemi inşaat sektörü 
nü vurdu.

Bu böyle giderse, sektörde çöküntü 
başlayacağının işaretleri de alındı.

Çünkü satışlar durduğu gibi, satılan 
dairelerde iadelerde başladı.
İşin ekonomik olduğu kadar psikolo

jik yönü de ortaya çıktı.
Şimdi bunun nasıl düzeltileceği 

konuşuluyor.
Bir komisyon kurulmuş.
Bu komisyon tüm siyasi partileri, sivil 

toplum kuruluşlarını ve meslek 
odalarını bira raya getirdi.

Herkes eteklerindeki taşı yapılan 
toplantıda döktü.

Eleştiri yapmadan, bu krizin nasıl 
atlatılacağı, nasıl bir yol izleneceği 
konuşuluyor.

İlk toplantıda Gemlik’ten büyük bir 
birlik fotoğrafı ortaya çıkarmaktı 
amaçları.

Bu sağlandı.
Benim toplantıdan izlenimim, Gemlik’ 

teki müteahhitler bu açıklamalardan 
büyük sıkıntı yaşadılar.

Başta bankaların kredileri kapatması 
satışları durdurdu.

Eski yapılar değil, yenileri de satılmı 
yor. Öncelikle bunun giderilmesi, 
ortalığın normale dönmesi isteniyor.

Gemlik’in taşınması yerine yerinde 
kentsel dönüşümün yapılması genel 
bir kanı olarak ortaya çıktı.

Bunun için 2.toplantı çarşamba günü 
daha geniş bir katılımla yapılacak.

Buradan çıkan sonuçlar ise Gemlik’in 
istemi olarak Ankara ya götürülecek. 
Tepelere yapılacak konutlara taşınma 
zamana bırakılacak.

Sizin anlayacağınız zaman en büyük 
ilaç olacak.
Ankara’ya Gemlik ile ilgili bilgileri ve 

raporları belediyeye götürdü. Ankara 
belediyenin raporları üzerine konuştu.

Bence belediye bu aşamada susmalı. 
Konuştukça batıyor çünkü.

MılWıııMWııM
MHP Gemlik İlçe 
Yönetimi, yeni 
seçilen Gemlik Ka
radenizliler Derneği 
Başkanı Yusuf 
Güngör Al ve yöneti
mini ziyaret etti. 
MHP Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Emin Özcanbaz 
KHK ve Gemlik’in 
taşınma söylemi 
konusuna değindi. 
Özcanbaz; “Biz 
Kuzey İmar Planları 
ve seçili bir bölgenin 
imara açılması için 
üç parti birlikte 
Ankara’ya gitmiştik. 
Bugün ise farklı bir 
algı meydana geldi. 
1/1 OO.OOO’lik planlar 
ile ilgili endişemizi 
dile getirerek, Gem
lik Belediye Mecli
sine dilekçe ver 
miştik. Bugün, ko
nunun daha önemli 
olduğunu anlıyoruz. 
Biz Gemlik’in depo
lama olarak pıanıan 
dığı endişelerini çok 
zamandır yaşıyor

Eren, “Lisanslı Depoculuğu Gemlik’e mutlaka getireceğim

aiM'iıısıttıiıiııiaııitf'
Nisan ayında 
yapılması beklenen 
Gemlik Ticaret 
Borsası seçimleri 
ile ilgili zaman 
daralırken Baş 
kanlığa adaylığını 
açıklayan Erkan 
Eren, “Borsa 
Başkanlığı ve 
yönetimi vizyon 
ister” dedi. 
Gazetemizi ziyaret 
eden Erkan Eren, 
Gemlik Ticaret 
Borsası’nın üye 
sayısının giderek 
azaldığına dikkat 
çekerek, “Böyle 
giderse Gemlik 
Ticaret Borsası 
kapanır. Orhangazi 
kendi Borsası nı 
kurdu, İznik ise 
Bursa’ya bağlandı. 
Tüccarlar Gem
lik’ten Orhangazi ve 
Akhisar’a gidiyor. 
Biz Gemlik’i zeytinin 
merkezi yapamadık.

duk, çıkan KHK, 
Cumhurbaşkanı ve 
Baş baka n’ın söylemi 
bu endişelerimizi 
artırdı.
BAŞBAKAN MI 
HAKLI, BELEDİYE 
BAŞKANI MI?
KHK’da çıkan karar 
endişe veriyor, ucu 
açık bir söylem.
Konu ile ilgili
Başbakan Yardımcı 
sı Hakan Çavuşoğlıı 
Gemlik’i taşıyacağız 
diyor, riskli alandan

Önümüzde bir fırsat 
var O da lisanslı 
Depoculuktur. 
Ben Başkan adayı 
seçildiğimde mut
laka Gemlik’e 
lisanslı depocu 
luğu getireceğim. 
Bunun için ilgili 
lerle görüşüyorum. 
Belediye başkanınız 
Halin yanındaki bir 

bahsediyor. İsmail 
Aydın, Refik Yılmaz’ 
ın altı yıldır konunun 
peşinde olduğunu 
ve verdiği raporla 
dehşete düştüğünü 
belirtiyor. Bakan 
Özhaseki Gemlik’in 
riskli alandan taşına 
cağını söylüyor.
Başbakan Yardım 
cısı Akdağ da ‘Gem
lik’i taşıyacağız’ 
dedi'. Türkiye Cum 
huriyeti Başbakanı 
Binalı Yıldırım 

arsanın bulundu 
ğunu lisanslı 
Depoculuğa başlana 
bileceğini söyledi. 
Orhangazi ve 
Akhisar zeytincilikte 
büyürken Gemlik 
yerinde saydı.
Bu kabuğu 
kırmak zorundayız. 
Arkadaşlarımızın 
Gemlik’ten başka

“Gemlik’i riskli böl 
geden, güvenli 
bölgeye naklede 
ceğiz” diyor. Refik 
Yılmaz ise tam 
tersini söyleyerek 
donu şum yapa 
caklannı dile ge
tiriyor. Hangisine 
inanmamız 
gerekiyor?” dedi. 
Özcanbaz ilerleyen 
günlerde, konu ileil 
gi'li* değerlendirme 
lerini sunacağını 
dile getirdi.

yerlere gitmelerinin 
nedeni kendilerine 
sunulan imkan 
lardır. Bu bunu 
sağlamak 
zorundayız.
Gemlik zeytininin 
Coğrafi işaretini ilk 
alan bir Bor 
sayız. Bunu 
yaygınlaştırmamız 
gerekir.” dedi.
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Marmarahirlik ürün alım kampanyasını Kapatıyor
S.S.72 Sayılı Gem
lik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi 
2017-2018 Ürün 
alım kampanyasını 
26 Ekim 2017 
Perşembe günü 
açmıştı. Ancak 
bölgede zeytin 
hasadın da sona 
gelinmesi nede 
niyle bu hafta 10 
Ocak 2018 Çar 
şamba Günü mesai 
bitiminde ürün 
alım kampanyası 
sonlanacak.
Konuya ilişkin 
değerlendirme 
yapan Kooperatif 
Başkanı İbrahim 
Demir; 2017/2018 
Ürün alım kampan 
yasını ortak talep
lerine istinaden 
ekim ayında başlat 
tıklarını, yaklaşık 
80 günlük bir se
zona denk gelen 
kampanya olduğu 
nu, bölgede rekol 
tenin yüksek oldu 
ğunu ancak tücca 
rın çok olduğunu 
yinede ortağın ko
operatifine sahip

çıkarak rekoltesi 
nin %92 sini doldur 
duğunu bu bağlam 
da da kooperatifin 
stok sıkıntısının 
olmadığını, bugüne 
kadar 2.735 Ton 
15.600.000,00 TL 
tutarında ürün 
alındığını, 
10.655.000,00 TL’ 
nin de Birliğimizin 
belirlemiş olduğu 
ödeme takvimine 
göre her Perşembe 
ortaklarımızın Zi
raat Bankasındaki 
hesaplarına ödendi 
ğini, kalan %20’lik 
kısmında kampan 
yamızın kapanış 
dan sonra belirle 
neceğini dile ge
tirdi.
Öte yandan 2.966

Ton toplam rekolte 
alındığını söyleyen 
başkan Demir, 
rekolte miktarının 
da yaklaşık % 
85’lik kısmını de
polara stok olarak 
koyulduğunu söyle 
di, 2.861 Ortağın 
rekolte beyanna 
mesi verdiği bu yıl 
2.485 ortak koope 
ratife ürün tesli 
matında bulundu, 
bu da % 87’ I ik bir 
dilimin kooperatif 
ile cari ilişki içeri 
sinde olduğunu 
gösteriyor dedi. 
HASAT BİTTİ 
BAKIM 
BAŞLIYOR...
Zeytin hasadının 
sona ermesi ile be
raber zeytinlerin 

bakımına ve gübre
lenmesine başlanı 
yor. Zeytin ağacı 
yılın neredeyse 12 
ayında da bakım ve 
ilgi isteyen ender 
meyve ağaçların 
dan biridir. Kış 
aylarında don 
tehlikesine karşı 
bakırlı ve kireçle 
mücadele, yine 
ocak ve şubat ayla 
rında kök gübresi, 
daha sonra buda 
ma, ilaçlama, yer
lerin tımarı vs. der 
ken yılın 12 ayında 
da ilgi isteyen, 
emek isteyen bir 
meyve ağacı, bu 
bağlamda; Gemlik 
zeytin kooperatifi 
de ortaklarına güb 
re ve ilaç konu 
sunda ortak başına 
belirlenen kredi 
limiti dahilinde 
ayni olarak kredi 
kullandırmakta ve 
ortaklarına ürün 
hasadına vadeli 
gübre ve ilaç
vcı ıııcrvıc.
Gemlik Zeytin Ko
operatifi Yönetim

Kurulu Başkanı 
İbrahim Demir’den 
aldığımız bilgiye 
göre ortakların 
kredi limitleri hazır, 
gübre talepleri 
toplanmaya başlan 
dı, araç bazlı 
siparişler tamam 
■andığında ortak
lara her yıl olduğu 
gibi bu yılda güb 
releri teslim edile
cek. Başkan 
Demir; Ortakları 
mızın gübre talep
lerini bu yılda 
karşılayacağız. 
Gübre için bu yıl 
ortak başına en az 
1.300 TL.sı olmak 
üzere ortakların üç 
ürün alım kampan 
yasında teslim et
tikleri ürünlerin 
üçe bölünerek elde 
edilen ortalama kg 
başına 1 TL veril 
mek koşulu ile 
hesaplandığını, 
aynı zamanda iş 
yılları bazında 
rekoltelerini % 50 
ve üzeri tutturan 
ortaklara da ilave 
yıl başına 100 TL.sı 

eklenerek limitlerin 
hesaplandığını 
söyledi. Buna göre 
gübre talebinde 
bulunacak 
ortaklarımızın 
kooperatifimize 1 
kefil ile gelerek 
senetlerini yapa
bileceklerini 
söyledi. Başkan; 
"Görüldüğü üzere 
kooperatif olarak 
kampanyamız biter 
bitmez ortakları 
mızın ihtiyaçları 
için çalışma içeri
sine girdik. Gön
lümüz ister ki tüm 
ortaklarımız rekolte 
beyannamesi 
versin, ürün teslim 
etsin ve Kooperati
fimiz ile Birliğimiz 
imkanlarından 
azami derecede 
faydalansın, tabi 
buda kooperatife 
sahip çıkmakla 
oluyor. Ümidim 
bundan sonraki 
yıllarda ortakların 
daha da bilinçli bir 
şekilde koopera 
ti finin yanında yer 
almasıdır" dedi.

GenılikihracattaGiinıriiklersıralaıııasııııiaMveilıinciliBiııeyiiiıselıli
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal 
Akıt 2017 yılı dış 
ticaret verilerini 
değerlendirdi. 
Akıt yaptığı açıka 
mada; “Gemlik 
emin adımlarla 
ülke ekonomimize 
değer katmaya 
devam ediyor. Tüm 
dünyada yaşanan 
bütün olumsuzluk
lara rağmen istik 
rarlı bir şekilde 
büyümeye devam 
ediyoruz. Dış tica 
ret verilerimizde 
zaten bunun doğ 
rulamaktadır. Güm
rükler bazında 
işlem hacmi olarak 
Türkiye 3‘cüsü 
iken, şimdi Halkalı 
Gümrük Müdürlü 
ğünün ardından 2. 
Sıraya yerleştik. 
Ülke ekonomimize 
katma değer sağla 
yan sanayi tesis
lerimiz, limanları 
mız, serbest böl
gemizle büyük bir

değer olduk. 2017 
yılında odamıza 
toplamda 136 yeni 
şirket kayıt yaptır 
dı. Bu da istikrarlı 
bir şekilde büyü 
düğümüzün kanıtı 
dır. 2018 yılında da 
aynı başarının 
gerçekleşeceğinde 
n hiç şüphem yok
tur. Ekonomimize 
değer katan, istih
dam yaratan, ver
gisiyle Ülkemize 
can veren başta 
üyelerimiz olmak 
üzere, tüm müte 
şebbislere teşek 
kür ederim. Yeni 
yılın ulusumuza 
sağlık, başarı ve 
mutluluk ge
tirmesini temenni 

ederim" dedi. 
2017 yılı itibariyle 
Gemlik Gümrük 
Müdürlüğü aracılı 
ğıyla toplamda 
10.732.124.000$ 
İhracat gerçekleş 
tirdi. Bu rakam 
2016 yılında 9.738. 
702.552 $ olarak 
gerçekleşmişti. 
Böylece %10’luk 
bir atış la ihracatta 
Türkiye Gümrükler 
sıralamasında 
Gemlik 2. Sıraya 
yerleşmiş oldu. 
Aynı dönemde 
8.594.338.000 $ da 
İthalat gerçekleş 
tirerek 10.sıraya 
yerleşti. 2016 
yılında ise ithalat 
8.728.687.496 $ 

olarak gerçekleş 
mişti. Bu anlamda 
ihracat ve ithalat 
arasındaki cari 
dengenin korun 
ması geleneği yine 
sağlanmış oldu. İlk 
10 sıralama şu 
şekilde gerçekleş 
ti; Halkalı Güm. 
Md.19. 087.
364.000 
Gemlik Güm. Md. 
10. 732.125.000 
Erenköy Güm. Md. 
9. 048. 007.000 
Aliağa Güm. Md. 
9. 003. 672.000 
Ambarlı Güm. Md. 
8. 734. 262.000 
Derince Güm. Md. 
7. 891.132.000 
İzmir Güm. Md. 
7. 840. 758.000 
İzmit Güm. Md. 
7. 451. 047.000 
A.H.L. Yolcu Sa
lonu Güm. Md.
6. 966.707.000 
Mersin Güm. Md. 
6. 693.315.000 
En fazla ithali 
yapılan eşyalar 
arasında başlıca;

Demir çelik ürünü, 
Plastik ve kauçuk 
hammaddesi, 
Kimyevi mamuller, 
Otomobil akşamı, 
İplik, Rulo saç 
oldu. En fazla ihra 
cı yapılan eşyalar 
arasında başlıca; 
Binek oto ve oto
motiv akşamı, 
Makine ve akşamı, 
Demir çelik ürünü, 
Hayvansal ürünler, 
İplik, Seramik, 
Muhtelif gıda oldu. 
Odamız Aracılığı 
İle Onaylanan Dola 
sim Belgesi 
Istatis denilditikleri 
Belge Bazında 
2017 yılı itibariyle 
odamız dış ticaret 
biriminde toplam 
23264 adet dolaşım 
belgesi onay 
görmüştür. En 
fazla onay işlemi 
nin yapıldığı belge 
Avrupa Birliği üye 
ülkeleri için düzen
lenen ve eşyanın 
serbest dolaşımı 
esasına dayanan

A.TR evrakı oldu. 
Toplam 12475 adet 
A.tr evrakı 2017 
yılında tarafımız 
dan onay görmüş 
tür. A.tr dolaşım 
belgesini 6481 adet 
onay ile Menşe 
Şahadetnamesi ve 
3704 adet onay ile 
Eur-1 Dolaşım 
Sertifikası takip 
etmiştir. 2017 
yılında 2016 yılına 
göre toplam 2570 
adet dolaşım bel
gesi daha fazla 
onay görmüştür. 
Belge Bazında 
Ülkemizde en 
önemli ihracat sek
törlerinden olan 
otomotiv sek
törünün Gemlik 
için de lokomotif 
görevini üstlendi 
ğini görmekteyiz. 
Bakıldığında 
Odamız aracılığıyla 
yapılan işlemlerde 
otomotiv sek
törünün açık ara 
önde olduğunu be
lirtebiliriz” denildi
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Haftasınolllııılağ'ataiilcialımı
Türkiye Basketbol 
2.ligi 10 .hafta j». 
karşılaşmasında 
Erzurum Büyük 
şehir Belediyeyi 13 
sayı fark ile yene 
rek ligde üst üste 3. 
galibiyetini aldı. 
Gemlik İlçe Spor 
salonunda oynan 
müsabakanın ilk 
periyotunda Gemlik 
ekibi 10 sayı farklı 
seri yakalamasına 
rağmen periyotu 
3 sayı fark ile 
tamamladı. ., 
2 periyota çok hızlı 
başlayan Gemlik 
ekibi periyotu 18 
safı fark ile tamam
layarak ilk yarıyı 46 
25 önde tamamladı. 
Müsabakanın 3 
çeyreğine 21 sayı 
fark ile başlayınca 
oyun disiplininden 
uzaklaşmanı 
değerlendiren Erzu
rum ekibi periyotu 
6 sayı fark ile önde 
tamamlamasını 
bildi. Gemlik son 
çeyreği 2 sayı fark 
ile kaybetmesine 
rağmen skor avanta 
jını koruyarak - 
müsabakayı 71:58 
kazanarak puanını

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

15’şe çıkarttı. 
Gemlik halkının 
yoğun ilgisi 
karşısında oynan 
müsabakada Gem
lik Basketbol ‘dan 
Serdar Yavuz 12 
sayı, Ali Tuncer 10 
sayı, Mert Yavi ve 
Gökhan Şenol 9 
sayı üretti. Erzurum 
ekibinde 15 sayı 
üreten Olcay Kar 
part maçın en 
skoreri oldu.
I.Periyot: 21:18 
Gemlik

2.Periyot: 25-7 
(46:25) Gemlik
3.Periyot: 14:20 
(60-45) Erzurum
4.Periyot: 11:13 
(71: 58) Erzurum 
Önemli bir galibiyet 
aldık diye sözlerine 
başlayan Gemlik 
Basketbol Kulübü 
Başkanı Berkay 
Bulut bugün spor 
salonunda çok 
güzel göründüler 
vardı. Önemli olan 
tribündeki seyirci
lerin Gemlik

ekibinin kazanma 
sini için verdik 
leri desteğe 
teşekkür ederim 
ifadelerini kullandı. 
Gemlik Basketbol 
galibiyet sayısını 
5. çıkararak 15 
puanla ligin 7 sıra 
sında yer aldı. 
Gemlik ekibi 13 
Ocak 2017 Cumarte 
si Lig 2.ci Edirne 
Belediye Spor ile 
mücadele ederek 
ilk yarı tamam 
layacak

Türkiye'nin en önemli kayak ve kış tu 
rizm merkezi Uludağ'da, hafta sonu 
olması nedeniyle yoğunluk yaşandı. 
Tatilciler ve günübirlikçiler pistlerde 
gün boyu kayak yaparak gönüllerince 
eğlendi. Kış turizminin gözde 
mekanlarından olan Uludağ yeni yılın 
ilk hafta sonu tatilinde yerli ve yabancı 
tatilcilerin akınına uğradı. Hafta sonunu 
fırsat bilen günübirlikçiler ise 
Uludağ'da kızak kayarak eğlendi. 
Uludağ'a akın eden vatandaşlar drone 
ile havadan anbean görüntülendi. 
Uludağ'a akın eden vatandaşlar pistleri 
doldururken, acemi kayakçıklar özel ho
calardan ders alarak kayabildi.
Bu arada, Jandarma Arama Kurtarma 
(JAK) ekipleri yoğunluk,kayıp ve 
yaralanmalar nedeniyle drone uçurarak 
yoğun güvenlik önlemi aldı. Bursa Me
teoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye 
göre, "oteller bölgesindeki kar 
kalınlığı, son yağışların ardından 88 
santimetreyi buldu.

SATILIK
HİSARTEPE MAHALLESİNDE 

FULL DENİZ MANZARALI 
4+1 DUBLEKS EV 

SAHİBİNDEN SATILIKTIR 
0 535 854 51 08

GEMLİK' İH İLK GÛ H LÛK SİYASİ GAZETESİ

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAŞEDEBEKIEMEKYOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK • YAYINCILIK - REKLAMCILIK

istiklal Caddesi Bora Sokak No :5IA
Tel:(0.224)513 96 83GEMLlK

KUÇUKKUMLA 
ÖZGÜZELYAU SİTESİNDE 

IHOZLUE$YAllveE$YASIZ 
2+1DRİRESAHİBİIIDENSATIUK

05353781800
Facebook sayfamız s Gemlik l^örfez - Güler Ajans
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Esnaftan Bankalara 'kara liste' tepkisi
TESK Başkanı Ben- 
devi Palandöken, 
devletin esnafa kre 
di vermek için her 
türlü imkanı zorladı 
ğını ancak bankala 
rın "kara liste" uygu 
lamasıyla esnafın 
önünü tıkadığını 
ileri sürdü.
Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarlar Konfed
erasyonu (TESK) 
Genel Başkanı Ben- 
devi Palandöken, 
devletin esnafa 
kredi vermek için 
her türlü imkanı 
zorladığını ancak 
bankaların "kara 
liste" uygulamasıyla 
esnafın önünü tıkadı 

ğını İleri sürdü. 
Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarlar Konfed
erasyonu (TESK) 
Genel Başkanı Ben- 
devi Palandöken, 
yazılı açıklamasında 
esnaf ve sanatkarla 
rın uygun koşullar 
da kredi desteğin 
den yararlanması 
için hazırlanan 
kararname taslağını 
olumlu bulduklarını 
belirterek, düzen
lemede sicil affının 
unutulmamasını 
istedi.
Hazine'den esnaf 
için bu yıl 1,5 milyar 
liralık ödenek tahsis 
edildiğini ifade eden

Palandöken, 
bankaların esnafa 
vereceği kredi 
bakiyesinin ise 
yüzde 20 artışla 
28,8 milyar liraya 
ulaşmasının 
beklendiğine 

işaret etti. 
Esnafa kredi 
desteğinin bu yıl da 
artarak devam 
etmesinin sevin
dirici olduğunu 
vurgulayan Pa
landöken, "Devlet 

küçük esnafa kredi 
vermek için her 
türlü imkanı zor
luyor fakat bankalar 
kara liste uygula 
masıyla esnafın 
önünü tıkıyor." 
ifadesini kullandı. 
Palandöken, son 
14 yılda üç kez sicil 
affı çıkarılmasına 
rağmen bankaların 
"kara liste" uygula 
ması nedeniyle 
esnafın krediye 
ulaşmada zorlan 
eliğim savunarak, 
şunları kaydetti: 
"İsteyen banka sicil 
affını uyguladı, iste
meyen uygulamadı. 
Esnaf, hiçbir zaman 

bankaların insafına 
terk edilmemeli. 
Etkin sicil affı için 
Mecliste yeni bir 
karar alınmalı ve bu 
karar net olmalı ki 
bankalar keyfi uygu
lama yapmasınlar. 
Bu konuda konfed
erasyona çok 
sayıda şikayet 
geliyor. Bankacılıkta 
kara liste olarak 
adlandırılan, 
geçmişe dönük 
olumsuz bilgileri 
kullanma 
uygulamasına son 
verilmesi ve etkin 
bir yasal düzenle
menin hayata 
geçirilmesi şart."

BakanlıKtan cinli çözüm! Her evde olacak
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ile Savun 
ma Sanayii Müste 
şarlığı arasında be
tonun elektronik or
tamda denetlenmesi 
amacıyla işbirliği 
protokolü imzalandı. 
Çipli sistem ile hem 
yapılarda sağlamlık 
kalite seviyesi yüks
elecek hem ev ala
cak vatandaşın 
tercihte yanılması 
önlenecek. Sistem 
sektör temsilci le 
rinden de tam not 
aldı.
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Yapı İşleri 
Genel Müdürlüğü ile 
Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı

arasında, inşaatlar 
kullanılan betonun
denetiminin elek
tronik ortamda 
yapılması amacıyla 
işbirliği protokolü 
imzalandı. Afy- 
onkarahisar, Kara
man ve Düzce’de 
pilot olarak uygu
lanana çipli beton 
sistemi 81 ile 
yaygınlaştırılacak. 
Sistemin yaygınlaş 
ması ile kalitesiz 
beton kullanımına 
kesinlikle geçit 
verilmeyecek. Sis
tem sadece kamu 
binalarında değil, 
tüm özel sektörün 
inşaat uygulama 
larında da devreye

girecek. Yapı Dene
tim Sistemi (YDS) 
kapsamında yapılan 
çalışma ile çip sis
temine geçişle bir
likte inşaatlarda 
kullanılan betona 
ilişkin tüm bilgilere 
erişme imkânı da 
olacak.
Hükümet, bununla 
birlikte eş zamanlı 
bir başka çalışma 
daha yürütüyor.

Vatandaş ev satın 
almak istediğinde 
‘e-devlet’e konutun 
ada-parsel 
numarasını girerek 
her türlü bilgiye 
ulaşabilecek. Sis
temle evlerin yaşı, 
inşaat safhasında 
çekilmiş fotoğraf 
lan, müteahhidi, 
beton numunesi 
sonuçları yer ala
cak. Varılan 

işbirliğini değerlen 
diren Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı 
Müsteşarı Mustafa 
Öztürk, bunun milli 
bir çalışma olacağı 
nı belirtti. Öztürk, 
“Afyonkarahisar’- 
daki uygulamaların 
sonucunda Türki 
ye’ye yaygınlaştım 
rak, betonla nmızı 
çiple izleme sistemi
nin zeminin oluştu 
racağız. Binalar, 
yapılar bazında 
geleceği mize daha 
güvenli ve kaliteli 
zeminler oluştura 
cağız” dedi.
BAŞKA ALANLARA 
DA YAYGINLAŞIR 
Savunma Sanayii

Müsteşarı İsmail 
Demir, beton 
konusunda inisiyatif 
kullanılıp, teknoloji 
yoğun ortamda çok 
daha etkin denetim 
yapılmasının çok 
önemli olduğunu 
söyledi. Çalışmanın, 
Savunma Sanayii 
konusunda teknolo
jilerin diğer alanlara 
uygulanabilirliği 
konusunda farkın 
dalık oluşturacağını 
belirten Demir, bu 
işbirliğinin diğer 
kamu kurum ve 
kuruluşlarıyla iş 
birliklerinin 
başlangıcı olması 
temennisinde 
bulundu.
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BEBEKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİR ELE? BENİZ OTOBÜsff

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

110
155

513 10 55
513 18 70
513 12 05

513 18 21
513 24 67
613 32 40
513 23 24
517 33 04

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

ULAŞIM
Famukkale 612 OO 2a
DENİZ UÇAĞI
Paçıtu» Atanla Seyahat 614 63 62
METRO
Aydın Turtam 613 20 77
80ur Turtam 612 1O 72
Kanbarofllu-Esadaş 614 46 46
Anıtur F, t A AZ 7 1
Kemli Koç 612 O1 63

HASTANELER
Devlet Hastane»! 517 34 00
Sahil Dev. Ha»L 513 23 29
Mer.8ağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

BELEDİYE

121
186

513 45 03
514 00 05
513 12 86
513 11 74
513 13 53

513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42

524 85 88
513 10 02

813 77 73

513 71 68

Santral
Başkanlık

513 45 21-23
51345 20

Gemlik Körfez
aiısiııM

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

514 57 96
513 23 25 

51345 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

Dinlenme Tes.

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

Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova 
İDO İmam Aslan

VAPÜR- FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Esklhlaar

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

OTODÜS___________
Şehirlerarası Oto
büs Terminali

261 54 00 
(18 Hat)

DAĞITICILAR________
GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Mllangaz 
Habaşgaz 
Yani Llkltgaz 
BP Gaz 
Bütünler Llkltgaz 
Akçagaz
Totalgaz ________

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

Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Beyza Petrol

513 30 33
61» O1 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 5973 
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
ARİF V 216 

11.30-14.00-16.30- 
19.00-21.30 

AİLE ARASINDA 
11.30-14.00-16.30- 

19.00.-21.15 
FERDİNAND 

11.30-13.30-15.30-
17.30-19.30
5133321
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Yılilırıın Holıling'te Mehmet Yıldırım ın 
çocukları miras davası açtı

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Yeni gündemde ne var?
Gemlik’in gündemi, Türkiye gündemi 

gibi çok çabuk değişiyor.
Daha düne kadar Gemlik Belediyesi’n 

de patlayan imar ruhsat yolsuzluğu 
konuşulurken, ardından bir yaralama 
olayı sonucu ortaya çıkan Belediyede 
çalışanı Harita Mühendisinin dışarıya 
bilgi sızdırdığı menfaat sağladığı olayı 
ile sarsıldı Gemlik.

Şimdi ise, KHK ile Gemlik’in tepelere " 
taşınmasını konuşuyoruz.

Bu diğerlerinden baskın çıktı. Gemlik 
Belediye Başkanı eliyle televizyon kanal 
larında ilçesinin değerini dibe vurdurdu.

Devamı sayfa 4’de

Dünyanın 28 ülkesinde, maden, gübre, gemi 
cilik ve liman hizmetleri gibi 11 ayrı sektörde 
faaliyet gösteren ve 10 bini aşkın çalışanı 
bulunan Yıldırım Holding’de miras kavgası 
çıktı. Yıldırım Holding'te Başkan Vekili Meh 
met Yıldırım'ın ölümü, miras anlaşmazlığına 
yol açtı. Mehmet Yıldırım'ın iki çocuğu 
amcaları Yıldırım Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Rıza Yıldırım ile Amerika'da 
'Robert' ismini de alan CEO'su Yüksel Yıldı 
rım'a miras davası açtı. Haberi sayfa 2’de

Mıhlı W, Btlıft
liftim iftııM

Gemlik Duyarlılık Derneği Başkanı Cemal 
Küçük ve yönetimi, Pazar günü Manastır 
Saklı bahçede basına verdiği kahvaltıda 
yaptıkları açıklamada, "KHK ile çıkarılan 
yasanın ilçenin menfaatleri düşünülme 
den, Gemlik halkı tarafından anlaşılma 
dan Belediye Başkanı Refik Yılmaz tarafın 
dan alel acele ulusal basına yapılan 
açıklamalardan sonra ilçedeki mülklerin 
değerinin düştüğünün farkında mısınız?” 
diye soruldu.______ Haberi sayfa 4’de

EMLAK „
I DANIŞMANLIĞI

(pjzingat
V ^sahibinden.comj

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

ZAMANINDA VE DEĞERİNDE ALIM SATIM

İKıvuıt Iheutû?
SATILIK - KİRALIK EV - ARSA - 

ARAZİ - DÜKKAN - İŞYERİ
www.dayiemlak.sa h i b in de n .corn^

irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.dayiemlak.sa
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Dünyanın 28 ülkesinde, maden, gübre, gemicilik ve liman hizmetleri gibi 11 ayrı sektörde faaliyet gösteren ve 10 bini 
aşkın çalışanı bulunan Yıldırım Holding'de miras kavgası çıktı. Yıldırım Holding'te Başkan Vekili Mehmet Yıldırım'ın 
ölümü miras anlaşmazlığına yol açtı. Mehmet Yıldırım'ın iki çocuğu amcaları Yıldırım Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Rıza Yıldırım ile Ameri ka'da 'Robert' ismini de alan CEO'su Yüksel Yıldırım'a miras davası açtı.
Gazetelerin haberleri 
ne göre, bir süre 
önce hayatını kaybe
den Yıldırım Holding 
Yönetim kurulu 
üyesi Mehmet 
Yıldırım’ın varisleri 
olan oğlu Hüseyin 
Can Yıldırım ve kızı 
Sahra Yıldırım’ın 
vekilleri Gebze 2. 
Sulh Hukuk 
Mahkemesi’nde 
babalarının Yıldırım 
Holdinge ait şirketler 
deki hisselerinin 
belirlenmesini ve 
kendilerine ait 
malların tespiti ile 
hisse devirleri için 
dava açtı.

ÖZELLEŞTİRME 
İHALELERİYLE 
BÜYÜDÜ

Kriz dönemlerinde 
aldığı ihalelerle 
büyüyen ve adını 
dünyaya duyuran 
Yıldırım Holding'te 
Başkan Vekili 
Mehmet Yıldırım'ın 
ölümü miras anlaş ' 
mazhğına yol açtı. 
Mehmet Yıldırım'ın 
iki çocuğu amcaları 
Yıldırım Holding 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Rıza 
Yıldırım ile Ameri 
ka'da 'Robert' ismini 
de alan CEO'su 
Yüksel Yıldırım'a 
miras davası açtı. 
Sivash Yıldırım 
Ailesi Samsun'da 
temelleri atılan 
şirketi 5 milyar 
dolarlık dev Holdin 
ge dönüştürdü. 
Dünyanın 28 
ülkesinde, maden, 
gübre, gemicilik ve 
liman hizmetleri gibi 
11 ayrı sektörde 
faaliyet gösteren ve 
10 bini aşkın çalışanı 
bulunan Yıldırım 
Holding'de miras 
kavgası çıktı. 
Ali Rıza, Yüksel ve 
Mehmet Yıldırım 
kardeşler tarafından 
yönetilen şirkette 
Başkan Vekili ve 
COO'su Mehmet

Yıldırım hayatını 
kaybedince iki 
çocuğu Hüseyin Can 
ve Sahra Cansu 
Yıldırım, kendilerine 
ait malların tespiti ve 
hisse devirleri için 
Gebze Suın fıukuk 
Mahkemesi’nde 
dava açtı. Dava 
dilekçesinde, mal 
varlığının büyüklüğü 
de göz önüne 
alınarak, davacı 
kardeşler adına 
gerekirse temsilci 
atanması talep 
edildi. Konu ile ilgili 
Yıldırım Holding'den 
ise herhangi bir 
açıklama yapılmadı. 
Temeli, 1963'te haya 
tını Mart 2017'de 
kaybeden babaları 
Garip Yıldırım 
tarafından küçük bir 
dükkanda atılan 
Yıldırım Holding'in 
yönetimi 1980'de Ali 
Rıza, Yüksel ve 
Mehmet Yıldırım 
kardeşlere geçti, 
özellikle 2000 krizi 
döneminde özelleştir 
me ihaleleriyle büyü 
yen, 2008 krizinde de 
uluslararası liman 
ihaleleriyle güçlenen 
Yıldırım Holding'te, 
ABD'de okuyarak 
çalışan ve iş bulma 
sim kolaylaştırması 
için ismine Robert'ı 
ekleyen Yıldırım 
Holding İcra Kurulu 
Başkanı ve CEO'su 
Yüksel Yıldırım, 
limancılıkta dünya 
nın en vizyoner 10 

kişisinden biri olarak 
gösteriliyor. Kardeşi 
Yıldırım Holding 
Başkan Vekili ve 
COO'su Mehmet 
Yıldırım'ın 14 Ekim 
2017'de 54 yaşında 
veı'aı'ı çoğu Atarı 
Hüseyin Can Yıldırım 
ve Sahra Cansu 
Yıldırım'ı amcalarıyla 
karşı karşıya getirdi.

ARALIK
SONUNDA DAVA

Edinilen bilgilere 
göre, iki kardeş 
amcaları ile görüşe 
rek babalarına ait 
şirket hisselerinin 
kendilerine devrini 
istedi. Yürütülen * 
görüşmelerden 
sonuç alınamayınca 
iki kardeş önce 
Mirasçılık Belgesi 
aldı. Beyoğlu Noter 
liği'nden 13 Arahk'ta 
alınan belge sonrası 
iki kardeş, miras 
davası için hazırlık 
lara girişti. Adliye 
kaynaklarından 
edinilen belgelere 
göre Yıldırım kardeş 
ler adına miras 
davası 26 Aralık'ta 
açıldı. Gebze 2. Sulh 
Hukuk Mahkeme- 
si'nde açılan davada, 
Hüseyin Can ve 
Sahra Cansu Yıldı 
rım kardeşlerin yasal 
mirasçı oldukları 
kaydedildi.
Dava dilekçesinde, 
aralarında Yıldırım 
Holding ve Gebze 

port Konteyner Ter
minal İşletmeleri 
AŞ'nin de aralarında 
yer aldığı birçok 
şirkette, vefat eden 
Mehmet Yıldırım'a 
ait hisse oranlarına 
yer veriıui.

HİSSE DEVİRLERİ 
YAPILSIN

Dava başvuru 
dilekçesinde özetle 
şöyle denildi: 
"Davacılar, terekeye 
(miras) dâhil şirket 
terdeki pay ve hisse 
senetlerinin sahipleri 
durumunda. Tereke 
mallarının korunma 
sı ve hak sahiplerine 
geçmesini sağlamak 
için gerekli olan 
koruma önlemleri 
ivedilikle alınmalı. 
İsimleri belirtilen 
şirketler için ayrı- 
ayrı yazı yazılarak, 
murise (Mehmet 
Yıldırım) ait pay ve 
hisse oranları sorul
sun. Mirasın korun 
ması açısından pay 
ve hisse devirleri 
müvekkiller adına 
gerçekleştiril sin. 
Nama yazılı hisse 
senedi çıkartılmış 
ise mahkemenin 
kasasında emanete 
alınsın. Murisin bu 
şirketlerdeki alacak 
hakları da sorulsun." 
Konu ile ilgili görüş 
lerini almak üzere 
aradığımız Holding 
yetkililerin den ise 
dönüş olmadı.

Davacı kardeşler 
adına mahkemeye 
başvuran Avukat 
Mehmet Fatih Savaş, 
Hürriyet'in konu ile 
ilgili sorusuna ise 
"Evet doğru davayı 
biz açtık. Ve dava 
devam ediyor. 
Ancak, Yıldırım 
kardeşler ile vekâlet 
ilişkimiz sona erdiği 
için konuşmam 
doğru olmaz" dedi.

FİNANSAL DURUM 
TESPİT EDİLSİN

DAVA dilekçesinde, 
tespiti yapılan 
şirketler dışında, 
varsa başka taşınır 
ve taşınmaz malların 
tespitinin de 
mahkeme eli ile 
yapılması istendi. 
Dilekçede ayrıca, 
Yıldırım Holding ve 
bağlı şirketlerin son 
iki yılına ilişkin fi- 
nansal tabloları ve 
genel kurul toplantı 
tutanaklarının 
mahkeme kanalı ile 
alınması talep edildi. 
Dava dilekçesinde 
ayrıca, bankalara 
yazı yazılarak 
Mehmet Yıldırım 
adına bulunan 
hesapların da tespit 
edilmesi istendi. 
Dilekçede, miras 
haklarının korunma 
sı için gerekli önlem
lerin alınması talep 
edilerek şöyle de
nildi: "Yargılama 
sürecinde gerek 
görülmesi halinde 
temsilci veya tere 
kenin miktarı dikkate 
alınarak temsilciler 
atanarak elde edilen 
gelirlerin toplanma 
sini... Bu suretle 
terekeye dâhil 
malvarlığı değerinin 
tespiti ve korunma 
sini talep ediyoruz."

28 ÜLKEDE 
FAALİYETTE 
TÜRKİYE'nin önde 
gelen holding
lerinden biri olan 
Yıldırım Holding'in 

temeli 1963 yılında 
baba Garip Yıldırım 
tarafından Sam
sun'da atıldı. Aslen 
Sivaslı olan Yıldırım 
ailesinin inşaat 
malzemeleri satan 
küçük bir dükkânda 
temelini attığı 
holding hali hazırda 
dünyanın 4 kıtasında 
28 ülkede faaliyet 
gösteriyor. 12 bini 
aşkın kişinin çalıştığı 
holdingin yüzde 100 
sermayesi Yıldırım 
Ailesi'ne ait. İlk 
yurtdışı yatırımını 
2008 yılında İsveç'te 
yapan holding 11 
farklı sektörde 
faaliyet gösteriyor. 
Krom ve ferrokrom 
alanında Türkiye 
dışında toplam 4 
ülkede yatırımı bulu
nan Yıldırım Holding, 
335 milyon Euro be
delle, Portekizli 
liman yönetim şirketi 
Tertir'i satın almıştı. 
Dünyanın en büyük 
uluslar arası 
konteyner operatörü 
arasında yer alan 
Yıldırım Holding 
bünyesinde ayrıca 
Eti Krom AŞ, Yılport 
Gebze, Marmara Ter
sanesi, Yılport Gem
lik, Yılyak Yakıt, 
Gemlik Gübre gibi 
bir dizi büyük şirket 
bulunuyor.

COO KİME 
DENİR? : 
COO, özellikle çok 
sahipli şirketlerin 
içerisinde yer alan, 
şirketin günlük 
çalışmalarını takip 
eden ve şirket 
içerisindeki çalışma 
ların büyük bir bölü 
münden sorumlu 
olan kişidir. COO 
şirket içerisindeki 
çalışmaları takip 
edip, bu çalışmaların 
tümünün raporlarını 
en üst ve yetkili 
makama sunar. Yani 
bir bakıma Türkçede 
kullandığımız Müdür 
kavramına denk bir 
pozisyondur.)

Faceböök sayfamız: Gemlik Körfez ■ Güler Ajans
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Kaza göz göre göre aeidi Yangın kor kuttu
İznik te, ters 

şeritten giden mo
tosiklet sürücüsü 
kaza yaptı. 
Dün gece İznik- 
Yenişehir kara 
yolu Darka Tatil 
Köyü mevkiinde 
meydana gelen tek 
taraflı kazada, mo
tosiklet sürücüsü 
Akif A, ters şeritte 
ilerlerken direk
siyon hakimiyetini 
kaybetti. Plakasız 
motosikleti ile sav 
rulan Akif A. yara 
landı. 112 ekip

Hamile kadına otomobil çarptı
nan lastik ve buzdolabı henüz sebebi

İznik te, 3 aylık 
kamile kadına geri 
manevra yapan 
otomobil çarptı. 
Kaza, Beyler Ma
hallesinde mey
dana geldi.
Alışveriş yapmak 
için dışarı çıkan 
bir çocuk annesi 
S.C'ye (30), geri 
manevra yapan 
16HY221 plakalı 
otomobil çarptı. 
Çarpmanın etki

Uyuşturucu operasyınu l gözaltı
Osmangazi 
ilçesinde narkotik 
polisi tarafından 
yapılan iki ayrı 
uyuşturucu ope 
rasyonunda 8 kişi 
gözaltına alındı. 
Uyuşturucu ticare 
tinden gözaltına 
alınan şahıslardan 
bazılarının takım 
elbiseyle adliyeye 
gitmeleri dik 
kat çekti.
Edinilen bilgiye 
göre, Osmangazi 
ilçesinde uyuşturu 
cu ticareti yaptıkla 
rı iddia edilen M.K.

GemlikK ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

lerinin müdahale 
ettiği genç adam 
İznik Devlet Has-

tanesi'ne kaldırıldı. 
Çenesi kırılan A., 
daha sonra Bur-

sa'ya sevk edildi. 
Kazayla alakalı 
tahkikat sürüyor.

Bursa'da bir apartmanın deposunda 
yangın çıktı. Yangın sebebi ile apart
manda mahsur kalan çocuklar ve 
aileleri itfaiye ekipleri tarafından 
kurtarıldı. Yangın, Bursa Osmangazi 
ilçesine bağlı Yunuseli Mahallesi 
Çamlık Caddesi Ayyıldız Sitesi B 
Bloğun deposunda çıktı. Depoda bulu

siyle yolda savru
lan genç kadının 
yardımına çevre
deki vatandaşlar

yetişti. Otomobil 
sürücüsü Fahret
tin B. de araçtan 
inerek yaralı kadı

ve M.T. isimli şahıs 
lan yakalayan 
narkotik ekipleri 
araçta yapılan ara
mada ise paketlen 
miş halde bir mik
tar metamfetamin 
maddesi ele geçi 
rildi. Aynı ilçede 

yapılan bir diğer 
operas yonda ise 
kullanmak için 
uyuşturucu madde 
satın almak ve 
bulundurmak 
suçlarından 5 kişi 
yakalandı. Şahısla 
rın üzerilerinde

mn başında bek
ledi. 112 sağlık 
ekipleri tarafından 
müdahale edilen 
genç kadın ambu
lansla İznik Devlet 
Hastanesi'ne kaldı 
rıldı. 3 aylık hamile 
olan S.C'nin duru
munun iyi olduğu 
öğrenildi. Fahret
tin B. ise ifadesi 
alınmak üzere 
emniyete 
götürüldü.

belirlenemeyen bir nedenle yanmaya 
başladı. Bir anda binayı saran duman
lar 3'üncü ve 4'üncü katta kalan çocuk 
ve aileleri etkiledi. Bursa Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede 
olay yerine gelerek yangına müdahale 
etti. 32 metrelik merdiven ile önce 3'ün 
cü katta kalan 8 yaşındaki Ada Gülte 
kin, balkondan alınarak aşağı indirildi. 
Daha sonra annesi Arzu ve babası 
Cenk Gültekin de itfaiye tarafından 
kurtarıldı.---- H----
ritMw!

yapılan aramada 
bir miktar uyuştu 
rucu madde ele 
geçirildi. Soruş 
turmayı derinleş 
tiren ekipler bu 5 
kişiye uyuşturucu 
maddeyi sattığı 
belirlenen B.S. 
isimli kişiyi 
yakaladı. B.S.'nin 
üzerinde ve oto
mobilinde yapılan 
aramada satışa 
hazır bir miktar 
sentetik kanna 
binoid maddesi ve 
ruhsatsız tabanca 
ele geçirildi.

Tokat merkezli (FETÖ/PDY) soruştur 
ması kapsamında Bursa ve 16 ilde, 
19'u asker 4'ü askeri mahrem imamı 
olmak üzere toplam 23 şüpheli hakkın 
da gözaltı kararı çıkarıldı. Tokat Cum 
huriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY' 
nin mahrem askeri yapılanmasına 
yönelik yürütülen soruşturma kapsa 
mında Amasya, Balıkesir, Batman, 
Bursa, Diyarbakır, Hatay, İsparta, İs
tanbul, İzmir, Konya, Malatya, Mardin, 
Siirt, Sakarya, Sinop ve Van illerinde 
19'u asker ve 4'ü aske ri mahrem imam 
olmak üzere toplam 23 şüpheli hakkın 
da gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın 
talimatı üzerine jandarma ekipleri, 
şüphelilere yönelik operasyon başlattı.



9 Ocak 2018 Salı Gemlik Körfez Sayfa 4

Vı

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Yeni gündemde ne var?
Günlerdir Türkiye eski Gemlik’in 

yıkılacağını, dağlarda kurulacak yeni 
Gemlik’e taşınacağını konuşuyor.

Gemlik’te bankalar yeni konut kredi
lerini kapadı.

Kim verir yıkılacak binalara kredi?
Akıl var, fikir var. Sağlam binalar bile 

bundan etkilendi.
Yeni yapılan inşaatların satışı durdu.
Bu ilçe nüfusunun büyük bir bölüm 

inşaat sektöründen ekmek yiyor.
Gemlik’i kurtaracaklarını, deprem 

üze rinden prim kazanacaklarını, 
reklam yapacaklarını sananlar, ilçenin 
değeri ni tarihinde görülmemiş kadar 
dibe vurdurdular.
Bu imaj nasıl düzelecek bilen yok.
Şimdi toplantı üzerine toplantılar 

yapılıyor.
Kimi Belediye Başkanın/ suçluyor, 

kimi istifasını istiyor, kime bu işi nasıl 
düzeltiriz diye yeni öneriler sunuyor.

Medya yeni yıla girdiğimiz gün
lerdeki gibi Gemlik’i manşetlere taşır 
mı?

Siz bizi yanlış anladınız, Gemlik 
yukarılara, sağlam zeminlere taşınma 
yacak, biz isteyeni yapılacak yeni 
konutlara götüreceğiz, gönüllülük 
esas olacak, ceplerinden az para 
çıkacak, lütfen bunları haber yapın de- 
senizde sizi dinleyen olmaz, yıkımı 
düzeltemezsiniz.

O bir süreçti.
Gemlik’in Taşınacağını Başbakan ve 

Bakanlar da söylediler. Bunlara Gem
lik taşınmayacak dedirtebilir misiniz?

İstediğiniz kadar kıvırın, bu iş kolay 
düzelmez.
Bu imaj 'Ko'ıay sffrnmez.
Bir kere Gemlik’teki inşaat fiyatları 

düştü. Daha da düşecek.
Müteahhitlerin öiıriae onlarca sâtııa 

mayan daire var, yapılan daireler var, 
yeni inşaat anlaşmaları ve taahhütleri 
var.
Banka kredileri en azından yeni 

yapılarda ve sağlam yapılarda açılmaz 
sa sonuç 'hiç de iyi o'rmaz.

Ardından iflaslar gelir.
O zaman Gemlik’i yıkıp tepelere götü 

receğiz diyen, Mayıs ayında temel
lerini atacak olanlar, 8 bin konut 
yapacağız diyenler, zil takıp 
oynasınlar.

Bu hata ancak siyasi olarak düzeltile 
bilir.

Burada da görev AKP ilçe örgütüne 
düşüyor.
AKP İlçe başkanlığına yeni seçilen 

Yaşar İslam kötü zamanında göreve 
geldi.

Bu konuda halkın sesine kulak veril 
meli, yeni alanlar zamana bırakılıp, 
yerinde kentsel dönüşüm öne 
alınmalı. İmar planları bir kez daha 
gözden geçi rilip, sağlam zeminlerde 
kat artıştan sağfranrnafr.

Şimdi her kafadan ses çıkma zamanı.

Gemlik Duyarlılık 
Derneği Başkanı 
Cemal Küçük ve 
yönetimi, Pazar 
günü Manastır Saklı 
bahçede basına 
verdiği kahvaltıda 
yaptıkları açıklama 
da, “KHK ile çıkarı 
lan yasanın ilçenin 
menfaatleri düşünül 
meden, Gemlik 
halkı tarafından 
anlaşılmadan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz tarafın 
dan alel acele ulu 
sal basma yapılan 
açıklamalardan 
sonra ilçedeki 
mülklerin değerinin 
düştüğünün 
farkında mısınız?" 
diye soruldu.
Gemlik Duyarlılık 
Derneği’nin yazılı 
açıklaması şöyle: 
“KHK ile çıkarılan 
yasa kapsamında 
Gemlik halkının 
menfaatleri düşünül 
meden Gemlik halkı 
tarafından anlaşıl 
madan alel acele 
ulusal basına yap 
mış olduğunuz 
açıklamadan piş 
mantık duyuyor 
musunuz?
Hatırlatmak isteriz 
ki Belediye Başkanı 
olarak yönettiğiniz 
şehrin öncelikle 
can, mal ve ticari ■ 
kaybından sorumlu 
olduğunuzun farkın. 
da mısınız? Bu kap
samda yapacağımız 
açıklamaları dikkat 
le takip edip Gemlik 
adına yapmış 
olduğunuz talihsiz 
açıklamayı telafi et
menizi bekliyoruz. 
Gelelim KHK’nın 
Gemlik halkında 
yaratmış olduğunu 
tedirginliğe; 1999 
yılında meydana 
gelen depremde 
Çınarcık, Yalova, 
Karamürsel, Göl
cük, Adapazarı ve 
Düzce de binlerce 
insanımız hayatını 
kaybetmiştir. Bu 
vesileyle hepsine 
Allah’tan rahmet 
diliyoruz. 1999 dep 
reminde bu il ve

ilçelerimizin dışında 
Gemlik’imizde de 6 
ile 7 şiddetinde dep 

- rem olmuştur. Bu 
deprem neticesinde 
Gemlik’te yıkılan ne 
bir bina olmuştur 
ne de hayatını kay 
beden bir vatandaşı 
mız olmuştur.
2008’e kadar Esen 
köy, Yalova, Kara 
mürsel, Gölcük, 
Adapazarı, Düzce 
ve İstanbul deprem 
de öncelikli iller 
arasındayken KHK 
ile sadece Gem
lik’in isminin 
anılması manidar 
dır. Yarın olası bir 
depremde Gemlik 
yerle bir olup 
bahsettiğimiz diğer 
İl ve İlçelerinde dep 
rem olmayacak 
mıdır? Gelelim 
güzel Gemlikimize 
verdiğiniz zarara, 
şimdi anlaşılıyor ki 
ulusal kanallara 
yapmış olduğunuz 
açıklama kentsel 
dönüşüm ruhundan 
uzak, Gemlik halkı 
nın malına ve ticare 
tine zarar vermek
ten başka bir işe 
yaramamıştır. Eğer 
amacınız kentsel 
dönüşüm olsaydı, 
bir hafta sonra Tica 
ret ve Sanayi Oda 
sı’nda yapmış 
olduğunuz açıkla 
ma olurdu. Şimdi 
Gemlik halkı adına 
sormamız gereken 
Gemlik’e bir üst 
geçit yapamayanlar, 
Gemlik’e bir tek 
sosyal donatı alanı 
yapamayanlar, 
Gemlik’e Adliye, 
Emniyet Binası,

» 
i. a

MUK DUYARUMH 
‘ANfŞMA DEONe 
m !

Hükümet Konağı, 
Belediye Binası ya
pamayanlar bugün 
çıkmışlar Gemlik’i 
depremden koru
mak için dağlara 
taşıyacaklarmış. 
Kentsel dönüşü 
mün yolu bu mu 
olmalı, kentsel dö 
nüşümü bu şekilde 
mi yapmalıyız. Bu 
besbelli RANTSAL 
DÖNÜŞÜM. Gemlik 
halkı bu rantsal 
dönüşüme müsaa 
de etmeyecek. Eğer 
amacınız Kentsel 
Dönüşüm olsaydı. 
Gemlik’teki dönü 
şümlerin önüne 
Belediye olarak 
takoz olmazdınız. 
Kuzey planlarını 7 
senedir 
oyalamazdınız, Yeni 
Mahalle tadilat plan 
larını 7 senedir erte 
lemezdiniz. Hamidi 
ye, Eşref Dinçer 
Mahallesindeki plan 
tadilatlarınız hala 
devam etmezdi.
Yani bu anlattıkları 
mızdan dememiz o 
ki bilerek veya 
isteyerek milleti 
bıktırma, usandırma 
politikası izlenmek
tedir. Dolayısıyla 
ulusal kanallara 
yapılan açıklamala 
da bu usandırmanın 
bir parçası çünkü 
mesele kentsel 
dönüşüm değil 
rantsal dönüşüm. 
Eğer kentsel dönü 
şüm olsaydı amaç 
önce vatandaşları 
yanlarına alarak 
açıklama yapılma 
lıydı. Çünkü kentsel 
dönüşüm vatandaşı 
karşısına alarak 

yapılmaz. Sayın 
Belediye Başkanı; 
Önce ulusal basına 
çıkıp açıklama yapa 
çaksın. Milletin tica 
retini mülk değerini 
düşüreceksin sonra 
da çıkıp yerel bası 
na "Ben öyle deme 
di m, yanlış anlaşıl 
dım.” diyeceksin. 
Eğer mesele dep 
rem olsaydı KHK 
kapsamında yukan 
da bahsettiğimiz il 
ve ilçeler de olmalıy 
dı. Bunlar olmadığı 
na göre ya bu iller 
de Liman, kontey 
ner, petrol rafineri 
yapacak saha bula 
madılar ya da bu
rada yaşayan vatan 
daşlanmızı deprem
den korumak istemi 
yorlar. Güzel Gem- 
lik’imizi bu saydıkla 
nmızdan dolayı 
sevmiş olmasınlar. 
Gemlik Duyarlılık 
Derneği olarak ama 
cimiz kentsel dönü 
şüme karşı durmak 
değil aksine yerin 
de dönüşüm yanın 
da olmak, yerinde 
dönüşüm olmadı 
ğında yeni imar 
alanlarında dönüşü 
mün devamını sağ 
lamaktır. Deprem 
Dede, rahmetli 
Ahmet Mete 
Işı kara’nın dediği 
gibi binaların 
depremden yıkılma 
olasılığı yüzde 21 
binaların plan, mi
mari, malzemeden 
ve işçilik hataların 
dan yıkılma oranı 
yüzde 79’dur.
Dolay ısı ile bunları 
bilerek dönüşüm 
yapmalıyız"

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez ■ Güler Ajans
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ISKim aracılığıyla devlenen gençlere niinliilı 15 Tl cep harçlığı!
I

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdo 
ğan, istihdam teş 
viklerine devam 
edileceğini ifade 
ederken, işsiz 
gençlere günde 
75 lira cep harçlığı 
verilerek onların 
meslek sahibi 
yapılacağını söyle 
mişti. İŞKUR, ara 
alığıyla düzenle 
necek prog 
ramlarla bu 
mümkün olacak. 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdo 
ğan, 2018 yılında 
da istihdam teşvik 
lerine devam edile 
ceğini ifade ede 
rek, "TOBB, yılba 
şında kendisinde 
bütün üyelerimizin 
+1 istihdam sağla 
masını istemişti. 
Şimdi büyüme 
oranımız ikiye 
katladığına göre 
eğer biz +2 istih
dam sağlayacak 
olur isek, bu 
ülkemizin büyüme 
oranını daha

genişletecek ve bu 
ülkeyi kıskananları 
da çıldırtacaktır." 
diyerek +2 istih
dam çağrısında 
bulunmuştu. Aynı 
açıklamanın deva 
mında da işsiz 
gençlere günde 75 
lira cep harçlığı 
verilerek, gençlerin 
iş sahibi yapılaca 
ğım söylemişti.

18-29 YAŞ ARASI 
GENÇLERE
MESLEK
Bu bağlamda, İŞ 
KUR Siber Güven
lik, Yenilenebilir 
Enerji, Bulut Bili 

şim ve Kodlama 
meslek alanlarında 
işbaşı eğitim 
programı 
düzenleyecek. 
Bu programlara 
katılan 18-29 yaş 
aralığında ki 
gençlere 9 aya 
kadar değişen 
sürelerde destek 
verilecek. Gençlere 
verilen bu destek 
tutarı ise 75 TL ola
cak. Bazı bilişim 
firmaları İŞKUR 
ilanıyla bulut 
bilişim alanında 
eğitimler için baş 
vuru toplamaya 
başladı.

Peki günlük 75 TL 
cep harçlığı nasıl 
alınacak?

İŞKUR'UN İŞ 
BAŞI EĞİTİM 
PROGRAMI

İŞKUR, işsizleri iş 
sahibi yapmak için 
pek çok eğitim 
düzenliyor. Bu 
eğitimlerden biri 
de "İş başı eğitim 
programı". Bu pro
grama katılabilmek 
için IŞKUR'un bazı 
şartları oluyor. 
İŞKUR tarafından 
hazırlanan İşbaşı 
Eğitim Programına 
15 yaşından büyük 
herkes katılabili 
yor. Ancak bu 
kişilerin İŞKUR'A 
kayıtlı ve işsiz 
olması gerekiyor. 
Öte yandan pro
grama katılmak 
isteyen kişilerin 
işverenin bir ve 
ikinci derece akra 
bası veya eşi olma 
yanlar katılabiliyor. 
Programa katılmak 

isteyen vatandaş 
ların emekli de 
olmaması gereki 
yor. Bunun yanın 
da programın 
başlama tarihinden 
önceki üç aylık 
dönemde progra 
ma başvuru yapan 
işverenin çalışanı 
olmamak, program 
başlangıcından 
önceki son 1 ayda 
uzun vadeli sigorta 
kollarına ait primi 
yatırılmamış olma, 
iş ve meslek danış 
manlığı hizmet
lerinden fayda 
lanmış olmak gibi 
şartlar aranıyor.

İŞ BAŞI EĞİTİM 
PROGRAMINDA 54 
LİRA HARÇLIK 
Normalde bu prog 
ramlara katılanlar 
öğrenci değilse 
günde 54 lira, öğ 
rencilerse günde 
40.5 lira, işsizlik 
ödeneği alanlarsa 
günde 27 lira cep 
harçlığı alıyor. Bu 
ödemelerin yanın 

da programa katı 
lanların iş kazası 
ve meslek hastalığı 
sigortası primiyle, 
genel sağlık sigor 
tası primi ödeni 
yor. 81 ilde bulu
nan Çalışma ve İş 
Kurumu II Müdür
lükleri ile hizmet 
merkezlerine 
istenildiği zaman 
başvuru yapılarak 
iş ve meslek danış 
manlığı hizmet
lerinden faydala
narak programa 
katıhnabiliyor.

BİLİŞİMDE EĞİTİM 
SÜRESİ 6 AY 
OLACAK 
İŞKUR tarafından 
uygulanan İşbaşı 
Eğitim Programla 
rımn süresi 
2018'de Bilişim ve 
İmalat sektörlerin 
deki mesleklerde 
3 aydan 6 aya 
çıkartılacak. 
Diğer sektörlerde 
de işbaşı eğitim 
programları 3 ay 
uygulanacak.

PIT>e Hin 750 ııısiitl alımında süreç Başladı
PTT AŞ Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamada 
"PTT AŞ'ye 
alınması planlanan 
bin 750 personel 
alımına ilişkin 
süreç 8 Ocak 2018 
itibarıyla başladı. 
İşlemleri tamam
lanan adayların 
göreve başlaya 
cakları il başmü 
düdüklerine müra 
caatları gerekmek
tedir" denildi.
PTT AŞ'den

yapılan açıklama 
da, şirketin per
sonel ihtiyacının 
karşılanmasını

teminen 2017'de 
planlanan bin 750 
personel alımında 
adayların güvenlik

soruşturması ve 
arşiv araştırması 
işlemleri devam 
ederken, Danıştay 
İdari Dava Daire 
leri Genel Kurulu
nun 2017/337 sayılı 
kararı ile yürüt
menin durdurul 
duğu anımsatıldı. 
Şirketin perso 
nel alımlarında 
adayların mağdur 
edilmemesi için 
Başbakan Binali 
Yıldırım ve 
Ulaştırma,

Denizcilik ve 
Haberleşme 
Bakanı Ahmet 
Arslan'ın yoğun 
gayretleri ve 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın takdir
leriyle 696 sayılı 
Kanun Hükmünde 
Kararname (KHK) 
ile düzenleme 
yapıldığı belirtilen 
açıklamada, 
şunlar kaydedildi: 
"Sayın 
Bakanımızın

açıklamaları 
doğrultusunda, 
söz konusu 
KHK kapsamında 
2017/2 personel 
alımında başarılı 
olup göreve 
başlama işlemleri 
tamamlanan ve 
güvenlik şartları 
olumlu olan 
adayların, işe 
başlama süreç 
leri 8 Ocak 2018 
itibarıyla 
gerçekleştikle 
cek."

Kemi Metal Demir Çelik ve Plastik İmalat. Mont. Müh. LTD.ŞTİ ait 
24.11.2014 tarihli 624676 nolu Sanayi sicil belgemiz kaybettik. 

Hükümsüzdür.
Kemi Metal Demir Çelik ve Plastik İmalat. Mont. Müh. LTD.ŞTİ 

Ata Mahalle Serbest Bölge Karanfil Cad. No:17 GEMLİK / BURSA 
GEMLİK VERGİ DAİRESİ: 5440594133

KAYIP BEKO 220 TR AS0000110590 MARKA VE SERİ NOLU YAZAR 
KASAMIN RUHSATINI KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR. 

BİLAL ALKAN

KAŞCDC B€KL€M€K VOK

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REK*-A“C,4/a. 
İstiklal Caddesi Bora SokakNo.5/a 
_______ Tel : (0.224) 513 96 83 GElVILIgvj
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Yapılan muayeneler 
sonrasında kaplıca 
tedavisine gönder
ilen dar gelirli ve 
işsiz hastaların 
yararlandığı ücret
siz kaplıca tesis 
sayısı yeni yıl 
itibarıyla artırıldı. 
Geçen sene 240 
tesis, Genel Sağlık 
Sigortasından 
(GSS) yararlanan 
fizik tedavi 
hastalarına hizmet 
veririken Ocak ayı 
itibariyle tesis sayı 
sı 254'e yükseldi. 
Sağlık 
Bakanlığı'ndan 
işletme izni almış 
Yozgat'tan Yalo
va'ya, Bursa'dan 
Kahramanmaraş'a, 
Afyonkarahisar'dan 
Kırşehir'ekadar 
ülkenin dört bir

Balanılan kısa dönwn askerlik açıklaması!
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı 
Faruk Özlü, meslek 
eğitimini daha 
cazip hale getirmek 
için, "MYO mezun 
larına kısa dönem 
askerlik" talep
lerinin gündemde 
olduğunu söyledi. 
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı 
Faruk Özlü, "Mes

yanında hizmet 
veren 254 kaplıca 
tesisinin kapısı 
işsiz hastaların te
davisine ücretsiz 
olarak açıldı. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, 
tedavi bedelinin de
vlet tarafından 
ödendiği 
kaplıcalarla ilgili bir 
duyuru yayınlayıp 
kaplıca listesini 
güncelledi. Yapılan 

lek Yüksekokulu 
mezunlarına kısa 
dönem askerlik" 
konusuna ilişkin 
önemli açıklama 
larda bulundu. Milat 
gazetesinden Ser
dar Arseven'e 
konuşan Bakan 
Özlü, MYO 
mezunlarının kısa 
dönem askerlik 
taleplerinin gün

açıklamada, 
"Kaplıca tedavisine 
gerek görülenler, 
Sağlık Bakanlı 
ğı'nca işletme izni 
verilen kaplıca 
tesislerine müra
caat edebilirler. 
Sağlık Bakanlı 
ğı'nca işletme 
izni verilmeyen 
kaplıcalarda tedavi 
görenlerin, kaplıca 
tedavilerine ait be
deller devlet tarafın 

demde olduğunu 
belirtti. Arseven'in 
aktardığına göre, 
Özlü'nün kısa 
dönem askerlik 
konusundaki 
açıklamaları şu 
şekilde: "Bunu 
biz birkaç defa 
görüş tük. Üniver
site mezunların 
dan ziyade, aranan 
eleman dediği

dan karşılanmaz. 
Sağlık Bakanlığı 
tarafından işletme 
izni verilmiş kaplıca 
tesislerine müra
caat eden genel 
sağlık sigortası 
kapsamında bulu
nan kişilerin kaplı 
ca tedavilerine ait 
yol, gündelik ve re
fakatçi giderleri 
kurumumuzca 
ödenmektedir." 
ifadeleri yer aldı.

miz, ara ele 
man-nitelikli 
personel 
ihtiyacımız var. 
Hastanelerin 
doktordan fazla 
hemşire ihtiyacı 
var. Bana bir iş 
adamı geldi, 'Ben 
bir hıühendise 4 
bin, bir teknisyene 
6 bin lira ödüyo
rum' dedi”

Her yeni yılın ilk döneminde kendine 
kişisel bir hedef koyan ve o hedefini yıl 
içerisinde yapmaya çalışan Mark 
Zuckerberg, sekiz yıllık geleneğini 
değiştirmedi ve bu yıl da kendine bir 
hedef belirledi. 2018'de daha iyi bir 
Facebook için çalışacağını dile getiren 
Zuckerberg, daha önceki hedefleri 
doğrultusunda ABD eyatlerini tek tek 
gezmiş hatta Mandarince bile 
öğrenmişti. Geçtiğimiz yılın Facebook 
adına bir hayli zor olduğunu söylersek 
yanlış olmayacaktır. ABD başkanlık 
seçimi döneminde Rusya merkezli 
şirketlerden reklam alan Facebook'un 
seçimlere büyük bir etkisi bulunduğu 
dile getirilmişti. Bu reklamların 10 mi
lyondan fazla kişiye ulaştığını dile ge
tiren Facebook, ayrıca pek çok 
psikoloğun da hedefindeki platform 
olmuştu. Ayrıca Facebook, kişilerin ruh 
sağfığını olumsuz yönde etkilediğini 
doğrularken canlı yayınlardaki sorunlar 
ABDIi şirketin başına iş açmıştı. 
Ancak tüm bunlara rağmen Facebook 
CEO'su Mark Zuckerberg bu yılın Face
book adına daha iyi olacağını vurguladı 
ve "2018 yılı için kişisel hedefim: Face- 
book'taki önemli meseleleri düzeltmeye 
odaklanmak" dedi. Ayrıca Zuckerberg 
sözlerine şu şekilde devam etti: "Dünya 
bölünmüş ve kaygılı hissediyor, ister 
topluluğumuzu istismar ve nefretten 
korumak olsun, ister Birleşmiş Mil
letlerin müdahalesine karşı savunmak 
ya da Facebook'ta harcanan zamanın 
iyi geçirilmesinden emin olmak 
konusunda Facebook'un yapacağı çok 
iş var. Tüm hataları ya da istismarı 
önleyemeyeceğiz.”

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

kaşedebeklemekyok
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK -YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

kuçukkiimla 
ÖZGÜZELYAIISİTESİNDE 

H AVUZLU EŞYAlhe EŞYASIZ 
2HDAİRESAHİBİN0ENSATHIK

05353781800
Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Sanayi üretimi açıklandı
Kasım ayında sana 
yi üretimi takvim 
etkisinden arındırıl 
mış sanayi üretimi 
Kasım'da yıllık 
%7,0 oldu 
Takvim etkisinden 
arındırılmış sanayi 
üretimi bir önceki 
yılın aynı ayına 
göre %7 arttı. 
Arındırılmamış 
veri yıllık 6,9 arttı. 
Foreks anketinde 
beklenti, arındırılmış

veride %4,9, 
arındırılmamış 
veride ise %5,8 se
viyesindeydi.
TUİK tarafından 
yapılan açıklamaya 
göre, Takvim et 
kişinden arındırılmış 
sanayi üretimi aylık 
%0,3 artarken, 
arındırılmamış veri 
aylık 0,5 düşüş 
kaydetti.
Takvim etkisinden 
arındırılmış sanayinin alt sektör- yıllı) incelendiğinde 

leri (2010=100 temel 2017 yılı Kasım

ayında madencilik 
ve taşocakçılığı sek
törü endeksi bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre %5,9, 
imalat sanayi 
sektörü endeksi 
%7,1 ve elektrik, 
gaz, buhar ve iklim- 
lendirme üretimi ve 
dağıtımı sektörü en
deksi %6,7 arttı. 
Mevsim ve takvim 
etkisinden arındırıl 
mış sanayinin alt

sektörleri (2010=100 
temel yıllı) incelen 
diğinde, 2017 yılı 
Kasım ayında ma 
dencilik ve taşo 
cakçılığı sektörü en
deksi bir önceki aya 
göre %3,2 artarken 
imalat sanayi sek
törü endeksi aynı 
kaldı. Elektrik, gaz, 
buhar ve iklim- 
lendirme üretimi ve 
dağıtımı sektörü en
deksi ise %0,8 arttı.

Kullanan Misi ilıileıdiriyor! Hepsi allı edilecek
Kredi Garanti Fonu 
kefil olduğu firmala 
rı kendi kuracağı 
sistem ile takip et 
meye hazırlanıyor. 
KGF, 364 bin 
işletmeye 199.5 
milyar liralık kredi 
kullandırmıştı. 
Kredi Garanti Fonu 
(KGF) kefil olduğu 
firmaları kendi 
kuracağı sistem ile 
takip etmeye 
hazırlanıyor. 199.5 
milyar lira tutarında 
kefalet ile 364 bin 
işletmeye 
kullandırılan 220.8 
milyar liralık krediyi 
kendi kuracağı sis
temle izlemek 
isteyen KGF'nin, 
yeni bir teknoloji 
yatırımına hazırlan 
dığı öğrenildi. Kuru
lacak veri tabanı 
için yazılım

şirketlerinden teklif 
aldığı öğrenilen 
kurum, bu yolla ke
falet verdiği 364 bin 
işletmenin geri 
ödemeleri ile birlikte 
yeni kredikulla 
nımları da yakından 
takip eaTiebiiecek. 
Sektörden edinilen 
bilgiye göre, kuru
mun kefalet verdiği 
veya bir nedenle 
vermediği tüm 
kredileri uçtan uca 
tüm yaşam döngüsü 
ile birlikte yönete 
bileceği bir platform 
arayışı içinde 
olduğu öğrenildi. 
Planlanan veri sis
temi ile bir firmanın 
kredi ve kefalet için 
yaptığı başvuru 
anından itibaren, 
şirketin borcunu 
ödeyemeyip kre
dinin tazmin olduğu

ana kadar izlemede 
kalacak. Hatta daha 
sonraki takip süreç
lerinde de her 
aşamada bankalarla 
ve ilgili kuruluşlarla 
entegre çalışacak 
bir uygulama 
planlandığı belirtildi. 
AMAÇ DIŞI 
KULLANIM 
Bu çerçevede 
şirketlere kredi 
verilirken, taksitler 
ödenirken, teminât 
başvuruları yapılır 
ken, yakın izlemede 
iken veya takiptey 
ken kullanı lan ve 
üretilen bilgilerin 

tümüne, kefalet 
verilen krediler 
özelinde KGF de 
erişebilir olacak. 
Böylece, teknolojik 
altyapı KGF'nin 
izleme ve takip 
görevlerini en etkin 
ve verimli şekilde 
yapmasına hem de 
hem de bankacılık 
sisteminin sahip 
olduğu tüm 
teknoloji ve imkan
lara sahip olabile
cek. Bu imkanlarla 
veriler üzerinde her 
türlü analiz yapıla 
bilecek, amaç dışı 
kullanım varsa

kolaylıkla tespit 
edilebilecek.

KONU ÜZERİNE 
ÇALIŞIYORUZ

Kredi Garanti Fonu'- 
nun basın bürosun
dan yapııan açıksa 
mada ise, "KGF 
tarafindan verilen 
hizmetin geliştiril 
mesi, finans sek
törüne ve reel sek
töre verilen hizmetin 
kalitesinin artırılma 
sı amacıyla sistem 
yazılım, güncelleme 
ve geliştirme 
çalışmaları 2017 yılı 
boyunca devam etti 
ve şu anda da 
devam etmektedir. 
Önümüzdeki 
dönemde de sistem 
güncellemeleri 
teknolojik gelişme 
lere uygun olarak 

devam edecektir" 
denildi. Ayrıca 
kurum, "Önümüz 
deki dönem 
kullandırılacak 140 
milyar liralık kre
dinin hedeflenen 
alanlara aktarımı 
konusunda bir 
çalışma, sınırlama 
veya farklı kriterler 
olacak mı?" 
şeklindeki soruyu, 
"Bu konu üzerinde 
çalışılmakta olup 
detaylar 
önümüzdeki gün
lerde belli olacaktır" 
şeklinde yanıtladı. 
Geçtiğimiz mart 
ayında başlayan 
KGF kefaletli kredi 
kullandırımı 
bankaların kredi 
musluğunu sonuna 
kadar açmasıyla 
kısa sürede önemli 
bir hacme ulaştı.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 110 Telefon Arıza 121 Bursa 256 77 84
Polis İmdat 155 UEDAŞ ARIZA 186 Mudanya 544 30 60
Jandarma İmdat 156 UEDAŞ İşletme 513 45 03 Yenlkapı 

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

ınJandarma K. 513 10 55 Statyum 514 00 95 İDO İmam Asla
Polis Karakolu 513 18 79 Orm.Böl.Şef.

Milli Eğt Md.
513 12 86 Dinlenme Tes. 513 23 94

Gar. Kom. 513 12 06 513 11 74 VAPUR- FERİBOT
KAYMAKAMI IK Halk Kütüphane 513 13 53

513 10 51
Askerlik Şb. 513 10 57 Yalova (226) 814 10 20

Kaymakamlık Karayolları 513 13 08 Topçular (226) 363 43 19
C.Savcılığı 513 10 53

513 29 54
513 10 28

Liman Baş. 513 11 33 Eaklhlaar (262) 655 60 31
C.Savcı Yrd.
Emniyet Müd.

Mal Müd.
Nüfus Md.

513 10 95
513 37 42 __________ OTOBÜS___________

ULAŞIM özel İd. Md. 513 15 07 Şehirlerarası Oto- 261 54 00
Pamuklu l« <12 OO 26 Tapu Sicl. Müd. 513 14 14 büs Terminali (18 Hat)
DENİZ uçaöi 613 66 13 Müftülük 513 13 64
Pegasuı Akınla Seyahat 
METRO
Aydın Turizm

313 12 12
613 20 77

Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md.

524 85 86 DAMITICILAR________
513 10 02SOzar Turizm 

Kanbarofilu-Esadaş
612 1O 72 İlçe Tarım Müd. 513 10 45 GEMDAŞ 513 29 29

Kamil Koç___________ 612 Ol 63 İlçe Seç. Md. 513 77 73 Aygaz 
Habaş

513 12 95
513 16 37

HASTANELER İŞ-KUR_______ 513 71 66 Mogaz 513 75 58
513 88 43Devlet Hastanesi 517 34 00 dei Enime Ergaz

Sahil Dev. Hast. 513 23 29 Mllangaz 513 22 59
Mer.Saft.Ocaöı 513 10 08 Santral 513 45 21 -23 Habaşgaz 513 45 46
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 05 29
280 44 44 Başkanlık 513 45 20 Yeni Llkltgaz 

BP Gaz
513 65 00
514 59 81

TAKSİLER BUSKİ 5145796 Bütünler Llkltgaz 513 80 00

Körfez Taksi 513 18 21
513 24 67
513 32 40

İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md.

5132325 
51345 21-182 
51345 21-111

ARçagaı
Totalgaz

oıe oo t u
514 17 00

Çınar Takal
Güven Taksi

Akcan Petrol 
MAR-PET 513 30 33

Gemlik Taksi 513 23 24 Su An za Yalnız 185 Tuncay Otogez 613 16 46
Manastır Taksi 517 33 94 Bayza Petrol 513 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 5974 
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)

niıüıM
VENÜS SİNEMASI

ARİF V 216 
11.30-14.00-16.30- 

19.00-21.30 
AİLE ARASINDA 

11.30-14.00-16.30- 
19.00.-21.15 
FERDİNAND 

11.30-13.30-15.30-
17.30-19.30
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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İNŞAAT
YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

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

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

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 4 i tiagal etmek SİZDEN... Gerçekleştirmek BİZDEN...

MANAŞTfJOd 
Aile PAziMoaul
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SÜNNGT - KINA 
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YGMGKSİZ 

V€ HGR TÜRLÜ ı 
CGMİYGTLGRİNİZ

İÇİN 1 
HİZMGTINİZDGYİZ

HER BÜTÇEYE 
UYGUN 

KİŞİYE ÖZEL VE 
HAZIR GELİNLİK .^1 

Kİ NALI K - NİŞANLIK 
KAFTAN -

ÖZEL DİKİM JH 
VE HAZIR ABİYMİ^ 

ÇEŞİTLERİMİZ MİM
PROFESYONGL^l 4 I 
KADROMUZ^ 

. HİZMETİNİZDMOfel

Siz. hayallerinizdeki düğünü anlatın. '• öW-YILI
No: 7 REZERVASYONLARIMIZ

Manastır Mevkii GEMLİK BAŞLAMIŞTIR

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

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

http://www.yigitinsaatgemlik.com


2017 MODEL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE YÜKSEK VERİMLİ SIKIM! Fs KONTİNÜ

XAVLAK|
K DOĞANIN HÂZİNESİ Â

■ s.

ZEYTİN 1 
KASALARINIZ 
ANINDA SİZE

BASKI SIRASI BEKLEMEK YOKGÜNLÜK 300 TON - . . -----—1ML _ e .

yağlikzeytİn işleme kapasitesi YENI FABRİKAMIZ YALOVA YOLUNDA HİZMETİNİZDE!
TESLİM! — .... .

MARMARA'NIN EN BUYUK ZEYTİNYAĞI FABRİKASI ^05306606880

GemlikKHrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

10 Ocak 2018 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

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

GEMLİK
irfanunluemlak.sahibinden.com

Gemlik Buluşuyor Toplantılarının 2.si yapıldı

Herkes yerimle lıenisel dönüşümü saınındu
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Herkes yerinde dönüşümde birleşti
Gemlikte günlerdir Gemlik tepelere taşına 

cak mı, yoksa yerinde dönüşüm mü yapılacak 
konusu konuşuluyor.

Tv.lerde yapılan konuşmalardan sonra mar 
ka değeri düşen ilçemizde gündemin birinci 
sırasında KHK ile orman özelliğini kaybetmiş 
alanlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 
konutlar yapacağı, 1999 öncesi yapılan konut 
lann yıkılarak buralara taşınacağı resmi 
ağızlarca ifade edilmişti.

Şimdi yerel yöneticiler yok böyle birşey 
yerinde dönüşüm yapılacak diyorlar. 4’de

Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz tarafından düzenlenen “Gemlik Buluşuyor” toplantıla 
nnın İkincisinin konusu yine KHK ile Gemlik’in orman özelliğini kaybetmiş makiliklere 
yapılacak konutlara 1999 depreminden önce yapılan binaların yıkılarak taşınması konusu 
konuşuldu. Belediye Başkanı Refik Yılmaz, KHK ile Gemlik’te yapılacak yeni binaların kent sel 
dönüşüm olduğunu belirterek, “Binalar riskli ise vatandaşın tercihine sunacağız” dedi. CHP 
Belediye Başkan adayı ve eski İlçe Başkanı Uğur Mehmet Sertaslan, belediye başkanının farklı 
bir konuşma yapacağını beklediğini, Yılmaz’ın Gem lik halkından yaptığı açıklamalar nedeniy 
le özür dileyeceğini beklediğini ancak, bunu yapmadığını gördüğünü söyledi. MHP İlçe 
Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz ise kınlan testinin onanmına çalışıldığını belirtti. Sayfa 2’de

Füfonk Ayakkahv
AYAKKABININ YENİ ADRESİ BAY VE BAYAN AYAKKABI

pumn: ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN 
KARAR VERMEYİN...

ÜRÜNLERİMİZ ORJİNALDİR
Mrk : Orhangazi Cd. Beşiktaşlılar Derneği Karşısı GEMLİK 

Şb : Fiyonkland Orhangazi Cad. No: 14/B GEMLİK
jp gemlikfiyonkayakkabi@outlook.com

ww.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
mailto:gemlikfiyonkayakkabi@outlook.com
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Gemlik Buluşuyor Toplantılarının 2.si yapıldı

Herlıes yerinde kentsel flöniisiimiı sa«unüu
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik Yılmaz 
tarafından düzenle
nen “Gemlik Bulu 
şuyor” toplantıla 
rının İkincisinin 
konusu yine KHK ile 
Gemlik’in orman 
özelliğini kaybetmiş 
makiliklere yapılacak 
konutlara 1999 depre 
minden önce yapılan 
binaların yıkılarak 
taşınması konusu 
konuşuldu. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın * 
yönettiği toplantıya 
Başkan Yardımcıları 
Ahmet Avcı, Vedat 
Büyükgölcügezli, 
Kadir Erol, MHP İlçe 
Başkanı Mehmet 
Emin Özcanbaz, CHP 
eski İlçe Başkanı 
Mehmet Uğur Sertas 
lan, Saadet Partisi 
İlçe Başkanı Ahmet 
Vakkas Yıldız, 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt, Meclis 
Başkanı Paşa Ağde 
mir, Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik, 
sivil toplum kuruluşu 
yöneticileri, vatan 
daşlar ve Belediye 
Daire Müdürleri 
katıldı.
Açılışta söz alan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, KHK ile 
Gemlik’te yapılacak 
yeni binaların kent 
sel dönüşüm olduğu 
nu belirterek, 
“Binalar riskli ise 
vatandaşın tercihine 
sunacağız” dedi. 
Gemlik içindeki riskli 
binaların yıkılması 
sonucu bu alanlara 
hiçbir şekilde 
konteyner depolama 
alanı olmayacağını 
söyleyen Refik 
Yılmaz, yerinde 
dönüşüm sırasında 
birçok mülkiyete 
sorunlarının da bir
likte geleceğine 
dikkat çekti. Bu 
sırada belediyenin 
devreye girerek 
isteyen vatandaşın 
dairesini satın alarak 
veya takas yaparak 
sorunlarının giderile 
ceğini, kalan kat ma
liklerinin ise plana 
göre yerinde kentsel 
dönüşüm yapabile
ceklerine dikkat 
çekti.
Bu durumun yerinde 

I dönüşümün önünü 
açacağını söyleyen

Başkan Yılmaz, riskli 
binaların yıkılmasın 
dan geriye kalanların 
da sosyal donatı 
alanı olacağını, ma
hallelerin yararlanma 
sına açılacağını be
lirtti.
Gemlik’in içindeki 
iskeleyi kaldırdık 
larını, TIR’ların kent 
içine girişinin yasak 
■andığını söyleyen 
Yılmaz, “Ovanın 
konteynır deposu 
yapılacağını söyle
mek doğru değildir. 
Bizim depolama pro
jemiz var. Kadostro 
çalışmaları yapılıyor, 
tapularının çıkarılma 
sı için bekliyoruz.
Yakında depolama 
alanları planları 
askıya çıkacak. Bu 
yetmeyecekse 4 bin 
400 dönümlük Askeri 
Hara arazisi var.
Buraların mülkiyeti 
hâzineye ait. Arama 
kurtarma da kulla 
nılacak 200 kopek, 
törenlerde kullanıla 
cak 80 at besleniyor. 
Bu alanın ülke ekono 
misine kazandırıl 
ması için Karacabe 
ye gönderilebilir. 
Biz bu alanın bir 
bölümünün büyü 
mek isteyen fabrika 
lara, yatırım ihtiyaç 
larını cevap vermesi, 
iddia edildiği gibi bir 
konteynır alanına 
ihtiyaç varsa 
bunun da burada 
karşılanması söz 
konusudur. Bu ne
denle Gemlik 
taşınacakmış, Gem
lik içi konteyner 
sahası olacakmış 
iddiaları hiçbir 
zaman doğru değil 
dir.” dedi
Gemlik’in taşınacağı 
iddia edilen yatırım 
ların AKP dönemin 
de yapıldığını 
belirten Yılmaz, 
“Taşınma yapılsa 
bu yatırımlar 
yapılmazdı. ” dedi. 
Başkan Yılmaz 
yapılan alt yapı 
hizmetlerini ve 
kentsel dönüşümde 
yaptıkları kamu 
binaları ile okulları 
örnek gösterdi.
Vatandaşların tedir
gin olmasına gerek 
olmadığını belirten 
Yılmaz, şehir 
merkezinde imarın 
3 kat olduğunu da 
dikkat çekerek 

binaların 5 kata 
olduğunu dönüşüm 
den boşalan yerlerin 
donatı alanı 
yapılmasıyla kentin 
değerinin katlanaca 
ğım iddia etti. Yeni 
konutların yapılacağı 
yerlerle ilgili orman 
Bakanlığı’nda bir 
komisyonun çalışma 
başlattığını be
lirterek, “İnşallah yaz 
aylarında temelini 
atarız" dedi.
Bu yerlerin kuzey 
planlarının hemen 
üzerinde olduğunu 
belirten Yılmaz 
planların haritasını 
gösterdi. Bazılarının 
dağ başında konut 
yapıyor diyerek 
güzel konutların 
yapılmasının sulan 
dırılmamasını istedi. 
Yılmaz, “Gemlik ta 
rihi böyle gelmişse 
böyle gitmez” dedi. 
Devletin Yalova’da 
sağlam zeminli 3 
yerde konutlar yaptı 
ğına dikkat çekerek, 
Askeri haranın 
satışından Gemlik 
kentsel dönüşümüne 
pay ayırmak istedik
lerini de bildirdi. 
Daha sonra söz alan 
CHP Belediye 
Başkan adayı ve eski 
İlçe Başkanı Uğur 
Mehmet Sertaslan, 
belediye başkanının 
farklı bir konuşma 
yapacağını bekle 
diğini, Yılmaz’ın Gem 
lik halkından yaptığı 
açıklamalar nedeniy 
le özür dileyeceğini 
beklediğini ancak, 
bunu yapmadığını 
gördüğünü söyledi. 
Yılmaz ise özür 
dileyecek açıklama 
lar yapmadığını be
lirterek, Sertaslan’ın 
siyaset yapmama 
sim, insanları doğru 
bilgilendirmesini 
istedi. Sertaslan, bu 
konuları siyaset yap
madan konuşmanın 
mümkün olmadığını 
belirterek, “Acıtas 
yon yapmayın derse 
niz bunu kabul ede 
rim. Acıtasyon yapmı 
yorum burada konu 
şulması gereken 
şeyleri konuşuyo 
rum” dedi.
Bir kentin dönüştü 
rülmesi işini en çok 
bilim adamlarının 
konuşması gerektiği 
ni, belediye başkanı 
ve siyasetçilerin bu 

konuda bilim 
insanlarının belediye 
başkanlarının önüne 
koyduğu tabloya 
çözüm üretmesi 
gerektiğini söyleyen 
Sertaslan, bugüne 
kadar 7 yıldır beledi 
yenin bir çözüm 
üretmediğini söyledi. 
Dönüştürülecek kaç 
binanın olduğu 
bilinmediğini belirten 
Sertaslan, bu ko
nunun ulusal basın 
da medyaya taşın 
masının Gemlik’teki 
insanların huzurunu 
bozduğunu, bunları 
geride bırakarak, 
bundan sonra nele 
rin olacağını konuş 
mak gerektiğini be
lirterek, kentsel dönü 
şüm yapılacaksa, 
konuşulacak konular 
içerisinde kurulacak 
bir kurulla konunun 
planlanmasını, bu 
konuda jeoloji 
uzmanlarının, 
jeologların, uzmanla 
nn, psikologların 
bulunması gerektiği 
ni, bu alanların bilim 
insanların çalışmala 
rıyla planlanmasını 
istedi.
Sertaslan, başka bir 
tehlikeye dikkat çeke 
rek, çevre planların 
da başkalarının biçti 
ği elbiseyi Gemlik
liye giydirmek iste
diklerini, kanun hük 
mündeki kararname 
nin getirdiği alan
larda yerinde kentsel 
dönüşüm yaptıktan 
sonra bu alanları 
rezerve olarak tutul 
masını, ileride bu 
alanların kullanıma 
açılmasını önerdi. 
Daha sonra söz olan 
AKP eski ilçe 
Başkanı Zafer Işık, 
üç parti başkanıyla 
Ankara’ya kuzey 
planları için gittik
lerini, partilerin grup 
başkanlarının kendi
lerini anladığını, 
buna rağmen ko
nunun yasa olarak 
çıkarmanın mümkün 
olmadığını ve torba 
yasa ile değil kanun 
hükmündeki karar
name ile çıkarttıkla 
rını söyledi. Kanun 
hükmündeki karar
namenin altının çıka 
rılacak yönetmelik
lerle doldurulacağını, 
buna göre rezerv 
alanın konuta 
açılacağını söyledi.

Zafer Işık, Gemlik’te 
kentsel dönüşümün 
şart olduğunu, zemi
nin sağlam olduğu 
yerlerde yapı stokları 
nın belirlenerek, 
dönüşümün gerçekle 
şebileceğini belirtti. 
Bir soru üzerine 
belediye başkanı 
ovada hala ruhsat 
verdiklerini belirtti. 
Daha sonra söz alan 
Ziraat Odası Başkanı 
Ali Çelik ise bir za
manlar Gemlik ovası 
nın halkın geçim 
kaynağı olduğunu, 
ancak yöneticilerin 
bunu bildiği halde 
buraları konuta 
dönüştürdüğünü, 
günlük çözümlerin 
Gemlik’in nüfusunu 
arttırmaktan başka 
bir işe yaramayaca 
ğını, göçlerin devam 
edeceğini, önemli 
olanın herkesin 
kendi yaşadığı yerde 
mutlu edip kazanç 
sağlamasının ve 
bunun planlanması 
nın yapılması gerek 
tiğini belirtti. Çelik, 
Gemlik zeytinin baş 
kenti olmayı yavaş 
yavaş kaybediyor 
dedi.
MHP İlçe Başkanı 
Mehmet Emin Öz
canbaz ise kırılan 
testinin onarımına 
çalışıldığını, Gem
lik’te riskli alan mı 
yoksa riskli bina mı 
konuşulduğunu, 
başkanın konuşmala 
rında riskli binalar
dan söz ettiğini oysa 
MHP olarak meclise 
getirdikleri önerge 
ile kendilerine ciddi 
sunumlar yaptıklarını 
belediye başkanın 
başka, başbakanın, 
bakanların başka 
konuştuğunu be
lirterek, “Başbakan 
çıkıp, Gemlik’in 
taşınmayacağını, 
Gemlik’te kentsel 
dönüşüm yapılacağı 
açıklasın” dedi. 
Aytu Durak adlı 
emlakçı ise konuşma 
sında, müşterilerinin 
kendilerinin kandırıl 
dığını söylediğini, 
Gemlik’in yapılan 
açıklamalar ile çok 
şey kaybettiğini, 
belediye başkanının 
ulusal basında konu 
şacağını, sorunları 
Gemlik halkıyla 
paylaşması gerekti 
ğini belirterek, bu 

konuşmalardan 
sonra Gemlik çok 
şey kaybetti dedi. 
MHP eski İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu ise kanun 
hükmündeki karar
name ile Gemlik’e 
yeni alanlar 
kazandırılmasının 
güzel olduğunu, 
Gemlik’in bu alanlara 
taşınmasının ise 
herkeste büyük şok 
yarattığının belirttik
ten sonra Başbaka 
nın Edirne’de yaptığı 
konuşmayı salonda 
telefonundan 
katılımcılara dinletti. 
Durdu, bütün 
sorumluluğun siyasi 
iktidara ait 
olduğunu, çözümü 
de siyasi iktidarın 
bulması gerektiğini 
belirterek, karama 
meye göre orman
dan dönüşecek 
arazilerin Şehircilik 
Bakanlığına geçece 
ğini, ancak bu 
araziler içerisinde 
vatandaşların zeytin' 
lik olarak kullandık 
lan yerler olduğuna 
da dikkat çekti. 
Başbakanın Gem
lik’in taşınması yeri 
ne Gemlik’te kentsel 
dönüşüm yapılaca 
ğını ulusal basına 
söylemesi gerektiği 
ni ifade eden Durdu, 
belediye başkanına 
“İstifa edecek 
misiniz?” dedi. 
Yılmaz ise istifa et
meyi düşünme 
diğini söyledi.
Yılmaz, belediye 
başkan yardım 
cisim bankalara 
göndererek 
kapatılan konut 
kredilerinin yeniden 
açılması için 
görüşmeler yapıldığı 
m ve kredilerin 
açıldığını söyledi. 
Bu arada Duyarlılık 
Derneğine söz veril 
memesi üzerine, 
dernek yöneticileri 
başkanı protesto 
ederek, salonu 
terkettiler.
Belediye başkanı, 
bir soru üzerine ise 
Cihatlı’da yapılan 
konutların fiyatların 
daha belirlenme 
diğini, yeni yapıla 
cak ihale ile fiyat 
ların belli olacağını, 
yarısını halka 
ucuz satacaklarını 
söyledi.
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Bursa'da, otomo
bilinde arkadaşı 
Engin Ulaş (35) ile 
birlikte alkol 
alırken başka bir 
araçtan tabancayla 
açılan ateş sonucu 
ölen kasap Meh 
met Karaca (38) 
cinayetiyle ilgili 
davaya devam 
edildi.
BURSA'da, otomo
bilinde arkadaşı 
Engin Ulaş (35) ile 
birlikte alkol 
alırken başka bir 
araçtan tabancayla 
açılan ateş sonucu 
ölen kasap 
Mehmet Karaca 
(38) cinayetiyle il
gili davaya devam 
edildi. Mahkeme 
heyeti, soruşturma 
sırasında bulunan 
ve tutuklu sanık 
Cevat Şimşek'e 
(42) ait olduğu be
lirtilen ayakkabının 
üzerindeki toprak 
kalıntılarıyla, 
ssldrnnrn mey
dana geldiği 
ormanlık alandan 
ve ölen Karaca'nın 
evinin çevresinden 
alınan toprak nu
munelerinin 'aynı 
olup olmadığının 
belirlenmesi* için

İstanbul Adli Tıp 
Kurumu'na gön
derilmesine karar 
verdi.
Merkez Yıldırım 
ilçesi Cumalıkızık 
Mahallesi'ndeki 
ormanlık alanda 
geçen mayıs 
ayında meydana 
gelen olayda, 
kasap Mehmet 
Karaca, arkadaşı 
Engin Ulaş ile bir
likte 16 FU 669 
plakalı otomo
bilinde alkol 
alırken, başka bir 
araçtan tabanca ile 
ateş açıldı. Açıl 
ateş sonucu, 
Karaca ve Ulaş 
yaralandı. Hastan
eye kaldırılan 
yaralı 
arkadaşlardan 
Mehmet Karaca, 
doktorların tüm 
müdahalesine 
rağmen kurtarıla 
madı. Polis, cina

yetle ilgili Cevat 
Şimşek ile arkada 
şı Idris Durgun'u 
(41) gözaltına aldı. 
Mahkemeye çıka 
rılan şüpheliler tu
tuklanarak ceza
evine gönderildi. 
'ATEŞ EDENİN 
İSMİNİ SÖYLEDİ' 
Mehmet Karaca'yı 
öldürdüğü, Engin 
Ulaş'ı da yaraladığı 
öne sürülen ve 
haklarında 'kasten 
adam öldürmek' 
suçundan ömür 
boyu hapis cezası 
istemiyle dava 
açılan Cevat Şim 
şek ile arkadaşı 
Idris Durgun'un 
yargılan masına 
Bursa 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
devam edildi.
Tutuklu sanıklar 
üzerlerine atılı 
suçları kabul 
etmedi.
Duruşmada tanık

olarak dinlenen 
polis memuru I.T. 
ise "Mehmet 
Karaca kendisine 
ateş eden kişinin 
Cevat Şimşek 
olduğunu kaldırıl 
dığı hastanede 
ölmeden önce 
bana söyledi" diye 
ifade verdi.
Olayın meydana 
geldiği Cumalıkızık 
Mahallesi'nin 
Muhtarı Emin 
Yavuz ise 
"Mehmet Karaca 
mahallemde otu
rurdu. Mehmet,’ 
köy kahvesinde, 
eşinden ayrıldığını 
ve çocuklarının ve
layetini isteyen bir 
şahsın kendisini 
tehdit ettiğini 
söyledi. Jandar
maya gidip 
şikâyetçi olmasını 
istedim. Bir ay 
sonra da telefonla 
arayıp, kendisini 
tehdit eden kişinin 
evı'nîn sokağında 
olduğunu söyledi. 
Kahveci Mahmut 
Şahin'le sokağa 
baktığımızda kim
seyi görmedik.
Yine şikâyetçi 
olmasını istemiş 
tim" dedi.

Bursa'nın Mu
danya ve Kara
cabey ilçelerinde 
20 bin liralık sigara 
çalan şüpheliler 
önce kameraya, 
sonra jandar 
maya yakalandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, İl Jandarma 
Komutanlığı 
ekipleri, Mudanya 
ve Karacabey 
ilçelerindeki 
marketlerden 20 
bin lira sigara ve 
1 adet silah çalındı 
ğı ihbarını aldı. 
İhbarı

değerlendiren jan
darma ekipleri, 
iki olayın birbir- 
leriyle bağlantılı 
olabileceğine dair 
deliller elde etti. 
Her iki hırsızlığa 4 
kişinin karıştığı ve 
şüphelilerin beyaz

renkli otomobille 
uzaklaştıkları 
belirlendi. Ekipler, 
kiralık otomobil 
içerisinde 3 
şüpheliyi yaka 
ladı. Suçlarını 
kabul eden 
şüphelilerden

Y.Ö. ve M.D. 
tutuklanırken, 
Ö.Ö. adli kontrol 
şartıyla serbest 
bırakıldı.
Bir kişinin 
yakalanması 
için çalışmalar 
sürüyor. 
Öte yandan 
güvenlik kamera 
sına yansıyan 
görüntülerde, 
şüphelilerin 
sigaraları kartonla 
taşıdıktan sonra 
bir araçla 
uzaklaştıkları 
görülüyor.

Gemlik K ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

BursalI baba 10
gündür kızını arıyor

Bursa'da bir baba, 10 gündür evine 
dönmeyen liseli kızını arıyor. 18 
yaşındaki Hasret son olarak açık 
öğretim dersleri için gittiği lisenin 
güvenlik kamerasının görüntülerine 
takıldı. Küçükbalıklı Mahallesi'nde 
ikamet eden Nejdet (41) - Ayşe (36) 
Çıracı çiftinin 2 çocuğundan en 
büyüğü Hasret Çıracı (18), 10 gündür 
kayıp. Baba Nejdet Çıracı, 31 Aralık 
Pazar günü, kızını sabah saatlerinde 
açık öğretim dersleri için Kırcılar 
Ticaret Meslek Lisesi'ne bıraktı. Ancak 
kızını öğle saatlerinde almaya giden 
baba Hasret'in o gün okula 
gelmediğini öğrendi. Bunun üzerine 
baba Çıracı, polise başvurdu. Okulun 
güvenlik kamerası görüntülerinde, 
babasının ayrılmasının ardından Has
ret Çıracı'nın 15 dakika sonra okuldan 
çıktığı görüldü. Çıracı ailesi, o günden 
bu yana kızlarından haber alamıyor. 
Kızının hayatından endişe ettiğini ifade 
eden Çıracı, "Kızımı okula bıraktım. 
Benim arkamdan okuldan çıkıp gitmiş. 
O günden beri haber alamıyoruz. 
Perişan olduk. Hayatından endişe 
ediyoruz" dedi. 31 Aralık Pazar günü 
kaybolan kızın 1 Ocak Pazartesi günü 
18 yaşına girdiği öğrenildi. ■

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

istiklal Caddesi Bora Sokak No:5/A 
Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Güne Bakış İMİMMİİIİIIİMİMIMI
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Herkes yerinde dönüşümde birleşti 
Dün, Belediye başkanının başlattığı 

"Gemlik Buluşuyor” toplantılarının 2.si 
Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Sa- 
lonu’nda yapıldı.

Bu toplantıların amacı, Belediye ile 
halkı buluşturmak, vatandaşların sorun 
lan varsa yetkililere sorarak yanıtlarını 
almaktı.

Ancak, bu toplantıların birden akla 
gelmesi tabii bu kadar basit değil. Refik 
Yılmaz neden 6.5 yıldır böyle toplantılar 
düzenlemedi de birden aklına "Gemlik 
Buluşuyor” toplantılarını düzenleme 
geldi?

Bunun nedeni, KHK ile ulusal televiz 
yon kanallarında yapılan açıklamalar 
sonucu, kente yaşanan panik havasını 
yatıştırma ve bu konuda yapılan hatalı 
konuşmalarının düzeltilmesidir.

Başbakan, Çevre ve Şehircilik Bakanı, 
Başbakan Yardımcısı KHK ile Gemlik’in 
orman vasfını kaybetmiş alanlarda 
yapılacak yeni konutlara taşınacağını 
Türkiye ye ilân etti.

Bunda kendilerine Gemlik Belediyesi 
tarafından 5 yıldır verilen bilgiler etken 
oldu.

Gemlik’e gelen deprem uzmanlarının 
raporları ilçenin zemininin çürük ve 
balçık olduğunu, büyük tehlike taşıdı 
ğını yukarılara iletti. Bir depremde bin
lerce insanın öleceği aktarıldı yukarlara.

Refik Yılmaz göreve gelir gelmez, 
rezerv alanların imara açılması için 
Bakanlıkları zorladı. Ancak, bu alanlar 
CHP’nin Anayasa Mahkemesine açtığı 
dava sonucu gerçekleşmedi. Tek bir yol 
vardı, o da torba yasa içine eklenecek 
özel bir madde idi. Veya, KHK ye ek
lenecek bir ek. Bu gerçekleşti. Son KHK 
ile 300 dönümlük orman vasfını kaybet 
miş alanın deprem nedeniyle imara 
açılması kararı çıktı.

Gemlik’te başka muhalefet partileri, bu 
alanların rezerv'aı an öıa'raK Kalmasını 
isterken, yerinde kentsel dönüşümü 
savundular. Hatta MHP Meclise proje 
yapıp getirdi. Yılmaz ve ekibi buna sıcak 
bakmadı. İmar Komisyonu’nda yıllardır 
beklemede duruyor. Gündeme bile ge
tirmediler.

Şimdi ise KHK ile yaptıkları açıklama 
larda Gemlik’in zarar görmesi üzerine 
ağız değiştirdiler.

Gemlik’i taşıyacaklarını söyleyen 
AKP’Hler dün yapılan toplantıda diğer 
sivil toplumu kuruluşları ile birlikte 
muhalefet ile Yerinde Kentsel Dönüşüm 
den söz ediyorlar.

Bir çuval inciri mahfettiler şimdi hatala 
rını düzeltmeye çalışıyorlar.

Bence bugünü kurtarmaktır. Göreceksi 
niz, o tepelere konut yaptıracaklardır. 
Amaçları İse 2019 seçimlerinde, konut
lar üzerinden siyasi rant sağlamaktır. 
Bunu yazın bir kenara.

Borusan Mannes- 
mann Genel Müdürü 
Zafer Atabey, 
"Türkiye operasyon 
lanmıza 75 milyon 
dolar yatırım yapa 
rak otomotiv boru 
larında büyümeye 
odaklanıyoruz." dedi 
Atabey, Borusan 
Mannesmann'ın, 
60'ıncı kuruluş yıl 
dönümünde Türki 
ye'de yeni fabrika 
yatırımı yapmasına 
ilişkin düzenlenen 
toplantıda yaptığı 
konuşmada, 6 tane 
üretim tesisleri 
bulunduğunu, şimdi li satışlarımızın
7'nci üretim tesisini 
kurmakta olduklarını 
söyledi.
Atabey, "1,2 milyon 
ton toplam global 
üretim kapasitemiz 
var. 35 ülkeye satışı 
mız var. Türkiye 
dahil 2017 yılında 
Borusan Mannes-

atın lise ııe nrtaılıııl Umulan haşlaaı
Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlü 
ğünden yapılan 
açıklamada, açık 
lise ve ortaokula 
kayıt yaptıracakla 
rın kayıt

DHKP/C proBasanflası yaptıkları 
iddiasıyla 4 kişi attzatnna alındı
Gemlik’te, sosyal 
paylaşım siteleri 
üzerinden terör 
örgütü DHKP/C 
propagandası 
yaptıkları iddia 
edilen 4 kişi 
gözaltına alındı. 
Alınan bilgiye göre,

mann olarak toplam 
satışlarımız 850 bin 
tonu buldu. Burada 
önemli olan konu, 
yüksek katma değer 

toplam satışlarımıza 
oranı yüzde 60'lar 
da... Her sattığımız 3 
ürünün 2 tanesi yük
sek katma değerli... 
Konsolide ciromuz 
770 milyon dolar... 
Son 5 yılda 350 mi
lyon dolar yatırımı 
mız var." şeklinde

sürelerinin 
başladığı belirtildi. 
Kayıt işlemlerinin 
8 Ocak ile 26 Ocak 
2018 tarihleri 
arasında yapılaca 
ğını belirtilen açıkla

Emniyet Müdürlüğü 
Terörle Mücadele 
Şubesi ekipleri, 
şüpheliler B.K, M.B, 
O.G. ve A.A'nın 
sosyal paylaşım 
siteleri üzerinden 
terör örgütü DHKP/C 
propagandası

konuştu.
Borusan Holding Üst 
Yöneticisi (CEO) 
Agah Uğur ise Boru
san Mannesman 
şirketinin son 5 yılda 
350 milyon dolar 
yatırım yaptığını 
söyledi.
Borusan Mannes- 
mann, Gemlik'te oto
motiv sanayisi için 
özel borular ürete
cek yeni fabrikasıyla 
Türkiye otomotiv 
boruları pazarındaki

mada, başvuruların 
başladığı, açık lise 
ve ortaokuluna 
kayıt yaptıracak 
ların gerekli kayıt 
evraklarını öğren 
mek için Halk

yaptığını belirledi. 
Harekete geçen 
ekipler, şüpheli 
lerin kent merkezi 
ve Gemlik ilçesin
deki adreslerine 
operasyon 
düzenledi.
Operasyonda B.K, 

lider konumunu 
pekiştirirken, Avrupa 
pazarındaki payını 
artıracak ve Türki 
ye'nin otomotiv 
ihracatını destek 
leyecek
Şirket, Gemlik'te oto
motiv sanayisi için 
özel borular ürete
cek yeni bir fabrika 
kurarken, Halkalı'da 
ki fabrikanın üretim 
kapasitesini de 
artıracak. Toplam 
75 milyon dolar 
düzeyindeki yatırı 
mın bir bölümü 
bu yıl devreye 
alınacak, 2019 
yılında ise 
tamamlanmış ola
cak. Yatırım sonu
cunda otomotiv 
boruları üreti 
minde yüzde 55 
oranında kapasite 
artışı olacak, 250 
kişilik yeni istihdam 
yaratılacak.

Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’nün 
İstiklal Caddesi 
üzerindeki 
Merkez binasına 
başvurmaları 
istendi.

M.B, O.G. ve 
A.A. gözaltına 
alındı. 
Şüphelilerin 
emniyetteki 
işlemlerinin 
ardından adliyeye 
sevk edileceği 
öğrenildi.
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MMUKSPOB: 73 KMnMBEY BELEDİYE SE; M
Gemlikspor bas
ketbol yıldız takımı 
evinde konuk ettiği 
Karacabey Beledi 
ye Sporu yenerek 
sekizinci maçında 
altıncı galibiyetini 
alarak gurubunda 
iddiasını devam et
tirdi. Her iki takım 
antrenörlerinin 
dost olduğu ve 
karşılıklı ikramlar 
ile başlayan maç, 
hem aileleri hem 
de seyircileri mem
nun etti. Gemlik
spor sahaya, Yiğit 
Yalçın, Emre Mut- 
man, Yusuf Osman 
İman, Emre Turan, 
Çetin Akın, Ali 
Gülenç, Ahmet 
Onaç, Aytaç 
Kısalar,. Eren Avar, 
kaptan İzzet Kurt 
ile çıktı. Maça etkili 
başlayan temsil

cimiz, baskılı 
savunma ve hızlı 
hücumlar ile sayı 
üreterek ilk peri 
yodu 19-14 önde 
tamamladı. İkinci 
periyotta üstün 
oyununu devam 
ettiren Gemlikspor 
farkı 15 sayıya 
çıkararak devre 

arasına 37-22 önde 
girdi. Üçüncü 
periyotta Kara
cabey Belediye- 
spor daha etkili bir 
oyun sergiledi ve 
farkı bir ara beş 
sayıya kadar in
dirmelerine 
rağmen bu peri 
yodu da Gemlik

spor 49-41 önde 
tamamladı. Son 
çeyrekte Kara
cabey Belediye- 
sporun geriye 
dönememesinden 
faydalanan temsil
cimiz Emre ile hızlı 
hücumlarda 
bulduğu sayılar ile 
farkı açarak maçı

73-49 kazandılar. 
Gemlikspor bas
ketbol şube so
rumlusu İbrahim 
Tokgöz, "Yıldız 
Takım olarak üst 
üste aldığımız gali
biyetler ile gurubu
muzda iddiamızı 
sürdürüyoruz. 
Önemli olan genç
lerimizin salon
larda spor yapma 
sidir. Karacabey 
Gençliğini salon
larda toplayan ve 
onları takım ya
parak her yerde 
maçlara çıkartan 
ve büyük özveri ile 
çalışan antrenör 
dostum Şevki 
Yıldırım'a, bu 
emeklerinden 
dolayı teşekkür 
ediyorum. Sporun 
kardeşlik, dostluk 
ve centilmenlik 

olduğunu ve bu 
amaçla gençleri 
maça hazırladı 
ğımızı kamuoyu ile 
paylaşmak istiyo
rum. Gemlikspor 
olarak hem zaman 
bu ortamların 
oluşmasına çaba 
sarf etmekteyiz. Bu 
ortamroluşturan 
kulüplerimizin 
artması, sporu
muzu ve gençle 
rimizi bir üst sevi 
yeye çıkaracaktır. 
Her daim 
sloganımız 
SKOR İÇİN DEĞİL 
SPOR İÇİN 
OYNUYORUZ.
Basketbolden daha 
fazlası Gemlikspor 
Basketbol Ailesi 
olarak herkesi 
sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum" 
dedi.

Bursa'nın 4 aylık suyu var!
Doğancı Barajı'nda 
doluluk oranı 
yüzde 76, Nilüfer 
Barajı'nda ise 
yüzde 19 olarak 
ölçüldü. Eğer Bur- 
sa'da yağmur 
yağmazsa 4 aylık 
suyu mevcut. 
Türkiye genelinde 
bazı illerde bara
jlardaki doluluk 
oranlara alarm 
verirken, Ulu 
dağ'da eriyen kar 
suları sebebiyle 
Doğancı 
Barajı'ndaki dolu
luk oranı sevin
diriyor. Doğancı 
Barajı'ndaki 
doluluk oranı 
yüzde 76 se-

viyesinde 
ölçülürken, 
Nilüfer Barajı'nda 
ise bu durum 
yüzde 19 olarak

ölçüldü. Hiç 
yağmur ya da 
kar yağmasa bile 
Bursa'nın Nisan 
ortasına kadar su

ihtiyacı barajdan 
karşılanabilecek.
Bursa'da kış ayla 
rında beklenen 
yağışlar olmasa da

barajlardan gelen 
haber sevindirdi. 
Büyükşehir 
Belediyesi Su ve 
Kanalizasyon 
Genel 
Müdürlüğü'nden 
(BUSKİ) alınan bil
giye göre, Bur 
sa'nın içme suyu 
ihtiyacını karşıla 
yan Doğancı Bara 
jı'nda doluluk oranı 
yüzde 76.30, Nilü 
fer Barajı'nda dolu
luk oranı yüzde 19 
olurken, ortalama 
doluluk oranı 
yüzde 47.10 olarak 
tespit edildi.
Toplam su 
hacminin 31 
milyon 323 bin

720 metreküp 
olduğu, 
Bursa'nın içme 
suyu barajla 
rından verilen su 
miktarının 344 bin 
47 metreküp 
olduğu açıklandı. 
Yapılan 
açıklamada, hiç 
yağmur ya da kar 
yağmasa bile 
Nisan ayının 
üçüncü haftasına 
kadar su sıkıntısı 
çekilmeyeceği 
belirtilirken, 
yetkililer suyun 
yine de tasar 
ruflu kullanıl 
ması gerektiği 
hususunda 
halkı uyardı.
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Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı öncülü 
günde Bursa Tica 
ret ve Sanayi Odası 
(BTSO), Bursa 
Valiliği, Büyükşehir 
Belediyesi ve Doğa 
Korumu ve Milli 
Parklar Genel 
Müdürlüğü iş 
birliğiyle düzenle
nen 'Dört Mevsim 
Uludağ Çalıştayı' 
tamamlandı. 
Türkiye'nin önemli 
turizm merkezlerin 
den biri olan Ulu 
dağ'ın yılın tama 
mında faal olmasını 
sağlamak adına yol 
haritalarının oluştu 
rulduğu '4 Mevsim 
Uludağ Çalıştayı' 
sona erdi. Başba 
kan Yardımcısı 
Hakan Çavuşoğlu 
ve Orman ve Su

TBY İle 281TK8 6».6 Mltwn Yolca Met»
Türk Hava Yolları 
nın 2016'da 62,8 
milyon olan yolcu 
sayısı, geçen yıl 
yüzde 9,3 artarak 
68,6 milyon oldu. 
Yolcu doluluk oram, 
geçen yıl 4,7 puan 
hk yükselişle yüzde 
79,1 olarak gerçek 
leşti. Yolcu sayısı, 
Aralık 2017'de 
önceki yılın aynı 
dönemine göre yüz 
de 21,4 artarak 5,5

İşleri Bakanı Veysel 
Eroğlu'nun katılım 
larıyla açılışı gerçek 
(eştirilen çahştayın 
ikinci gününde ise 
grup çalışmaları 
yapıldı. Uludağ'ın 
yeni vizyonunu be
lirlemek için 7 farklı 
konunun 7 ayrı 
grup bünyesinde 
ele alındığı çalışta 
yın sonuç bildirgesi 
ise kısa süre içeri 
sinde Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı 

milyon oldu. 
KAP'a yapılan açık 
lamada, 2017'ye 
ilişkin diğer trafik 
sonuçları şöyle 
sıralandı: 
"Toplam arz 
edilen koltuk Km 
(AKK), Ocak-Arahk 
2016 döneminde 
170,4 milyar iken, 
2017 yılının aynı 
döneminde yüzde 
1,6 artarak 173,1 
milyar olarak

tarafından kamu 
oyuna sunulacak. 
Çahştayın ikinci 
gününde gerçekleş 
tirilen değerlen 
dirme toplantısına 
katılan BTSO Yöne
tim Kurulu Başkanı 
İbrahim Burkay, 
gerçekleştirilen 
çahştayın son 
derece verimli 
geçtiğini söyledi. 
Uludağ'ın geleceği 
adına düzenlenen 
çahştayın herkese 

gerçekleş miştir. 
AKK iç hat 
uçuşlarda yüzde 
7,8 artmış, dış hat 
uçuşlarda yüzde 
0,7 artmıştır.Ücretli 
yolcu Km (ÜYK), 
Ocak-Arahk 2016 
döneminde 126,9 
milyar iken, 2017 
yılının aynı döne
minde yüzde 7,9 
artarak 136,9 
milyar olarak 
gerçekleşmiştir.

önemli sorumluluk
lar yüklediğini ifade 
eden Başkan Bur 
kay, "Çalıştay kap 
samında çok önem 
li konular ele alındı. 
Bunların hayata 
geçirilmesi nokta 
sında süreci takip 
etmemiz gerekiyor. 
Biz Bursa iş dünya 
sı temsilcileri ola 
rak üzerimize dü 
şen sorumluluk ney 
se yerine getirmeye 
hazırız" dedi.

ÜYK artışı 
iç hat uçuşlarda 
yüzde 10,3, dış hat 
uçuşlarda ise yüz 
de 7,5 oranındadır. 
Yolcu uçakları 
konma sayısı, 
Ocak-Arahk 2016 
döneminde 464 bin 
247 iken, 2017 
yılının aynı döne
minde yüzde 1,1 
artışla 469 bin 552 
olarak gerçekleş 
miştir."

Bursa Bebe-Çocuk Hazır Giyim ve 
Çocuk İhtiyaçları Fuarı (Junioshow), 10 
Ocak Çarşamba günü kapılarını açacak. 
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), 
TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ve Bebe 
Çocuk Konfeksiyonu Sanayici ve İş 
Adamları Derneği (BEKSİAD) iş 
birliğinde gerçekleştirilecek fuarda bu 
yıl 200'e yakın firma stant açacak. 
BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardım 
cısı İsmail Kuş, yaptığı açıklamada, 
endüstri ve üretim şehri Bursa'nın, 
fuarcılık çalışmalarıyla ihracatını ve 
rekabetçiliğini daha da güçlendirdiğini 
kaydetti.
Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörün 
de üretimin yüzde 80'ini tek başına 
karşılayan BursalI firmaların, BTSO'nun 
yürüttüğü Ur-Ge projeleri ve fuarcılık 
çalışmalarıyla dünyaya açıldığını ak
taran Kuş, BTSO'nun organizas 
yonlarıyla sektörün her sene yeni 
ihracatçılar kazandığını vurguladı.
Bursah firmaların Junioshovv sayesinde 
katma değerli ve tasarım odaklı ürün
lerini dünya pazarlarına sunma fırsatı 
yakaladığını ifade eden Kuş, "Yeni ve 
farklı bir vizyona kavuşan firmalarımız 
bir fuar heyecanı daha yaşıyor. Sek
törümüzün ilkbahar-yaz kreasyonlarının 
görücüye çıkacağı fuara, 50 ülkeden 
bine yakın yabancı iş insanının gelme 
sini bekliyoruz. Fuarın kent ekonomi 
mize ve sektörümüze katkılar sunma 
sini diliyorum." açıklamasında bulundu. 
Bursa Uluslararası Fuar Merkezi'nde 10 
Ocak'ta kapılarını açacak Junioshow 
Fuarı 13 Ocak'a kadar ziyaretçilerini 
ağırlayacak

Gemlik Körfez
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Milyonlarca genci ilgilendiren haber!
Milyonlarca şirketi 
ve stajyer öğrenciyi 
ilgilendiren staj 
yerlere ödenecek 
ücretlerle ilgili bir yıl 
uzatmaya gidildi. 
Asgari ücretle bir
likte çırak ve staj 
yerlere de zam 
yapıldı.
On ya da daha fazla 
personel çalıştıran 
işletmeler, çalıştır 
dıkları personel 
sayısının yüzde 
beşinden az olma
mak üzere mesleki 
ve teknik eğitim 
okul ve kurumu 
öğrencilerine beceri 
eğitimi, mesleki ve 
teknik ortaöğretim 
okul ve kurumu 
öğrencile rine staj 
ve tamam layıcı 

eğitim yaptı rıyor, 
işte bu staj yapan 
öğrencilerin, aday 
ve çırakların 2018 
yılında alacakları 
ücretler de belli 
oldu.
Resmi Gazete'de 
yayımlanan karara 
göre işletmelerde 
mesleki eğitim 
gören, staj ve 
tamamlayıcı eğitime 
devam eden 
öğrencilerin alacağı 
miktar asgari 
ücretin net tutarının 
yüzde 30'undan az 
olmayacak. 
2017/2018 yıllarını 
kapsayan ödeme 
süreci de bir yıl 
uzatıldı. Buna göre, 
öğrencilerin alacağı 
tutar 430- 480 lira

civarında olacak. 
20'DEN AZ 
PERSONELLİ 
ŞİRKET ÜÇTE İKİ 
ÖDEME YAPACAK 
Kararda ayrıca, 
ödenebilecek en az 
ücretin; yirmiden az 
personel çalıştıran 
işletmeler için üçte 
ikisi, yirmi ve üze 
rinde personel 

çalıştıran işletmeler 
için üçte birinin de
vlet katkısı olarak 
ödeneceği belirtildi. 
ADAYLARLA 
SÖZLEŞME 
YAPILIYOR 
Aday çırak ve 
çıraklar ile 
işletmelerde 
mesleki eğitim 
gören, staj veya 

tamamlayıcı eğitime 
devam eden öğren 
çilere işletmeler 
tarafından ödenecek 
ücret ve bu ücret 
lerdeki artışlar, 
düzenlenen sözleş 
me ile tespit edili 
yor. Ancak, işlet 
melerde mesleki 
eğitim gören öğren 
çiler ile mesle ki ve 
teknik orta öğretim 
okul ve kurum 
larında staj veya 
tamamlayıcı eğitim 
gören öğrencilere 
asgari ücretin net 
tutarının; yirmi ve 
üzerinde personel 
çalıştıran işyerlerin 
de yüzde otuzun
dan, yirmiden az 
personel çalıştıran 
işyerlerinde yüzde 

on beşinden, 
aday çırak ve 
çırağa yaşına 
uygun asgari 
ücretin yüzde 
otuzundan aşağı 
ücret ödenemiyor. 
MAAŞ HER AYIN 
10'UNA KADAR 
ÖDENİYOR 
Adım adım stajyer 
ve çıraklara yapılan 
ödeme: Öğrencilere, 
sözleşme gereği 
ödenmesi gereken 
ücretin, çalışan 
sayısına bağlı 
olarak hesaplanan 
devlet katkısına 
ilişkin kısmı İŞKUR 
tarafından Fon 
kaynaklarından, 
kalan tutar ise 
işletmelerce 
karşılanıyor

ABOde issizlik lıasııınıları bekltniinin iizerinıle cıh
Ülkede 30 Aralık ile 
biten haftada ilk kez 
işsizlik maaşı 
talebinde bulu 
nanların sayısı, 
önceki haftaya 
kıyasla 3 bin kişi 
artarak 250 bin 
oldu.
ABD'de ilk kez 
işsizlik maaşı 
başvurusunda 
bulunanların sayısı 
geçen hafta 250 
bine yükselerek 
beklentinin 
üzerinde

gerçekleşti. 
ABD Çalışma 
Bakanlığı verile 
rine göre, ülkede 
16 Aralık ile biten 
haftada ilk kez 
işsizlik maaşı 
talebinde 
bulunanların sayısı 
önceki haftaya 
kıyasla (247 bin) 
3 bin kişi artarak' 
250 bin oldu. 
Başvurulara 
yönelik beklenti 
248 bin 
düzeyindeydi. Veriler, ayrıca geçen haftalık ortalama

işsizlik maaşıhafta itibarıyla 4
başvurularının 3 bin 
500 kişi artarak 241

bin 750 kişiye, 
süregelen 
işsizlik 
başvurularının 
ise 37 bin kişi 
azalarak 1 milyon 
914 bine gerile 
diği gösterdi. 
Ülkede bu sabah 
açıklanan diğer 
verilere göre, özel 
sektör istihdamı 
aralıkta 250 bin 
artarak son 9 
ayın en hızlı 
yükselişini 
kaydetti.
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GEREKLİ TELEFONLAR
İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

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

ULAŞIM

DENİZ UÇAĞI 
Pagasus Akml 
METRO 
Aydın Turizm 
8 O zar Turizm 
Kanberofllu-E 
Anıttır

HASTANELER
Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Haat 
Mar.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

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

RESMİ DAİRELER1

Telefon Anza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme I
Statyum I
OımBöl.Şef.
Milli Eğt Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb.
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd. 
İŞ-KUR _________

BELEDİYE
Santral
Başkanlık

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

OEHİZ OTOBÜSÜ

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86

513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33

513 37 42
513 15 07

513 13 64
524 85 86
513 10 92

513 77 73
513 18 46

513 45 21 -23
513 45 20

514 57 96
513 2325 

513 45 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı ।
Yalova 
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes.

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

VAPUR-FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Eaklhlaar

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

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

baGiticilab
GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Milangaz 
Habaşgaz 
Yani Likltgaz 
BP Gaz 
Bütünler Likltgaz 
Akçagaz 
Totalgaz
Akcan Petrol 
MAR-PET

513 29 29
513 12 95
513 16 37
513 75 58
513 88 43
513 22 59

513 65 00
514 59 81
513 80 00
514 88 70
514 17 00
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günüde siyasi partiler ilgi gösterdi

Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Çalışan Gazeteciler Gönü
4 Ocak 1961'de kabul edilen ve basın çalı 

şanlarının bazı haklar ve yasal güvence 
sağlayan “212 Sayılı Kanun”un Resmi gazete 
de yayınlandığı 10 Ocak günü, ‘Çalışan Gaze 
teciler Bayramı’ olarak kutlanmaya başlandı.

1971 Askeri Darbesi sonucu gazetecilerin 
bir çok hakları geri alındı.

Gazeteciler Bayramı bu tarihten sonra “10 
Ocak Çalışan Gazeteciler Günü1’adıyla kut
lanmaya başlandı.

Çalışan Gazeteciler Günü, bu yıl siyasi par
tilerimiz tarafından kutlandı. Devamı 4’de

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle başta siyasi partiler olmak üzere devlet erkanından 
bazı bürokratlar gazetemize gelerek, günümüzü kutladılar. Cumhuriyet Halk Partisi Gemlik İlçe 
Başkanı Cemil Acar, Gemlik yerel basınına Marmara Cafe’de sabah kahvaltısında ağırladı. Acar, 
burada yaptığı konuşmada, Türkiye’de gazetecilik yapmanın zor olduğunu, dünyada en çok tutuklu 
gazetecinin Türkiye’de bulunduğuna dikkat çekti. AKP İlçe Başkanı Yaşar İslam ve yönetim kurulu 
üyeleri gazetemizi ziyaret ederek, günümüzü kutlayıp, çiçek ve kalem takımı armağan ederken 
MHP İlçe Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz ve yönetim kurulu üyeleri çerçeveli Atatürk fotoğrafı 
armağan ettiler. Saadet Partisi Kadın Kolu üyeleri de gazetemize gelerek, çiçek armağan ederek 
gazetecilik mesleğinin zorluklarını dile getirdiler. İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce ve İlçe 
Jandarma Komutanı Yüz. Mehmet Barış Bozkurt da ziyaret edenler arasındaydı. Sayfa 2’de *
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Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı

10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü 
ilçemizde de 
kutlandı.
Çalışan Gazeteciler * 
Günü nedeniyle dün 
CHP İlçe Başkanı 
Cemil Acar ve yöne
tim kurulu üyeleri 
eski ilçe başkanı ve 
belediye başkan 
aday adayı ilçe 
mizdeki gazete 
çalışanlarına sabah 
kahvaltısı verdiler. 
Yerel gazetelerin 
katıldığı kahvaltıda 
konuşan CHP İlçe 
Başkanı Cemil 
Acar, basının 
özgürce mesleğini 
yapması gerektiğini 
oelirtti. Cemil Acar 
şöyle konuştu: 
“Maalesef ülkemiz 
de bugün özgürce 
görevini yapama 
maktadır. 2017 yılı 
verilerine göre, 
Türkiye de 149 
basın çalışanı tu
tuklu veya hüküm
lüdür. Âma, Adalet 
Bakanı Bekir Boz 
dağ, tutuklu ve 
gözaltındaki gazete 
çalışanlarının 42-45 
kişi olarak açıkladı.

TÜRKİYE BASIN 
ÖZGÜRLÜĞÜ 
SIRALAMASINDA 
155. SIRADA 
180 ülke arasında 
Türkiye basın 
özgürlüğü açısın 
dan 155. sırada. Bu 
da bizim ülkemize 
layık değil. Bu gibi 
basının susturulma 
sına hiç taraftar 
değiliz. Maalasef 
havuz medyası 
dediğimiz medya, 
istediği gibi yaza 
biliyor, çizebiliyor 
ama tarafsız yazma 
ya kalkan medya ise 
susturuluyor. Bir 
şekilde sorgu 
açılıyor yıldırılıyor, 
ve basın maalesef 
Türkiye de yeterin 
ce özgür değil.

Basın bir milletin 
duyan kulağı, gören 
gözü, yazan eli 
olması gerekir. Bu 
nun için de muhale
fet sesini duyura 
mıyor istediği gibi. 
Bugün iktidar her 
kanalda çıktığında, 
kanalları değiştirin 
10 kanal açın, 10 
unda da aynı za
manda iktidar par
tisinin yöneticileri 
görebilirsiniz fakat, 
muhalefet her yerde 
etkinlik yapsın 
konuşmalar yapsın 
bunun hiçbirini tele
vizyon kanallarında 
göremezsiniz. 
Havuz medyası da 
yeteri kadar yaz
maz. Diliyoruz ki 
bundan sonra 
basınımız özgürce, 
çalışır.
65 BASIN ÇALIŞANI 
ÖLDÜRÜLDÜ 
Basın zor koşul 
larda çalışıyor.
Bütün Ortadoğu 

daki savaşlarda 65 
basın çalışanı 
hayatını kaybetmiş, 
223 basın çalışanı 
ise içeriye atılmış 
Basının özgürce 
çalışması dileğiye 
kahvaltımıza katıldı 
ğınız için teşekkür 
ederim.”

MHP LİLERİN 
ZİYARETİ

10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler günü 
nedeniyle saat 11.30 
sıralarında ise MHP 
ilçe Başkanı 
Mehmet Emin Öz- 
canbaz ve yönetim 
kurulu üyeleri ve 
bazı belediye meclis 
üyeleri gazetemizi 
ziyaret etti. 
Özcanbaz, Gazete 
miz Sorumlu 
Müdürü Kadri Güler 
ve Gazetemiz sahibi 
Serap Güler’in 
“Çalışan Gazete
ciler Günü”nü 

kutladı. Özcanbaz, 
Atatürk’ün basın iİe 
ilgili sözünün yazıl 
dığı bir portresini 
armağan etti. 
Atatürk Portresinin 
altında, “Türkiye 
basını milliyetin 
gerçek ses ve irade 
sinin doğduğu yer 
olan Cumhuriyetin 
etrafında çelikten 
bir kale oluştura 
çaktır. Bir düşünce 
kalesi, düşünce 
yolu kalesi. Basın 
görevlilerinden 
bunu istemek, Cum 
huriyetin hakkıdır. 
M. K. Atatürk’’ yer 
alıyordu.
MHP’liler ile yerel 
basın konusunda 
sohbet ettikten 
sonra günlük ilçe 
sorunları hakkında 
görüş alışverişinde 
bulunuldu.
Daha sonra Saadet 
Partisi Kadın Kolları 
Gazetemizi ziyaret 
etti. SP’li kadınlar

günümüzü kutladık 
tan sonra yazılı bir 
açıklama bıraktılar. 
Açıklamada, “Bil
giye ulaşmanın 
kolay olduğu fakat 
doğru bilgiyi bulma 
nın zorlaştığı günü 
müzde, basın men
subu kardeşleri 
mizin büyük bir 
özveri ile çalıştıkla 
rının farkındayız. Bu 
sebeple hak ve 
adaletin tesisi için 
kaleminizden 
dökülen her bir 
sözcüğün, bizim 
için değeri oldukça 
büyüktür. Bu kutsal 
vazifenizde Dizlerin 
desteği her zaman 
şizlerle olacaktır. 
Ülkemizde; kişi hak 
ve özgürlüklerine 
dayalı, düşünce ve 
ifade hürriyetinin 
ilke edin ildiği, basın 
mensuplarının göre 
vini özgürce gerçek 
leştirebileceği; 
örgütlenme ve 
sendikalaşma 
haklarını mümkün 
kılan bir ortamın 
ivedilikle sağlan 
ması gerekmektedir. 
Ülkemiz içinde 
bulunduğu olağan 
üstü şartların bir an 
önce sona erdiği, 
siyasi kutuplaş 
malardan uzak, 
barışın, huzurun ve 
refahın tesis edildi 
ği ve sizi gazeteci
lerin evrensel basın 
ilkeleriyle tarafsız 
ve etkin kurallara 
bağlı olarak meslek
lerini icra edebile
cekleri bir iletişim 

ortamına ulaşmak 
ortak beklen
timizdir. Ancak terör 
ve savas oibi olum
suz şartlarda çalış 
mak zorunda kalan 
ya da iş bulamadığı 
için çalışmayan, in
ternet medyası gibi 
yasal boşluk taşı 
yan alanlarda çalışa 
rak mağdur olan 
gazeteciler başta 
olmak üzere bütün 
basın mensuplan 
mızın 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler 
Günü’nü kutlanz. ”

AKP ZİYARETİ

Gazetemize daha 
sonra AKP yeni İlçe 
Başkanı Yaşar İslam 
ve yönetim kurulu 
arkadaşları ziyaret 
ederek çiçek sundu 
ve kalem takımı 
armağan ettiler. 
İslam, 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler 
günümüzü kutladı. 
Gazetemiz sorumlu 
müdürü Kadri Güler 
yerel basının sorun 
larını AKP’lilere 
anlatırken resmi 
ilan sorunu konu 
sunda yönetmeliğin 
gözden geçirilme 
sini istedi.
Gazetemizi İlçe 
Emniyet Müdürü 
Abdulkadir Yüce 
İlçe Jandarma 
Komutanı Yzb. 
Mehmet Barış 
Bozkurt ziyaret 
ederek Çalışan 
Gazeteciler 
günümüzü 
kutladılar.
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İMBİMİH
Bursa 8. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
görülen FETÖ çatı 
davası devam 
ediyor. Eski Bursa 
Valisi Şahabettin 
Harput ve çok 
sayıda iş adamının 
yargılandığı dava 
mn ikinci günün 
de, Harput, savun 
ma yapan F. K.'yi 
soru yağmuruna 
tuttu.
Cumhuriyet Savcı 
lığı tarafından 
başlatılan FETÖ/ 
PDY soruşturması 
kapsamııida arala 
rında eski Bursa 
Valisi Şahabettin 
Harput'un da 
bulunduğu 26'sı 
tutuklu 60 sanığın 
yargılaması devam 
ediyor.
Duruşmanın ikinci 
gününde savunma 
yapan dönemin 
Demirtaş Organize 
Sanayi Bölgesi 
Yönetim Kurulu 
Başkanı F. K., tu
tuklu yargılanan 
eski vali Harput'un 
soruları doğrultu 
sunda 17-25 Aralık 
sürecinden sonra 
FETÖ yapılanması 
ve faaliyetlerini 
anlattı.
"Vali sohbetlere 
katılmakta fayda 
var dedi, ama 
aradığına şahit 
olmadım" 
Mahkeme başka 
nının 'sorusu olan

Bursa'da kadınla 
rın korkulu rüyası 
haline gelen 
kapkaççı polis 
tarafından yakalan 
dı. Gece iş çıkışı 
evine giden kadın 
lan hedef alan 
zanlının kapkaç 
anları, güvenlik 
kameralarına 
yansıdı.
Edinilen bilgiye 
göre, Müjgan D. 
(48) yolda yürüdü 
ğü sırada kimliği 
belirsiz bir kişi, 
yanına yaklaşarak,

var mı' demesinin 
ardından söz hakkı 
alan Harput, 
F.K.'nin kendisi 
hakkında iddia et
tiklerini sordu. 
Harput, F.K.'ye 
mahkeme huzu
runda, kendisinin 
sohbetlere katılma 
yanları arayıp 
azarladığına şahit 
olup olmadığını 
sordu. Harput'un 
sorusuna F.K. "Ce
maat adına düzen
lenen davet ve 
sohbetlerde denk 
geldiğimiz zaman 
kendisinin 'soh
betler birlik ve be
raberlik adına çok 

fâydâli oluyor, 
katılmakta fayda 
var' dediğine şahit 
oldum, fakat bin
lerini arayıp 
azarladığına hiç 
şahit olmadım" 
diye cevap verdi. 
F.K'nin Harput'un 
2014 yılı yerel 
seçimlerinden 
önce kendisine ait 
evde sohbet or
ganize edip 
etmediği yönün
deki soruya 
verdiği cevaplar, o 

kolundaki çanta 
sim kapkaç yoluy 
la çaldı. Hırsızlığın 
ardın dan şüpheli 
koşarak uzaklaştı. 
Kadının ihbar 
etmesi üzerine İl 
Emniyet

dönemde örgüt 
işleyişi ve siyasi 
duruşu ile ilgili 
ciddi detayları gö
zler önüne serdi. 
Kahraman, 
Harput'un sohbet 
organizasyonu 
sorusu üzerine, 
"2014 yılı Ocâk ayı 
başlarında döne
min il imamı C. S. 
benim evimde bir 
sohbet organize 
etti. Bu sohbete 
dönemin valisi 
Şahabettin 
Harput'un, C. S., 
O.Y., M.K., H.G., E. 
A. ve adını hatırlay 
amadığım birkaç 
kişi daha katılmış 

ti. Sohbette C1 Sİ, 
'Bu yolsuzluğa, 
hırsızlığa sessiz 
mi kalacağız? 
Elimizde tape 
kayıtları, dinleme 
kayıtları var. Ma
halli seçimlerde 
Bursa merkezde 
AK Parti'yi değil 
CHP'yi d estek ley e 
ceğiz. İlçelerde de 
AK Parti karşısın 
daki en güçlü 
adayları destekle 
yeceğiz' dedi. C. 
S'nin bu lafı üze

Müdürlüğü 
Yankesicilik ve 
Dolandırıcılık Büro 
Amirliği ekipleri, 
yaptıkları in
celemelerde 
kamera 
kayıtlarından 

rine M. K., O.Y., ve 
ben karşı çıktık. 
Şahabettin Harput 
sohbetten ayrıldı, 
ama tepkisini net 
hatırlayamıyorum" 
ifadelerini kullan 
dı. "Dönemin em
niyet müdürünün 
para istediğini 
duydum" 
Harput, F.K'ye, 
Bursa'daki vergi 
rekortmenlerinden 
cemaate 'himmet' 
adı altında para 
toplayıp toplama 
dığını da sordu. 
F.K., Harput'un 
sorusuna verdiği 
cevapta, cemaat 
için yardım adı 
altında cirosu en 
yüksek olan 250 
şirketten para 
toplandığını, C.S., 
Sarıyıldız'ın kendi
sine dönemin em
niyet müdürünün 
bir iş adamından 
80 bin lira para 

aidiğinı söylediğini' 
belirterek, "O 
dönemde ekonomi 
dergilerinde yer 
alan verilere göre, 
yıl içerisinde 
cirosu en yüksek 
olan 250 şirketten 
cemaat için para 
toplanırdı. En son 
dönemin Emniyet 
Müdürü Ali Osman 
Kahya'nın bir iş 
adamından 80 bin 
lira para istediğini 
C.S'den duydum" 
dedi.

Bursa'da mıusturucuııa 
gecitvok!

Bursa'da narkotik polisinin yaptığı 
uyuşturucu operasyonunda 25 kişi 
gözaltına alındı. Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu 
ticareti yapılacağı istihbaratına ulaştı. 
Yapılan çalışmalarda farklı adreslerde 
uyuşturucu kullanmak suçundan 18 
kişi yakalandı. Bu şahıslara uyuştu 
rucu satan kişilere yönelik operas 
yonda ise 7 kişi gözaltına alındı. 
Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde 
yapılan aramada 250 gram metamfeta- 
min, 50 gram bonzai, bir miktar esrar, 
1 adet hassas terazi ve silah ve para 
ele geçirildi. 18 şahıs hakkında uyuş 
turucu kullanmak suçundan işlem 
yapılırken, 7 kişi uyuşturucu ticareti 
yapmak suçundan adliyeye sevk 
edildi.

Ahlak Büro, kumara 
geçit «ermiyor

şüphelinin Ömer 
G. (28), oldu 
ğunu belirledi. 
Şüphelinin 29 
Aralık Cuma gü 
nü ATM'den para 
çeken Sevim Ç.'yi 
(65) izlediği, parayı 
çektikten sonra 
kapkaç yoluyla 
250 lirayı aldığını 
belirledi. Ekipler, 
şüpheliyi Haşim 
Işcan Caddesi 
üzerindeki ara 
sokaklarda ko 
va lamaca so 
nunda yakaladı

Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 
Ahlak Büro Amirliği ekipleri yaptıkları 
operasyonlarla kumara geçit vermiyor. 
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak 
Büro Amirliği ekipleri, Bursa il 
merkezinde umuma açık bir işletmede 
yaptıkları denetimde 'tombala' adı ver
ilen kumar oynatıldığını tespit etti. 
Ekipler yaptıkları şok baskın sonu
cunda kumar oynatılan yerde, duvara 
sabitlenerek tombala cihazından çıkan 
sayıları perdeye yansıtan projeksiyon 
cihazı, 1 adet tombala makinesi, 150 
adet tombala kartı, 590 adet tombala 
pulu ele geçirdi. İş yeri sahibine kumar 
oynatmak ve kumar için yer temin et
mekten, kumar oynayan 21 kişi için 
kumar oynamaktan işlem yapıldı
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Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Güne Bakış
Çalışan Gazeteciler Günü...

Dün Çalışan Gazeteciler Günü nedeniy 
le CHP İlçe Başkanı Cemil Acar yerel 
basına sabah kahvaltısı verdi.

Burada Türkiye deki gazeteciler üzerine 
uygulanan iktidar baskısından söz eder 
ken, cezaevlerinde 149 gazetecinin tutuk 
lu olmasına karşın, Adalet Bakanı’nın 45 
gazetecinin tutuklu olduğunu açıkladığını 
vurguladı. Türkiye basın özgürlüğü sırala 
masında ise 180 ülke arasında 155 sırada 
yer aldığını belirtti.

Gerçekten Türkiye de her dönemde 
gazetecilere karşı iktidarların baskıları o 
kadar yoğun olmuş ki, bunların dünyada 
örnekleri ancak baskıcı demokratik olma 
yan rejimlerde görülmüş.

İktidarları eleştiren gazeteciler ya 
işlerinden edilmiş, ya da bir suçlama ile 
cezaevlerini boylamışlar.

Gazetecilik mesleğini yaptıkları için 
Vatan haini ilan edilen gazeteci sayısı 
ülkemizde az değil.

Bunların başında Nazım Hikmet gelir. 
Neler örmüşler başına neler.

Vatanını terk etmek zorunda kalmış. 
Bunlardan biri de MİT TIR’ları davasın 
dan yurdundan kaçmak zorunda kalan ve 
vatan hainliğinden hakkında dava açılan 
Can Dündar’dır.

Can Dündar bir gün vatanına dönecektir. 
Ama o zaman AKP olmayacaktır mutlaka.

Gazete ve gazetecilere baskıların büyük 
çoğunluğu iktidarlar olduğu kadar gazete 
patronlarından geliyor.

İktidarlara yakın olmayan gazeteler 
cezalanıyor. Muhalefetteki gazetelere ikti
dar resmi ilan verdirmediği gibi, yandaş 
gazetelere iktidar belediyeleri ilana boğu 
yor.

Gemlik’te 45 yıldır yerel gazetecilik 
yapan biriyim. Bir çok iktidar partisi 
dönemlerinde gazetecilik yaptım.

Çoğunda da muhalif bir gazete olduk. 
Haksızlıkları, yolsuzlukları i yanlışları hep 
eleştirdik.

Bunların örnekleri arşivlerimizde duru 
yor.

Refik Yılmaz’ın Belediye Başkanvekilliği 
seçimleri sırasında çevirdiği çirkin oyun 
lan hep eleştirdim. Seçimle göreve gelen 
belediye başkan inin bin biri siyasi hile ile 
görevinden uzaklaştırılmasının yanlışlığı 
nı yazdım.

Eleştirilerimi hala sürdürüyorum. Gem
lik Belediyesi bu eleştiriler nedeniyle 
Gemlik Körfez Gazetesi aboneliğini iptal 
etti. Bundan üzüntü duymuyorum. 
Gerçekten tahammülsüzlüklerinden dola 
yı da mutlu oluyorum.

Belediye Başkanları gidicidir. Yakında 
Yılmaz da gidecek. 45 yıldır da bu göre
vimizi severek yapıyoruz, yapmaya 
devam edeceğiz.

Bizim günümüzü unutmayan CHP, SP 
kadın Kollarına MHP, AKP ilçe 
Başkanlarını ve yöneticilerine, İlçe Em
niyet Müdürümüz ile Jandarma Komuta 
nımıza, telefon ve sosyal medya üzerin 
den arayanlara teşekkür ederim.

İyi varsınız.

tski Adliye binası yıkılıyor
Emin Dalkıran Kor
donu Kumsal 
Sokak’ta bulunan 
eski Adliye Konağı 
nın boşaltılan binası 
nın yıkımına 
başlandı.
Mal Müdürlüğü 
tarafından geçtiği 
miz günlerde yıkım 
işi bir özel firmaya 
verilen binanın 
çevresi koruma ile 
çevrildi. Başlayan 
çalışmalara bir süre 
ara verildi.
Dün, istiklal Caddesi 
1 nolu Aralık sonun 
da, Emin Dalkıran 
Kordonunda bulu
nan boşaltılmış eski 
Adliye binasının yı 
kim işlerine başlan 
dı. Kordondan 1 
nolu Arahk’a dönen 
yol trafiğe kapatıldı. 
Belediye tarafından 
yaptırılan deprem

sellik incelemesinde 
binanın yapısının 
çürük olduğunun be
lirlenmesi ile boşaltı 
lan Gemlik Adliyesi 
Irmak Sokakta kiralık 
bir binaya taşınmıştı.

Yaklaşık 3 yıldır 
boşaltılan bina 
çürük olmasına 
karşın yıkılmaması 
gazetemizde 
haber yapılmıştı. 
Hâzineye ait olan

kamu binasının 
yıkımından sonra 
tehlike ortadan 
kalktıktan sonra boş 
arsanın ne yapıla 
cağı ileriki günlerde 
belirlenecek.

Selçuk Tangün gıda ticaretini sonlandırdıktan sonra model tekne yapım ustası oldu

Model teknelerini
Yılmaz Büvükersen’e verecek

Gıda sektöründeki 
işini kapattıktan 
sonra tam emeklili 
ğe başlayan Selçuk 
Tangün(76) tesadüf 
ile başladığı deniz 
tekneleri modelleri 
yapmayı geliştirdi. 
Orhangazi Caddesin 
deki bürosunu mo 
del deniz tekneleri 
atölyesine çeviren 
Selçuk Tangün, boş 
zamanlarının 
tamamını değişik

tekne modelleri ya
parak geçiriyor. 
Fransız savaş gemi 
si, yolcu gemisi, 
yelkenliler, takalar, 
botlar, yapan 
Tangün, Atatürk’ü 
1919 tarihinde Sam
sun’a götüren 
Bandırma Vapuru
mun birebir aynısını 
da yaptı.
"Boş zamanlarımı 
model tekne atöl 
yesinde geçirerek

yeni tekneler yap
maktan büyük mut
luluk duymaktayım. 
Değişik tekne fotoğ 
raflarına bakarak 
onların aynılarını 
tamamen el emeği 
ile en ufak ayrıntıla 
nna kadar yapıyor. 
Elinde onlarca 
teknem var. Bugüne 
kadar bunları bir 
yerde sergilemedim. 
Elim erdikçe tekne 
yapacağım ama so

nunda bu tekneleri 
Üniversiteden arka 
daşım olan Eskişe 
hir Üniversitesi eski 
rektörü CHP Eskişe 
hir Belediye Başkanı 
Yılmaz Büyüker 
şen’e vermeyi düşü 
nüyorum. O sanatçı 
bir kişi, Eskişehir’e 
yaptıklarını gördük
ten sonra bu model
leri değerlendirece 
ğine inanıyorum” 
dedi.

KAYIP Adıma bastırmış olduğum seri A 3601 - 3650 sıra numaralı 
1 cilt gider pusulası kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 

MERYEM GÜZEL
Gemlik Vergi Dairesi T.C. Kimlik No : 28234653250
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SPOR KÖŞESİ
Haydar YİĞİT

FUTBOLDA KAYBETTİKLERİMİZ
Spor çok geniş 

anlamlı bir sözcük
tür. Toplumlar) ve 
kişileri birbirine 
bağlar.
Dostlukların 
gelişmesine katkı 
koyar. Küskünleri 
barıştırır. Fair 
playy ve etik 
kuralları olmazsa 
olmazıdır. Kısacası 
çok güzel şeyler 
ifade eder.
Spor yaparken bu 

kurallara uymam 
gerekir. Kibir ve 
öfke sporun en 
büyük düşmanıdır. 
Kibirli olan insan
lar hayatta en çok 
hata yapan 
insanlardır.

Çünkü hep kendi 
doğrularını doğru 
sanırlar.

Oysa gerçek öyle 
değildir. Gerçek 
herkesin fikrine 
saygı göstermektir. 
Bu tip insanlar bir 
bakarsın 
etrafından kimseyi 
bulamazlar. Çünkü 
saygınlıklarını kısa 
sürede kaybeder
ler. Öfke ise kont 
rol edilmediği 
sürece hep tehlike
lidir.

Futbolda Gemlik 
takımlarını 
incelediğimizde 
centilmenlikte orta 
sıralardadır. Biz de 
problem daha çok 
tribünlerdedir. En 
olumsuz sloganlar 
buralardan çıkar. 
Ama bu sene 
tribünlerimiz 
gerçekten çok 

iyiydi. Bir tek Ve- 
faspor-Nilüferspor 
maçında biraz is
tenmeyen şeyler 
oldu. Burada da 
hakem suçluydu.

Futbol oynarken 
genelde kırmızı 
kart görenler 
haksızdır. Bazen 
hakemlerde hata 
yapar. Bir gün 
benim üç oyun
cumu .hakem oyun
dan attı. Rakip 
takımın teknik 
heyeti ve futbolcu 
lan hakeme tepki 
gösterdi. Hiç böyle 
şey olur mu.

Oldu işte.
Hakemlerin 

psikolojik durum 
lan çok önemli.

Nilüferspor - 
Çotanakspor 

maçında hakem 
Çotanaksporlu bir 
sporcuyu kırmızı 
kart göstermiş. 
Karar biraz 
ağırmış. Camgöz 
İbrahim kardeşim 
sporcusunu 
savunmaya 
kalkınca onu da 
saha dışına 
göndermiş. Diğer 
sporcular olaya 
karışmış. Bir sürü 
futbolcu ceza 
almış. Günah değil 
mi Çotanakspor’a. 
Çotanakspor 
düşmeme mücade
lesi veriyor. Nilüfer 
Spor şampiyon 
olacak diye yaktın 
Çotanaksporu.

Bir başka grupta 
da Umurspor 
düşmeme mücade
lesi veriyor. 
Umurbey’deki bir 
maçta bir sporcu 
yüzünden hakem 
soyunma odasına 
gidiyor. Maçı tatil 
ediyor. Maç 
gidiyor. Bir de üç 
futbolcusu ceza 
alıyor. Umursporun 
umutları biraz daha 
yok oluyor.

Umurspora da 
yazık değil mi?

Bu yazdığımı olay
lar fair-playy 
dışına çıkmış hiç 
kimsenin 
onaylamayacağı 
durumdur.

Hiçbir oyuncu 
kırmızı kart görmek 
istemez. Hiçbir 
hakemde futbol
cuya kırmızı kaırt 
göstermek iste
mez. Herkes işim 
düzgün yapsa 
problem de 
yaşanmaz.

İşlerde bu kadar 
karışık hale 
gelmez.

İyi antreman 
yapmış bir sporcu
nun kırmızı ka rt 
göreceğine pok 
inanmıyorum. 
Antremansız liıt- 
bolcunun çenesi 
çok düşük olur. 
Her pozisyonda 
hakeme itiraz da 
bulunur. Hakem
lerin morallerini 
bozar. Sonunda 
kartlar çıkmaya 
başlar.

Konunun öz«ati 
budur.

Kural gereği 
çıkan kart lan kas- 
detmiyorum.

Gemlik Basket- 
bola gelince şu 
sıralar çok başarılı. 
İçerde dışarda 
kazanıyor. 
Sıralamada üst 
sıralara çıkmaya 
başladılar.

Son olarak 
Gemlik’te Erzurum 
B.B. sporu da 71- 
58 yendiler. Bu 
takım Gemlikimizin 
tek profesyonel 
takımı. Göze hoş 
gelen basketbol 
oynu yorlar.

Bu takıma tribün
den biraz daha 
destek gelirse çok 
memnun olacaklar. 
Sadece öğrenci 
sporcular destek 
veriyorlar.

Gemlik’te basket
bolü sevenleri 
tribünlere bekliyo 
ruz.

Gelin 
çocuklarımıza 
destek olalım. Bir 
görün, inanın hep 
gelmek isteye
ceksiniz.

Emin olabilirsiniz.

Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO) öncülü 
ğünde, TÜYAP 
Bursa Fuarcılık AŞ 
ve Bebe Çocuk 
Konfeksiyonu Sek
törü Sanayici ve İş 
Adamları Derneği 
(BEKSİAD) iş 
birliğiyle, Bursa 
Uluslararası Fuar 
Merkezi'nde

düzenlenen fuar 
kapsamında, 50

gelmeye başladı. 
TÜYAP Bursa

ülkeden bine yakın Fuarcılık AŞ Genel 
Müdürü Ilhan Ersö-yabancı alıcı kente

zlü, fuarın 
açılışında yaptığı 
konuşmada, 
Bursa'nın fuarcılık 
çalışmalarında 
önemli adımlar 
attığını söyledi.

„ BTSO ile geçen yıl 
95 ülkeden 
722 bin ziyaret 
çiyi fuarlarda 
ağırladıklarını be
lirten Ersözlü, "Bu

yıl 15 ayrı fuar or
ganizasyonuna 
imza atıyoruz. 
Yılın ilk fuarı Ju- 
nioshow'u da zi
yaretçilerimizle 
buluşturmanın 
mutluluğunu 
yaşıyoruz. Çocuk 
hazır giyim 
modasını be
lirleyen fuarımız, 
yurt içinden ve

yurt dışından 
önemli alıcıları 
ağırlıyor. BTSO'- 
nun Ur-Ge ve 
Ticari Safari Proje- 
si'nin yanı sıra 
TÜYAP yurt dışı 
ofislerinin de 
katkısıyla yabancı 
alıcıların geldiği 
fuarımızın karşılık 
bulacağına inanı 
yorum.” dedi.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAŞEDE SEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK * YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel:(0.224)5139683GEMLİK

KÜÇÜKKUMLA
MMİlEStoE 

HfflJMMII veESYASIZ 
2+1UİRESAHİBİNDENSAnUK

0535 3781800
Facebook sayfamız s Gemlik Körfez ■ GülerAjaiîs
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işçiler greve hazırlanıyor
117 bin metal işçisi 
için toplu sözleş 
me masasında 
olan Türk Metal 
Sendikası Başkan 
lar Kurulu'ndan, 
"Toplu sözleşme 
sürecinden sonuç 
alınmazsa, greve 
gidilir" kararı çıktı. 
Toplantı sonrası 
yapılan açıklamada 
Türk Metal 
Sendikası üyeleri 
için artık bıçağın 
kemiğe dayandığı 
belirtilerek şu ifa 
delere yer verildi: 
"Türk Metal 
Sendikası ve tem
sil ettiği üyeleri, 
sendikamız sosyal 
diyalog kapısını 
açık bırakmak 
kaydıyla eylemler
ine devam edecek,

bu konudaki karar 
lılığı n ı ortaya koya 
çaktır. Sendikamız 
bu amaçla bugüne 
kadar sürdürdüğü 
direnişini ve eylem 
lerini işyerlerinde 
ve kent meydanla 
rında artırarak 

sürdürecektir. Bu 
amaçla, önümüz 
deki süreçte, işyer 
lerimizin bulundu 
ğu kentler de, mey
danlarda kitlesel 
basın açıklamaları 
yapılacak, halkımı 
zın metal emekçi

lerinin bu kutsal 
mücadelesine 
desteği sağlana 
çaktır.

EN İYİ SÖZLEŞME 
MASA BAŞINDA 
BİTENDİR 
Bu eylemlerden 

sonuç almama 
ması halinde, 
sürecin alınacak 
grev kararıyla 
devam edeceğini 
açıklayan 
Başkanlar Kurulu
muz, üyelerinin 
hak ve çıkarlarını 
koruyacak, onlara 
insan onuruna 
yaraşır bir yaşam 
sunacak toplu iş 
sözleşmesini bir 
an önce masa 
başında bitirmek 
amacındadır. En iyi 
sözleşmenin masa 
başında uzlaş 
mayla biten 
sözleşme olduğu 
nu düşünen Türk 
Metal Sendikası, 
MESS'i bu sözleş 
me görüşme 
lerinde bir kez 

daha masaya 
çağırmaktadır. 
Türk Metal 
Sendikası 
Başkanlar 
Kurulu bir kez 
daha yinele 
mektedir. Ülke 
mizin son derece 
hassas bir 
dönemden geç 
tiği, devletimiz 
uluslararası 
alanda birçok 
baskının altında 
kaldığı, ülkemizin 
bir terör tehdidi 
yaşadığı bir 
dönemde, büyük 
kentlerimizde ve 
işyerlerimizde 
yaşanacak tüm 
sorunlardan 
sendikamız 
sorumlu 
olmayacaktır."

Bursa Valiliği 
tarafından yapılan 
açıklamada, bu yıl 
içerisinde yapıla 
cak toplantı, gös
teri alanları ve 
yürüyüş güzergah 
lan 2017 yılında 
belirlenen alan
larda yapılacak. 
Bursa Valiliği 
tarafından yapılan 
açıklamada, "Açık 
hava toplantı alanı, 
gösteri yürüyüş 
güzergahları, 
toplanma ve dağıl 
ma yerleri, afiş ve 
pankart asılacak 
alanlar" 2017 
yılından belirlenen 
alanlar 2018'de de 
geçerli olacak. 
Buna göre, Os- 
mangazi ilçesinde

Gökdere Meydanı 
ve Merinos Parkı, 
Nilüfer'de Fatih 
Sultan Mehmet 
(FSM) Bulvarı, 
Yıldırım'da 
Ertuğrul gazi 
Meydanı olarak 
belirlendi.
Gökdere Meydanı 

için, toplanma 
alanı Haşim Işcan 
Caddesi ve Kemal 
Bengü Caddesi'nin 
kesiştiği Demirtaş 
Köprüsü altı toplan 
ma yeri olarak be
lirlendi. Yürüyüş 
güzergahı, 
toplanma 

alanından hareke
tle, Kemal Bengü 
Caddesi'nin Acem 
Reis Cami yönüde 
Ali Ferruh Yücel 
Caddesi ile Yeni 
Cumhuriyet 
Caddesi istikame
tine doğru takip 
edilerek bu iki 

caddenin Beyazıt 
Caddesi ile 
kesiştiği kavşak 
tâki Gökdere 
Mitin alanında 
son bulacak. 
Merinos Parkı 
için toplanma 
alanı stadyum 
kavşağı olarak 
belirlendi.
Yürüyüş güzer 
gahı ise, Stadyum 
kavşağından 
Ankara - İzmir 
karayolu is
tikametinden yan 
yolu takiben 
Osmangazi 
Belediyesi Binası 
yanı ve Merinos 
Hamza Güreli 
Camisi önündeki 
köprüden karşı is
tikamete geçilerek 

Güney ve Doğu 
kapısından parka 
girilerek miting 
alanında bitecek. 
Fatih Sultan 
Mehmet Bulvarı 
toplanma alanı, 
İzmir yolundan, 
Mudanya 
istikametine 
doğru FSM Cad 
desi'nin Barba 
ros Caddesi ile 
kesiştiği yer 
olarak belirlendi. 
Yürüyüş güzer 
gahı ise, Fatih 
Sultan Mehmet 
Caddesi'ne takiben 
Tuna Caddesi ile 
Nilüfer Hatun 
Caddesi'nin 
kesiştiği yerdeki 
miting alanında 
son bulacak.

KAŞCDC B€Kl€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Elektrikte serhest tüketici sayısı azaldı
Elektrikte serbest 
tüketici abone 
sayısı aralıkta ay 
bir önceki aya göre 
yüzde 1,15 azalarak 
4 milyon 705 bin 
977'ye düştü.
Enerji Piyasaları 
İşletme AŞ veriler
ine göre, aralıkta en 
fazla serbest tüketi
ciye sahip şehir, 1 
milyon 372 bin 945 
aboneyle İstanbul 
oldu.
İstanbul'un Avrupa 
yakasında 994 bin 
376, Anadolu 
yakasında ise 378 
bin 569 serbest

tüketici sisteme 
dahil oldu. İstan
bul'u, 491 bin 418 
serbest tüketiciyle 
İzmir ve 380 bin 
20 abone ile 
Antalya takip 
etti.
Serbest tüketici 
abone sayısı 
aralıkta bir önceki 
aya kıyasla yüzde 
1,15 azalarak 4 
milyon 705 bin 
977'ye düştü. Grup 
bazında en fazla 
serbest tüketici 
kaydı 3 milyon 374 > 
bin 748 ile mesken
lerde gerçekleşti.

Meskenleri, 1 
milyon 273 bin 564 
abone ile 
ticarethaneler izledi. 
Enerji Piyasası

Düzenleme Kurumu- 
nun 1 Aralık 2017'de 
yıllık serbest 
tüketici limitini 
2 bin 400 kilovat-

saatten 2 bin 
kilovatsaate 
düşürmesiyle 
ortalama aylık 68 
lira ve üzeri elektrik

faturası ödeyen 
abonelerin elektriği 
istediği tedarikçiden 
almasının önü 
açılmıştı.
Aralıkta serbest 
tüketici abone 
sayılarının grup 
bazlı dağılımı ise 
şöyle:
Mesken 3 milyon 
374 bin 748 
Ticarethane 1 
milyon 273 bin 564 
Sanayi 12 bin 128 
Aydınlatma 
5 bin 939 
Diğer 38 bin 736 
Tarımsal Sulama 
862

Çalışan herkesi ilgilendiriyor!
İşveren ve işçilerin 
en merak ettiği 
konulardan biri de 
izin konusu. Yıllık 
izin, haftalık izin, 
ücretsiz izin, yol 
izni, süt izni gibi 
çeşitli seçenekler 
varken en dikkat 
çeken izin konusu 
"İş arama izni"yle 
ilgili olan. Yani işten 
çıkarılacak olan 
işçiye işveren 
tarafından iş arama 
izni veriliyor. İş 
arama izni ver
meyen işveren, 
bunun ücretini 
çalışana ödemek 
zorunda.
İş sözleşmesinin 
feshi üzerine kendi

sine tanınan bildirim 
süresi içinde işçinin 
bir yandan çalışıp 
bir yandan da iş 
aramasının güçlüğü 
dikkate alındığında 
bu sürede yeni bir iş 
bulması için kendi
sine izin verilmesi 
gerekliliği bir ihtiyaç 
olarak ortaya 
çıkıyor. İş Ka- 
nunu'na göre, ister 
işçi ister işveren 
fesih bildiriminde 
bulunsun, bildirim 
süresi içinde 
işveren işçiye yeni 
bir iş bulması için 
gerekli olan iş 
arama iznini çalışma 
saatleri içinde ve 
ücret kesintisi yap

madan vermek 
zorunda.
İŞ ARAMA İZNİ NE 
KADAR?
İş Kanunu'na göre 
iş arama izninin en 
az iki saat olması 
gerektiğini söyleyen 
Uzm. Arb. Av.

Sümeyye Öcal, "İşçi 
isterse izin saat
lerini birleştirerek 
topluca kullanabilir. 
Bu takdirde işçi 
bunu işten 
ayrılacağı günden 
önceki günlere rast
latmak ve durumu 

işverene bildirmek 
zorunda.
l'şverenyeni iş 
arama iznini vermez 
veya eksik kullan 
dırırsa o süreye 
ilişkin ücret işçiye 
ödenir. Eğer işveren 
iş arama iznini 
kullandırt mazsa ve 
bu iznin ücretini 
ödemezse çalışanlar 
arabuluculara 
başvurup işveren 
den iş arama izni 
ücretini en yüksek 
faiziyle talep ede
bilir. İşveren izin 
vermiyorsa ya da bu 
iznin parasını 
ödemiyorsa 
çalışanlar arabulu
cuya başvurabilir"

dedi.
Uzm. Arb. Av. Öcal, 
iş arama izniyle ilgili 
teknik bir detayın 
olduğuna dikkat 
çekerek, "Yargıtaya 
göre, kısmi süreli iş 
sözleşmesiyle 
çalışan işçilerin iş 
arama izinleri orantı 
kurularak hesaplan 
malı. Yargıtaya göre, 
işçinin hafta tatili, 
bayram ve genel 
tatil izinlerini 
kullandığı günler 
için iş arama izni 
verme zorunluluğu 
yoktur ve işçi bu 
günler için ayrıca iş 
arama izni ücretine 
hak kazanamaz" 
şeklinde konuştu.
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BEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

ULAŞIM
Pamukkale »12 OO 2»
DENİZ UÇAĞI #13 S® 13
P«0a*us Akınla Seyahat #14#3#2
METRO »13 12 12
Aydın Turizm #13 20 77
SOzerTurizm »12 1O 72
Kfcnberofilu-Csadaş »1«* ab 4#
Anrtur 814 47 71
Kamil Koç #12 0133

HASTANELER
Devlet Ha.tan.sl 517 34 00
Sahil Dev. Ha at. 513 23 29
M.r.Sağ.Ocağı S13 10 08
Tomokay Tomografi 513 05 20
Acıbadem 280 44 44

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

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayollan 
Uman Baş. 
Mal Müd.
Nüfus Md. 
özel İd. Md.
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tanm Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd. 
İŞ-KUR________

513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 05
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73
513 18 46
513 71 66

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 51345 20

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

DENİİ OTOBİİSİr
Bursa 250 77 B4
Mudanya 544 30 eo
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (22e) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 04

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

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 
Aygsz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Milangaz 
Habaşgaz 
Yeni Llkltgaz 
BP Gaz 
Bütünler Llkltgaz 
Akçagaz 
Totalgaz
Akcan Petrol 
MAR-PET

I Tuncay Otogaz 
B»yza 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
613 1O 70
613 30 33
613 16 4a
313 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5976 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

aiıısluMii
VENÜS SİNEMASI

ARİF V 216 
11.30-14.00-16.30- 

19.00-21.30 
AİLE ARASINDA 

11.30-14.00-16.30- 
19.00.-21.15 
FERDİNAND 

11.30-13.30-15.30- 
17.30-19.30 
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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■UN SALONU

DÜĞÜN - NİŞAN 
SÜNNET - KINA 

YEMEKLİ 
YEMEKSİZ

VE HER TÜRLÜ 
CEMİYETLERİNİZ 

İÇİN 
hİzmietİn İzdeyiz:

HER BÜTÇEYE 
UYGUN 

KİŞİYE ÖZEL VE 
HÂZIR GELİNLİK 

Kİ NALI K - NİSANLIK
KAFTAN - Â 

ÖZEL DİKİM A 
VE HAZIR ABİYE 

ÇEŞİTLERİMİZ İLE 
PROFESYONEL;/ 

l KADROMUZLA/ 
İHİZMETİNİZDE<Zİ

Siz, hayallerinizdeki düğünü anlatın, 
biz masala dönüştürelim... B _ ıCumhuriyet Mh. 432. Sk. No: 7 REZERVASYONLARIMIZ L

Manastır Mevkii GEMLİK

’YILI
facebook .2 Terzioğlu Moda

BAŞLAMIŞTIR

GSM: 0 532 615 3105 GSM: 0 54152012 02



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

.KAVLAK
DOĞANIN HÂZİNESİ J

ZEYTİN ‘ 
KASALARINIZ 
ANİNDASİZE 
, TESLİM!

GÜNLÜK 300 TON BASKI SIRASI BEKLEMEK YOK 
.«MavTtaış.mL.msıra VENI FABRİKAMIZ YALOVA YOLUNDA HİZMETİNİZDE!

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

GemlikK“rfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

12 Ocak 2018 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

GEMLİK 4
irfanunluemlak.sahibinden.com

Bütünler Düğün Salonu’nda yapılan KHK toplantısına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi

TİKİ
I Güne Bakış

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güven yitirmek..
Yan m aşıra ulaşan meslek yaşamımda, 

görevini sürdüren seçilmiş bir belediye 
başkanının halkının güvenini kaybetme
sine ilk kez tanıklık ediyorum.

KHK ile ilçemizde yaşanan süreç maa 
lesef iç açıcı geçmedi.

Belediye başkanının ulusal televizyon 
kanallanna çıkıp Gemlik’i tepelere taşiya 
cağız açıklaması Gemlik’te travma yarat 
tı. Başkan gelen tepkiler üzerine birgün 
sonra "Gemlik taşınmayacak, dönüşe 
cek” açıklaması yapsa da inandırıcı 
olamadı. Devamı sayfa 4’de

Çarşamba günü 
Bütünler Düğün Sa- 
lonu’nda düzenlenen 
KHK ardından 
yaşananlarla ilgili 
bilgilendirme 
toplantısı düzenlendi. 
Toplantıya vatandaş 
lar geniş katılım 
sağladı.
Teknik konularda Mi
marlar Odası, Mühen
disi ler Odası temsil 
çileri ve bir jeolog 
kentin imarı ve yapı 
lanması konusunda 
teknik bilgiler verdi. 
Daha sonra konuş 
maçı lar dinlendi. 
Kafasındaki sorulan 
kağıda dökerek 
cevaplarını bekledi. 
Belediye Başkanının 
açıklamaları ise halkı 
tatmin etmedi. 2’de

BAY VE BAYAN AYAKKABI
üjotuk Ayokkob

AYAKKABININ YENİ ADRESİAffl/E ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDENPlimil? KARAR VERMEYİN...

ÜRÜNLERİMİZ ORJİNALDİR
Mrk : Orhangazi Cd. Beşiktaşlılar Derneği Karşısı GEMLİK 

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
mailto:gemlikfiyonkayakkabi@outlook.com
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Yılmazın açıklamaları haltı tatmin etmedi
956 Sayılı Kanun 
Hükmünde Karar
namede Gemlik’e 
özel, orman 
özelliğini kaybetmiş 
alanlara deprem riski 
taşıyan ovalardaki 
1999 depreminden 
önce yapılan 
konutların taşınma 
sının önünü açan 
düzenlemenin geti 
rilmesi Gemlik’te bir 
haftadır tedirgin bir 
ortamın doğmasına 
neden olmuş, bu 
tedirginliğin gideril 
mesi için Müteah
hitler Derneği öncü 
lüğünde başlatılan 
toplantılar sonucu 
Gemlik’in rezerv 
alanlara taşınmaya 
cağı yerinde Kentsel 
dönüşümün yapılaca 
ğı açıklanmıştı. 
Çarşama günü saat 
17.oo de Bütünler 
Düğün Salonu’nda 
düzenlenen bilgilen 
dirme toplantılarına 
devam edildi.
Belediye Başkanı 

I Refik Yılmaz, Mimar
lar Odası temsilcisi 
BetülArı, İnşaat 
Mühendisleri Odası 
Temsilcisi Şamil 
Yiğit, Jeoloji 
Mühendisleri Oda 
Temsilcisi Zeynep 
Selin Türk, Esnaf 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İsmail Beki, 
Müteahhitler Odası 
Başkanı Ömer Uslu 
ve toplantıyı orga 
nize eden Kentsel 
Dönüşüm uzmanı 
Hamza Aygün’ün 
konuyla ilgili bil
gilendirme ve soru
lara yanıt vermesi ile 
ilgili olarak kürsüde 
yer aldılar.
Toplantıya AKP İlçe 
Başkanı Yaşar İslam, 
MHP İlçe başkanı 
Mehmet Emin öz- 
canbaz, CHP İlçe 
Başkanı Cemil Acar, 
Saadet Partisi İlçe 
Başkanı Ahmet 
Vakkas Yıldız, İyi 
Parti İlçe Başkanı 
Adnan Bıyıklı, 
GTSO Yönetim Ku
rulu Başkanı Kemal 
Akıt, sivil toplumu 
kuruluşlarını başkan 
ve yöneticileri ile 
vatandaşların geniş 
bir katılım sağladı. 
Toplantıda önce 
meslek odaları 
başkanlarına söz 
verildi.

MİMARLAR ODASI

BASKANINDAN 
İLGİNÇ 
AÇIKLAMALAR

Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilcisi 
Betül Arı, 1/1000 
ölçekli planlar ile 
Bursa 2020 yılı 
Çevre Düzeni Planı 
ve 1/25 bin ölçekli 
nazım imar planları 
konusunda bilgiler 
sundu. 1998 ve 2006 
tarihli imar planlarını 
eleştiren Betül Arı, 
1998 tarihli 1/1000 
ölçekli imar planında 
deprem ile ilgili veri
lerin konmadığını, 
nazım imar 2006 yılı 
tarihli nazım imar 
planının da 30 Nisan 
2008 tarihinde şehir 
plancıları odasının 
itirazı üzerine iptal 
edildiğini söyledi. 
Mimarlar Odası tem
silcisi Arı, Başbakan 
Binali Yıldırım’ın 
Bursa Olay Gazetesi 
ne yaptığı açıklama 
lara Gemlik’te 
limancılık ve depo
lama alanı olarak ilçe 
merkezi ve Askeri 
Hara bölgesine 
gösterdiğini belirtti. 
Başbakan açıklama 
sında Gemlik’te kont 
rolsüz nüfus artışı 
nın önüne geçilmesi 
istediği tarihi doku 
ların korunmasına 
önerdiğini söyledi. 
Arı, ovanın korun 
masını isterken, 
“Depremlere konut 
odaklı yaklaşmak 
yanlıştır” dedi. 
İnşaat Mühendisleri 
Odası Gemlik Tem
silcisi Şamil Yiğit 
yaptığı konuşmada, 
inşaat mühendisli 
ğinin malzeme, 
teknoloji ve tekniği 
en iyi şekilde birara 
ya getiren her türlü 
zemin ve koşullarda 
yapı yapan proje ve 
denetlemesiyle uğra 
şan temel mühendis
lik dalı olduğunu be
lirterek, “Bugünkü 
tartışmamızdaki 
amaç KHK nin 
değerlendirmesidir. 
Biz, kanun hükmün
deki kararnameyi 
çok iyi bir fırsat 
olarak görüyoruz. 
Gemlik’in deprem 
sel ligini bir kez daha 
ciddi bir konu 
olduğunu hatırlat/ 
yor. Deprem korkula
cak olgu yerine 
bilinçlendirmeli

yapılan daha 
dikkatli, denetiminin 
daha sıkı olması 
gerekir.” dedi.
Yiğit, Gemlik’in 
taşınması yerine 
dönüştürülmesini 
desteklediklerini, 
gerekli önlemlerin 
alınarak dönüşümü 
nün söylenmesi 
gerektiğini belirtti. 
Yiğit, konuşmasın! 
şöyle tamamladı. 
“Rezerv alanların 
imara açılmasıyla 
yerinde dönüşümün 
teşfik edilmesi ile 
birlikte eski Gemlik 
ve yeni Gemlik 
yeniden oluşacaktır. 
Eskiyi değerli kılmak 
İçin yapacağımız 
teknikler değiştirmek 
ile olacaktır.” 
Örnek olarak ta 
temellerin büyütül 
mesi, gömülü bod 
rumların yapılması, 
zemin iyileştirme 
metodlarının uygu
lan masını gösterdi. 
Jeoloji Mühendisi 
Zeynep Selin Türk 
ise kararnamede adi 
geçen deprem 
tehlikesine karşı 
Gemlik’in 
nakledilmesi sözü 
akademisyenleri, 
sivil toplum 
kuruluşları ve Gem
lik halkını tedirgin 
ettiğini söyledi. 
Türk, Şehircilik 
Bakanlığının 1/1000 
ölçekli mikro zemin 
etüd raporlarında 
yeni alanlara nakle 
dilmesi için ‘önlemli 
alan’ denildiğini, 
teknolojik ve mesleki 
önlemler alınması 
halinde bölgelerde 
yapılaşma olabile 
ceğini kaydetti. 
Zeynep Selin Türk, 
fay hattının yalnız 
Gemlik’ten değil, 
Bursa’nın tüm 
ilçelerinden fay 
hattının geçtiğini 
söyleyerek, yerinde 
dönüşümü önerdik
lerini bildirdi.
Daha sonra söz alan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
konuşmasına Gemlik 
taşınmayacak, Gem
lik dönüştürülecek 
diyerek başladı.
Yılmaz, ova bölümün 
de imar plan ve 
raporlarında tasfiye 
yazılmasına karşın 
ruhsat vermeye 
devam ettiklerini, 
yapılaşmanın önünü 

açtıklarını, planları 
yazan kişilerin plan 
notlarında tasfiye 
sözünü kullandığını, 
bunun olmayacağını 
belirtti.
Belediyenin yaptır 
dığı konutlara kim 
talep ediyorsa, kura 
ile vereceklerini^ 
yeni alanlara 
yapılacak konutların 
değerinin eskilere 
göre artacağını 
bildirdi. 5 katlı 
yapıların dönüşümü 
sırasında sorunlar 
yaşanacağını, bu 
alanlara 3 katlı bina 
yapılacağından 
belediye olarak taşın 
altına ellerini koyduk 
larını, 3 kattan fazla 
olan yapıları beledi 
ye olarak kamulaştı 
racaklarını söyledi. 
Yılmaz, “Kanun hük
mündeki kararname 
Gemliklilerin eski 
yerlerini daha kıymet 
li yapacak, dönüşü 
mün önünü açtığı 
mızda kıymetler arta
cak” dedi.
Bir soru üzerine ban 
kaların kredi verme 
ye başladığını da be
lirtti. Yılmaz, 2015 
yılında 15 milyon 
liralık kamulaştırma 
yaptıklarını da 
söyledi.
Daha sonra konuşan 
Ticaret ve sanayi 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt, Körfezin 
incisi olan Gemlik’in 
olumsuz yönde 
Türkiye gündeme 
oturduğunu, ilçe 
zeytinin başkenti 
olarak anılırken, 
taşınan Gemlik 
olarak anıldığını be
lirterek, “Bu da bizi 
üzüyor” dedi. 
Taşınma sözü üzeri 
ne Gemlik’te ticare 
tin durduğunu be
lirten Akıt, “Müteah
hitler yaptıklarını 
satamıyorlar. Ev 
alanlar sevinemiyor
lar. Nereye taşmaca 
ğız diyorlar. Gemlik’i 
ileri götürmek ister 
ken, insanların kuş 
kulan var. Başkan 
dönüştüreceğiz 
diyor. Ben buna 
inanmak istiyorum. 
Dönüştürecek miyiz, 
taşınacak mıyız?
Bunu hangi makam 
açıklayacaksa çıksın 
açıklasın. Çatışarak 
bu olmaz.” dedi 
Akıt, Gemlik nüfusu
nun hızlı bir şekilde 

artacağını dikkat 
çekerek, planların 
10-20 yıla göre değil, 
100 seneye göre 
yapılmasını istedi. 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı İsmail 
Beki açıklamalarla 
Gemlik esnafının 
sıkıntıya düştüğünü, 
süper marketleri ne
deniyle zaten sıkıntı 
yaşayan esnafın 
önünün açılması 
gerektiğini, Gemlikli 
esnaflar olarak taşın 
ma yerine dönüşü 
mü savunduklarını 
belirtti. Beki, 
“Açıklama yapması 
gereken büyükleri 
miz açıklama yapsın 
esnaf rahatlasın ” 
dedi.
Müteahhitler Odası 
Başkanı Ömer Uslu 
ise konuşmasında, 
696 sayılı kanun 
hükmündeki karar
namenin 25. mad
desinin Gemlik’i 
ilgilendirdiğini, 
ulusal basında çıkan 
taşınma haberleri ile 
müteahhitlik sek
törünün bundan 
etkilendiğini belirtti. 
“Ovanın taşınması 
ile ilgili halkın 
kafasını karıştırdık, 
bankacılık sek
törünün kredileri 
kapatması bu du
rumda ekspertizlerin 
hizmet üretmek 
istemediğini sıkıntı 
nın hurdan doğdu 
ğunu görüyoruz. 
Deprem gerçeğini 
hepimiz biliyoruz. 
Riskli binalarda 
sağlam dönüşümler 
planlanmalı. Yeni 
yeşil alanlar açılmalı. 
Yeşilliği bol bir şehir 
arzuluyoruz. Şehrin 
yerinde dönüşüm 
olarak düzeltilme 
sini, bilgi kirliliğinin 
kaldırılmasını talep 
ediyoruz. ” dedi.
Uslu, Yönetmelik
lerin iyi takip 
edilmesini istedi. 
Kentsel dönüşüm 
uzmanı Hamza 
Aygün, “Kentsel 
dönüşümde Gem
lik’in Türkiye’nin 
marka şehri olması 
gerekiyor. Türki 
ye’nin en değerli 
kentlerinden biri 
bunu unutmayalım. 
Yerinde kentsel 
dönüşüm yapılma 
sini temin edelim. 
Gemlik kentsel 
dönüşümde marka

olmalı” dedi.
AKP İlçe Başkanı 
Yaşar İslam, gönül 
rızası ile yerinde 
kentsel dönüşümü 
desteklediklerini 
söyledi.
MHP ilçe Başkanı 
Mehmet Emin öz- 
canbaz, kendilerinin 
ada bazlı kentsel 
dönü şüm planı 
yaptıkları m, 
mecliste bunun 
bekletildiğini, 
maksadın bağcıyı 
dövmek olmaması 
gerektiğini be
lirterek, Gemlik için 
kazanılan yeni yer
lerin rezerv alanı 
olarak kullanılması 
gerektiğini, yerinde 
kentsel dönüşüm 
yapılmalı gerektiğini 
söyledi.
CHP Belediye 
Başkan aday adayı 
ve ilçe eski Başkanı 
Mehmet Uğur Sert 
aslan, Belediye 
başkanının tele
vizyon kanallarında 
yaptığı açıklamadan 
sonra Gemlik’teki 
konut değerlerinin 
büyük kayıplara 
uğradığını, 150-200 
bin liralık dairelerin 
taşınacağız açıklama 
sından sonra banka 
ekspertiz firmaları 
tarafından sıfır 
değerine düştüğünü 
iddia etti.
Gemlik’in bu 
duruma gelmesinin 
en büyük sorum
lusunun Refik 
Yılmaz olduğunu 
söyleyen Sertaslan, 
bu gergin havanın 
son bulması için 
ivedilikle kentsel 
dönüşüm korniş 
yonu kurulmasını, 
bilimsel verilerle 
planlama yapılma 
sim tekrarlarken, 
Refik Yılmaz’ın istifa 
etmesi gerektiğini 
söyledi.
Yılmaz, Sertaslan’a 
verdiği cevapta, 
millet ile birlikte 
siyaset yaptıklarını, 
halkın istemediği 
hiçbir şeyi yapmaya 
caklarını söyledi. 
Saadet Partisi Ahmet 
Vakkas Yıldız ile İyi 
Parti İlçe Başkanı 
Adnan Bıyıklı da 
yerinde kentsel 
dönüşümü savundu
lar. Daha sonra soru
lan sorulara cevap 
verilmesiyle toplantı 
sona erdi.
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Bursa'da FETÖ 
ZPDY soruşturması 
kapsamında 11 
kişi gözaltına 
alındı.
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa 
Cumhuriyet 
Başsavcılığı 
tarafından 
FETÖ/PDY 
soruşturması 
kapsamında esnaf, 
ihraç edilen 
öğretmen ve zabıt

katiplerinin de 
aralarında 
bulunduğu 11 kişi 
için yakalama 
kararı çıkarıldı. 
Bunun üzerine İl

Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve Or
ganize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekip

leri, Gemlik, 
Orhangazi, 
Mudanya ve 
Mustafakemalpaşa 
ilçelerinde 
düzenledikleri eş 
zamanlı operas 
yonlarda 11 
kişiyi gözaltına 
aldı. Şüpheli 
lerin bylock 
kullandıkları ve 
Bank Asya'ya para 
yatırdıkları tespit 
edildi.

Kamvonunacıkkalan 
damperi üsı geçide 
çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

3iırsızojt8iMramraıılistıaMaılı
Bursa'da iş yer
lerinden hırsızlık 
yapan 3 kişi, 
güvenlik kamera 
lan tarafından 
kaydedildi. 
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü 
Hırsızlık Büro 
Amirliği ekipleri, 
Osmangazi'ye 
bağlı Geçit Ma
hallesinden hırsız 
lık ihbarı aldı. 
İhbarı değerlen 
diren ekipler, 
çevrede yaptıkları 
incelemede 
şüpheliler Ömer K. 
(24), Emre K. (20) 
ve Kadir K'yi (20) 
kovalamaca net
icesinde yakaladı. 
Şüphelilerin iş 
yerinden çaldığı 
sıhhi tesisat

malzemeleri ele 
geçirildi.
Ote yandan zanlı 
ların başka bir 
hırsızlığa da karış 
tıkları belirlendi. 2 
hırsızlık vak'a 
sında ele geçirilen 
malze meler sahip
lerine iade edildi.

Olay güvenlik 
kamerasında 
Güvenlik kamera 
sına yansıyan 
görüntülerde, bir 
eve girmek isteyen 
şüpheliler kapıyı 
açamayınca demir 
çubuk ile camı 
açıyor. Başka bir

görüntüde ise, 
nalbura giren 
şüpheliler, 
içerideki değerli 
eşyaları çalıp 
uzaklaşıyor. 3 
şüpheli 
işlemlerinin 
ardından adliydye 
sevk edildi.

Bursa'nın İznik ilçesinde kamyonun 
açık kalan damperinin üst geçide 
çarpması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi 
yaralandı. Alınan bilgiye göre, Sezgin 
Daş (42) idaresindeki 11 SK 364 plakalı 
hafriyat kamyonunun açık kalan 
damperi, Bursa-Yalova karayolu İznik- 
Gemlik yol ayrımında araç üst geçi
dine çarptı. Sürücü Daş ile araçtaki 
Hüseyin Demir (47) ve Mustafa Turna, 
çarpmanın etkisiyle ön camdan yola 
savrularak yaralandı. Yaralılardan Daş 
ile Demir, 112 Acil Servis ekiplerince 
Yenişehir Devlet Hastanesine, Turna 
da İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. 
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve 
Araştırma Hastanesine sevk edilen 
Turna, müdahaleye rağmen 
kurtarılamadı.Beyin travması geçiren 
Daş'ın sağlık durumunun ciddiyetini 
koruduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle 
aksayan ulaşım, kamyonun çekilme 
sinin ardından normale döndü.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

d 
BYEGM

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

Önce yemeli ııeil, sonra cep telefonunu tamı
Bursa'da bir büf
eye müşteri gibi 
gelip önce karnını 
doyuran zanlı 
sonra tezgahtaki 
cep telefonunu 
çalarken güvenlik 
kamerasına 
yakalandı. Olay, 
Osmangazi ilçe 
sindeki bir paket 
büfede meydana 
geldi. Edinilen bil
giye göre, büfeye 
müşteri gibi gelen 
kimliği belirsiz bir 
kişi yarım ekmek 
döner yedikten

sonra ücretini öde
mek için bütün 
para verdi. Parayı 
bozdurup gelen 
dönerci üzerini 
verdikten sonra 
dışarıya çıktı. Bu 

sırada fırsattan is
tifade eden kimliği 
belirsiz hırsız, 
tezgahın üz
erindeki akıllı tele
fonu cebine atıp iş 
yerinden ayrıldı. O 

anlar saniye sani 
ye güvenlik 
kameralarına yansı 
dı. Geri geldiğinde 
telefonu koyduğu 
yerde bulamayan 
döner ustası olayı 

polise bildirdi. 
İş yeri sahibi 
İbrahim Özgün, 
"Müşteri olarak 
gelen bir kişi önce 
yemeğini yedi. 
Daha sonra 30 ila 
45 dakika arasında 
oturdu. 20 lira 
hesabı için 200 lira 
para verdi. Usta 
dışarıya gelerek 
bozuk para aldı. O 
esnada şüpheli 
arka tarafa geçerek 
cep telefonunu 
almış. 2 telefon 
kullanıyorduk. 3-4 

saat sonra 
çalındığını fark 
ettik. Telefonunun 
değeri bin 400 
lira civarındaydı. 
”20 liralık yemeğe 
bin 400 liralık 
telefonu hediye 
ettik" diyebiliriz. 
Bu şahıstan 
şikayetçi 
olduk" dedi 
Eşgali kameradan 
belirlenen kimliği 
belirsiz hırsızın 
peşine düşen polis 
ekipleri olayla ilgili 
tahkikat başlattı.
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Güven yitirmek...
Günlerdir Gemlik KHK nin sonunda 

yapılan açıklamaların ilçeye verdiği 
zararın nasıl giderileceğini konuşuluyor.

Toplantı üzerine toplantılar yapılıyor.
Kararname yayınlandıktan sonra 

Belediye Başkanı ulusal kanallara çıkıp 
konuşmasaydı, Gemlik’i farkına varma 
dan kötülemesiydi, bugün bunları 
konuşmayacak, normal yaşantımıza 
devam edecektik.

Dün İzmir’den gelen bir eski arkada 
şım, işyerime uğrayarak haberi televiz 
yonlarda duyduktan sonra girdiği stres 
ten hastaneye gitmek zorunda kaldığını 
söyledi.

Gemlik’te ne oluyor diye görmeye 
gelmiş. Yapılan toplantıyı izlemiş.

Hala kafası karışık.
Neler olduğunu bir de benden dinle

mek istemiş
Dilim döndüğünce anlattım.
Emin Dalkıran Kordonu Kafoğlu Apart 

manında büyük paralar vererek aldığı 
dairenin bir kısmını onarmış, kalan 
kısmını onartacakmış, yarım bırakmış.

Evimiz yıkılacak mı diyor.
Yıkılmasa bile satmaya kalksak alan 

olmayacak diye yakınıyor.
Yazık değil mi bu vatandaşın yıllarca 

kazandığı parayı bağladığı konutunun 
değerinin bir çırpıda değersiz hale 
gelmesine.

Birileri yıllarca Gemlik’i kafasına göre 
tepelere taşımayı koymuş, bunun alt 
yapısını Ankara ya gide gele oluştur 
muş.

Ülkenin Başbakanı bile çıkap “Gem- 
likin zemini balçık, Gemlik’i sağlam 
zemin lere tepelere taşıyacağız” diyorsa 
buna bu bilgiyi kimler verdi?

Verenler belli.
Şimdi ağız değiştirildi, çünkü bir kent 

söyleneni onaylamadı.
Sevinilmesi gereken KHK ile elde edi 

fen rezerv alanlar öı'ı'e kimseyi ilgilendir 
miyor.

Gemlik, Yerinde Kentsel Dönüşüm is
tiyor.

la'oi'ı Be'ıeû'ıye Başkanı da.
Önceki gün Bütünler Düğün Salonun 

daki toplantıda yapılan konuşmalar sivil 
toplum kuruluşları, halk, muhal afet par
tileri, belediye başkanına güvenin 
kalmadığını gösterdi.

Buna net bir şekilde ise CHP eski İlçe 
Başkanı Uğur Sertaslan verdi.

Refik Yılmaz’ın görevinden istifa etme 
sini istedi. Bir süre önce de Gemlik Du 
yarhlık Demeği’nden aynı istek geldi.

Hatayı yapanların, hatalarını düzelt
meleri gerekir.

Bunu becerebilecekler mi?
Başbakana veya Çevre ve Şehircilik 

Bakanı’na, Gemlik Taşınmayacak, Yerin 
de Kentsel Dönüşüm yapılacak dedirte
bilecekler mi?

Refik Yılmaz kaybettiği halkının güven- 
rini bakalım kazanabilecek mi?

lMlllKMIIIlH«milW
1970’ lı yıllarda Gemlik’ten Almanya’nın Ambach kentine işçi 
olarak çalışmaya giden İsmail Aksan, 1975 yılında Türkiye’ye geri 
dönünce kendinden haber alamayan Helmut Enser adlı Alman 
vatandaşı arkadaşı sağsa kendisini aramasını istedi.

Türkiye’den Alman 
ya ya işçi olarak 
giden Gemlikli İs
mail Aksan’ın Al
manya’daki ev 
sahibi ve arkadaşı 
Helmut Enser, yıllar 
önce Türkiye’ye 
dönen arkadaşını 
arıyor.
Gazetemizi araya 
rak Sorumlu 
Müdürümüz Kadri 
Güler’den yardım 
isteyen Helmut 
Enser, Almanya’nın 
Ambach kentinde 
yaşadığı yıllarda 
Türkiye’den işçi 
olarak kentlerine 
çalışmaya gelen 
İsmail Aksan ile 
kısa sürede arka 
daş olduklarını ve

evlerini o’na kiraya 
verdiklerini söyledi. 
1975 yılına kadar 
Almanya da kalan 
İsmail Aksan ile çok 
güzel günlerinin 
geçtiğini belirten 
Helmut Enser şöyle 
konuştu:
"İsmail arkadaşım 
Türkiye ye dönünce 
bir daha kendisiyle 
görüşemedik.

Arkadaşlığımı 
unutamadım. Ben 
de bir Türk kızıyla 
evlendim. Şimdi 17 
yıl önce eşimin 
doğduğu yer olan 
İsparta Eğridir’e 
yerleştim. Türkleri 
ve Türkiye’yi çok 
seviyorum. Ama 
eski arkadaşımı 
bulmak istiyorum. 
Bana yardımcı

olun.” dedi.
Helmut Enser 
İsmail Aksan’ın 
1947 veya 1950 
doğumlu olacağını, 
Gemlik’in bir 
köyünde oturuyor 
olması gerektiğini 
de sözlerine ekledi. 
Arkadaşının sağsa 
kendisine telefon 
etmesini de isteyen 
Helmut Enser, 
‘‘Gazeteniz aracılı 
ğıyla sesimi 
duyurun. Sağ ise 
beni arasın, 
yaşamıyorsa 
çocukları bana 
bilgi versin, bekli 
yorum” dedi.
Helmut Helsen in 
telefonu 0534 465 
99 99

TT----------------------------------------------------------- - -------------------------JJ---------------

İlen mu» atlatası itil lokma Hamttılar
ilçemizin sevilen 
aile doktorlarından 
Faruk Kemal 
Sevilmiş'in (48) in 
beyin kanaması 
sonrası ölümü üzeri 
ne memleketi Sam
sun Tekkeköyünde 
toprağa verilmesin
den sonra, meslek 
taşları ve mesai 
arkadaşları dün 
lokma dağıttılar. 
Uzun yıllar Gemlik’ 
te görev yapan Dr. 
Ziya Kaya Aile 
Sağlığı Merkezinde 
doktorluk yapan

Kemal Sevilmiş uğurlanması için böbrekleri ve
Gemlik Muammer Samsun’a karaciğerini
Ağım Devlet Has gönderilmişti. bağışlamıştı.
tanesinde düzenle Dr. Sevilmiş’in Bağışlanan organ
nen törenden sonra ölümünden lar 3 kişiye hayat
son yolculuğuna sonra ailesi vermişti.
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18 «aşından küçüklere önemli yasak!
BURSA Valiliği, il 
sınırları içinde yaşı 
18'den küçük 
çocuklara çakmak 
ve çakmak gazı 
satışını yasakladı. 
Valilik kararıyla 18 
yaşından küçük 
öğrencilerin hafta 
içi 08.00* 17.00 
saatleri arasında 
yanlarında veli ya 
da vasisi olmadan 
internet ve

elektronik oyun 
salonlarına 
girmeleri de 
yasaklandı. 
Bursa Valiliğinin

29 Aralık 2017 
tarihli kararı 
yürürlüğe girdi. 
Vali İzzettin 
Küçük imzasıyla

yayımlanan 
karara göre, 
solunması ve 
koklanması 
yoluyla çocuklarda 
ve gençlerde 
bağımlılık yapan, 
onların fiziksel ve 
psikolojik 
gelişmelerine 
olumsuz etki 
eden çakmak ve 
çakmak gazı 18 
yaşından küçük

lere satılamayacak. 
Satış yapanlar 
hakkında yasal 
işlem yapılacak.
Valilik 
açıklamasında 
ayrıca, 
öğrencilerin ders 
saatlerinde inter
net ve elektronik 
oyun salonlarına 
yoğun ilgi gös 
terdiklerinin 
belirlendiğine de 

dikkat çekilerek, 
18 yaşından 
küçük öğrencilerin 
hafta içi 08.00- 
17.00 saatleri 
arasında 
yanlarında veli ya 
da vasisi olmadan 
internet ve elek
tronik oyun 
salonlarına 
girmelerinin de 
yasaklandığı 
vurgulandı.

Erdoğan Bursata geliyor
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdo 
ğan Bursa'ya 
geliyor 
AK Parti Genel 
Başkanı ve 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip

Erdoğan,21 Ocak 
2018 Pazar günü 
yapılacak 5. olağan 
il kadın kolları kon
gresine katılmak 
üzere Bursa'ya 
geliyor. AK Parti İl 
Başkanı Ayhan

Salman, "Bursa 
teşkilatları olarak 
cumhurbaşkanımız 
ı Erdoğan'ı Bur- 
sa'da ağırlamanın 
heyecanını 
yaşıyoruz. Çoğu 
tamamlanan kon

greler büyük 
buluşma ile daha 
büyük bir coşku 
kazanacak. Bizler 
bu davanın Bursa'- 
daki temsilcileri 
olarak liderimizi 
ağırlamaya hazırız.

İnşallah teşkilatla 
rımız ve halkımızla 
el ele verip genel 
başkanımız ve cum

hurbaşkanımızı en 
güzel şekilde 
ağırlayacağız" 
dedi.

Unun turistler Türkiııe'den vazgeçemiyor!
Türkiye'nin bu yıl 
yeniden Alman 
turistlerin en fazla 
tercih ettiği ülkeler 
arasına girdiği 
bildirildi.
Almanya'nın önde 
gelen turizm 
şirketi TUI 
tarafından yapılan 
açıklamada, 
turizm sezonu 
başlangıcında 
Türkiye'de tatil 
amacıyla yapılan 
rezervasyonlarda 
geçen yıla göre 

yüzde 70 artış 
yaşandığı ve bu 
ülkenin bir kez 
daha Alman turist
lerin gözdesi 
haline geldiği 
belirtildi.
Şirketin de buna 
göre hazırlanarak 
Mayıs ve Ekim 
ayları arasında 
sadece Antalya'ya 
yapılacak sefer
lerde yolcu 
kapasitesini 100 
bin kişi daha 
artıracağı ifade

edilen açıklamada, 
Hamburg, Han- 
nover, Frankfurt, 
Leipzig, Düssel- 
dorf, Köln, Nürn- 
berg, Münih ve 
Stuttgart kent

lerinden Türkiye'ye 
daha fazla sefer 
düzenleneceği 
kaydedildi.
Tunus'a gitmeyi 
planlayan Alman 
turistlerin oranının 

yüzde 125, Mısır 
için rezervasyon 
yapan Almanların 
oranının da yüzde 
58 arttığına işaret 
edilen açıklama 
da, Alman turist
lerin Uzak Doğu 
ülkeleri tercih
lerinde de 
Tayland, Ja 
maika ve Maldiv 
adalarının başı 
çektiği belirtildi. 
TUI Almanya Turis
tik Müdürü Stefan 
Baumert yaptığı 

açıklamada, 
Almanların 
gezme arzusunun 
çok fazla olduğunu 
ifade ederek, 
"Gezmek ve 
başka ülkeleri 
tanımak istiyorlar. 
Bu yaz döne 
minde de bunu 
göreceğiz. 
2018 yaz dönemi 
rezervasyonları 
daha şimdi 
den çok iyi 
gidiyor." şeklinde 
konuştu.

Bakanlık'tan uyarı: Son tarih 11 Ocak
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
uyarıda bulundu: 
"Taşeronda son 
başvuru tarihi 11 
Ocak'tır. Başvuru 
lar 11 Ocak mesai 

bitiminde tamamla 
nacaktır." 
Taşeron işçilerin 
kadro başvuruları 
devam ediyor. 
Taşeron işçilerin 
son başvuru

tarihi de 11 Ocak 
2018 olarak belir
lendi. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı 
yaptığı uyarıda 
"Taşeronda son 

başvuru tarihi 
11 Ocak'tır.
Başvurular 11 
Ocak mesai 
bitiminde 
tamamlanacaktır" 
ifadesini kullandı.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - GülegjAi|^^|
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Dev projede sona yanaşıldı!
Gebze-Orhangazi- 
izmir Otoyolu'nun 
yüzde 88'i 
tamamlandı. Proje 
kapsamındaki 36 
viyadükten Gebze- 
Bursa arasında 12, 
Susurluk-Balıkesir- 
Kırkağaç arasında 
3, Kemalpaşa 
ayrımı-lzmir 
arasında ise 2 
olmak üzere 17'si 
tamamlandı. 
Çalışmalar tamam 
(andığında otoyol, 
36 viyadük, 3 tünel, 
20 gişe alanı, 25 
kavşak, 6 otoyol 
bakım ve işletme 
merkezi, 3 tünel 
bakım ve işletme 
merkezi ile hizmete 
girecek.
Karayolları Genel 
Müdürlüğü ile 
Kamu Özel Sektör 
Ortaklığı Bursa 
Bölge Müdürlü 
ğünden aldığı bil
giye göre, Gebze- 
Orhangazi-İzmir 
İzmit Körfez

Geçişi ve bağlantı 
yolları dahil) Otoy
olu yap-işlet-devret 
projesi kapsamın 
daki çalışmaların 
büyük kısmı bitti, 
zmit Körfez Geçişi 

ve bağlantı yolları 
dahil 384 kilome
tresi otoyol, 49 
kilometresi 
bağlantı yolu 
olmak üzere 433

kilometre uzunlu 
ğundaki projenin 
tamamın da 
yaklaşık 98 kilome
tre otoyol, 16 kilo
metre de bağlantı 
yolu işletmeye 
açıldı.
Altınova-Gemlik 
arasındaki 40, 
Gebze-Altınova 
bölümünde (Os- 
mangazi Köprüsü 
dahil) 12,6, 
Kemalpaşa ayrımı- 
lzmir arasındaki 
20, Gemlik-Bursa 
kısmında 25 kilo
metrelik otoyol 
kesimi tamamla
narak hizmete 
alınırken, diğer 
bölümlerde 
çalışmalara devam 
ediliyor. 
Gebze-Bursa ile 
Kemalpaşa ayrımı- 
lzmir arasındaki 98 
kilometrelik otoy
olla 16 kilometrelik 
bağlantı yolunun 
tamamlanarak 

işletmeye açıldığı, 
80 kilometrelik 
kesimde ise BSK 
(Binder) çalışmala 
rımn tamamlandığı 
projenin 
tamamında yüzde 
88 fiziksel 
gerçekleşme 
sağlandı. 
Türkiye'deki oto 
yollar üzerinde "en 
uzun tünel" unva 
mna sahip olan 
Bursa-Yalova 
arasındaki 3 bin 
590 metrelik 3 
şeritli 2 tüplü 
Orhangazi Tüneli, 
21 Nisan 2016'da 
trafiğe açıldı.
Kemalpaşa ayrımı- 
lzmir arasındaki 
otoyol kesimi 
içinde yer alan 3 
bin 210 metrelik 
çift tüplü Belkahve 
Tüneli geçen yıl 8 
Mart'ta, Gemlik- 
Bursa otoyolunda 
bulunan 2 bin 500 
metrelik çift tüplü

Selçukgazi Tüneli 
de geçen yıl 12 
Mart'ta tamamla
narak hizmete 
alındı.
Projenin en büyük 
ayağını oluşturan, 
252 metre kule 
yüksekliği, 35,93 
metre tabiiye 
genişliğine sahip, 
bin 550 metre orta 
açıklığı ve toplam 
2 bin 682 metre 
boyuyla dünyanın 
en büyük orta 
açıklıklı asma 
köprüleri arasında 
4'üncü sırada yer 
alan Osmangazi 
Köprüsü ise 
2016'da trafiğe 
açılarak sürücülere 
körfezi geçmek 
için 1,5 saatte 
dolaşmak yerine 6 
dakikada karşıya 
geçme imkanı 
sunuyor.
Gebze-Bursa kesi
minde 12, Bursa- 
Bahkesir-Kırkağaç- 

Manisa bölümünde 
22, Kemalpaşa 
ayrımı-lzmir 
tarafında 2 olmak 
üzere 36 viyadük
ten Gebze-Bursa 
arasında 12, 
Susurluk-Bahkesir- 
Kırkâğaç bölümün 
de 3, Kemalpaşa 
ayrımı-lzmir kesi
minde 2 olmak 
üzere 17'si tamam 
landı, Bursa-Man- 
isa arasındaki 19 
viyadükte çalışma 
lar sürüyor. 
Projenin önemli 
bölümlerinden 
olan 253 metre 
uzunluğundaki 
Kuzey Yaklaşım 
Viyadüğü ile bin 
380 metre 
uzunluğundaki 
Güney Yaklaşım 
Viyadüğü ise 1 
Temmuz 2016'da 
hizmete açıldı. 
2 bin 238 metre ile 
Türkiye'deki otoy
ollar üzerinde yer 
alan en uzun 
viyadük olan Bor
nova Viyadüğü 8 
Mart 2017'de 
hizmete girdi.
36 viyadük, 3 tünel, 
20 gişe alanı, 25 
kavşak, 6 otoyol 
bakım ve işletme 
merkezi, 3 tünel 
bakım ve işletme 
merkezinin olacağı 
otoyol, hizmete 
girdiğinde, mevcut 

devlet yoluna göre 
mesafeyi 95 kilo
metre kısaltarak 
ortalama 8-10 saat
lik ulaşım süresini 
3-3,5 saate in
dirmesi bekleniyor. 
Bu sayede de yılda 
650 milyon dolar 
tasarruf sağlan 
ması öngörülüyor. 
Gebze-Altınova 
arasındaki seya
hatlerde Osman 
gazi Köprüsü'nün 
kullanılması yakıt, 
amortisman, har
canan zaman ve 
çevresel etkiler 
dikkate alınarak 
yapılan analizlerde 
en ekonomik 
seçenek olduğu 
görülüyor. 
Osmangazi Köp 
rüsü'nün hizmete 
girmesiyle, Gebze- 
Izmit, Altınova- 
Yalova-Bursa 
aksının trafik yükü 
önemli ölçüde 
rahatladı, taşıt 
işletme giderleri de 
azaldı. Trafik 
sıkışıklığının 
neden olduğu 
emisyon artışları 
ve gürültü kirliliği 
gibi olumsuz 
çevresel etkiler 
en aza indirildi. 
Otoyol tamam 
lanıp hizmete 
girdiğinde bu 
olumlu etkiler daha 
da artmış olacak.

Gemlik Knrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAŞEDE BENİEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK • YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

KÜÇUKKUMLA 
MElfllI SİTESİNDE 

HAVUZIU EŞYAl VS EŞYASI! 
2H DAİRE SAHİB NDEN SAHUK

05353781800
Facebook sayfamız ; Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Polis sim takipte! Cezası 715 TL
Trafik polisleri İstan
bul’un üç noktasın 
da yaptığı “kış 
lastiği” uygulama 
sında, uygun 
şartlarda lastik bu
lundurmayan şoför 
lere 108 ve 715 lira 
para cezalan kesti. 
İstanbul’da trafik 
ekipleri tarafından 
sürücülere yönelik 
zorunlu kış lastiği 
uygulaması 
gerçekleştirildi.
Polis ekipleri 
durdurdukları 
araçlann lastiğinde 
cihaz ile ölçüm 
yaptı. Ölçümlerde

kış lastiği takmadığı 
belirlenen sürücü 
lere ceza yağdı. 
Ceza yiyen bazı 
sürücüler duruma 
tepki gösterdi. 
İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü Trafik 
Denetleme Şube 
Müdürlüğü ve Sivil 
Trafik Ekipler 
Amirliği ekipleri, 
geçtiğimiz 1 Aralık 
ayında başlayan kış 
lastiği takma 
zorunluluğuyla ilgili 
belirli noktalarda 
uygulama 
gerçekleştirdi. 
Bakırköy Sinan

Erdem Spor Salonu 
önü, Zincirlikuyu Tat 
Towers önü ve Tuzla 
Köprü altı olmak 
üzere 3 ayrı uygu

lama noktasında 
ticari araçlar ve tak
siler üzerinde uygu
lama gerçekleştiren 
ekipler, cihazla

ölçüm yaptı.
Buna göre lastik 
kalınlığı 0.6 inçin 
altında olan ticari 
taksilere ve 1.6 inçin

altında olan hususi 
araçlara “Kış lastiği 
takmamak” suçun
dan 715 lira, “Diş 
derinliğinin 0.6 incin 
altında olması” 
suçundan ise 108 
lira ceza kesildi. 
SÜRÜCÜLERE 
CEZA YAĞDI 
Öte yandan uygu
lama kapsamında 
ekipler, kış lastiği 
takmayan 
sürücülere ceza 
kesti. Ceza kesilen 
sürücüler ise du
ruma tepki göste 
rerek uygulama 
yerinden ayrıldı.

İşsizlik Sigortası 
Fonu'nun toplam 
varlığı Aralık sonu 
itibarıyla 116 milyar 
770,5 milyon TL'ye 
ulaştı. Bir önceki 
ayda rakam 115 mil
yar 133,3 milyon TL 
seviyesinde 
bulunuyordu.
İşsizlik Sigortası 
Fonu'ndan yapılan 
açıklamaya göre, 
Fonun aylık getirisi 
yüzde 0,76, yıllık ge
tirisi yüzde 8,78 
oldu.

Aynı dönem 
itibarıyla toplam fon 
varlığının, yüzde 
87,36'sı kuponlu 
tahvil, yüzde 10,94'ü 
mevduat, yüzde 
1,70'i kuponsuz 
tahvilden oluştu 
Başvuran Sayısı 
7061 sayılı Kanunun 
50’nci maddesine 
istinaden işsizlik 
sigortası ödemeleri 
her ayın beşinde 
yapılacağından, 
Aralık 2017 ayına ait 
ödemeler Ocak 2018 
de yapılacak. Bu ne

denle Aralık ayına 
ilişkin işsizlik 
ödeneğinden yarar
lanma başvuruları 
ve ödeme rakamları 
açıklanmadı. 
Aynı ayda işsizlik 
ödeneğinden 21 
kişiye 34 bin 84 TL 
kısa çalışma, bin 
823 kişiye 1 milyon 
303 bin 905 TL 
yarım çalışma 
ödemesi yapıldı. 
Ücret Garanti 
Fonu’ndan 293 
kişiye 1 milyon 347 
bin 124 TL ödendi.

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 51318 79
Gar. Kom. 513 12 06

Telefon Anza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Uman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
NÜfUS Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 1414
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 S44 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tos. 513 23 94| v ■

B VAPUR-FERİBOT
KAYMAKAMUK

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

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 5,3 1° 28 OTOBÜS

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

R
Pamukkal* ®12 OO 20
DENİZ UÇAâl 013 0013
Pagasua Akınla Seyahat 014 03 02
METRO 013 12 12
Aydın Turtam 013 20 77
Süzer Turizm 012 1O 72
Kenberofilu-Eaadeo 014 40 40
Anıtur 014 47 71
Kamil Koç 012 0103

DAĞITICILAR

E 
H

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

HASTANELER

B 
F

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 08
Tomokay Tomografi 513 65 29
Acıbadam 280 44 44

BELEDİYE
Santral 513 45 21-23
Başkanlık 51345 20

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

R
TAKSİLER

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

1 ■M
Akcan Petrol 1o TB
MAR-PET s, 3 30 33
Tuncay Otogaz sis 10 49
Beyza Petrol »13 O1 03

Gemlik KPfrfez
GtMLİK'İN İLKOÛNLOK İlYAİrOAİB'TUl /•

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 5977 
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 
istiklal Cad? Bora* Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

hmemii
VENÜS SİNEMASI

ARİF V 216 
11.30-14.00-16.3fl- 

19.00-21.30 
AİLE ARASINDA 

11.30-14.00-16.30- 
19.00.-21.15 
FERDİNAND 

11.30-13.30-15.30-
17.30-19.30
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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YİĞİT
-I 987

İNŞAAT
YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTI.

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

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

tiayol etmek SÎZDEN... Gerçekleştirmek BİZDEN.

manabtir] 
aile GAZİNOSU!

DÜĞÜN - NİSAN 
SÜNNGT - KINA 

YGMGKLİ 
YGMĞKSİZ 

VG HGR TÜRLÜ 
CGMİYGTLGRİNİZ 

İÇİN 
HİZMGTİNİIZDGYİZ

H6R bütçeye 
UYGUN

KİŞİYE ÖZEL VE 
HAZIR GELİNLİK

KINACIK - NİŞANLIK
KAFTAN - Â

ÖZEL DİKİM / 
VE HAZIR ABİYM 

ÇEŞİTLERİMİZ jH| 
PROFESYONEL/

l KADROMUZLA/ 
İHİZMETİNİZDEwj

tir/

I

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

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

REZERVASYONLARIMIZ 
BAŞLAMIŞTIR

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

GSM: O 532 B15 3105 GSM: O 541 52012 02

http://www.yigitinsaatgemlik.com
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KAVLAK] İ11 ~ DOĞANIN HÂZİNESİ J hT

ZEYTİN 
KASALARIMIZ 
ANINDA SİZE 

7 TESLİM! ..
^^^MARMARA'NİNENBUYÜK ZEYTİNYAĞI FABRİKASI

Kuruluş:1973

□onlük^ton BASKI SIRASI BEKLEMEKYOK
YENİ FABRİKAMIZ YALOVA YOLUNDA HİZMETİNİZDE!

\0530 660 68 80

GemlikKsrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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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

Mimarlar Odası Gemlik Temsilcisi yine uyardı

Arı, “Acil olarak 1/100 binlik, 25 hinlik 
re 5 binlik ulanlar değişmeli”

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

TOKİ BUGÜN İLK KEZ 
GEMLİK'TE KONUT YAPACAK

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ 
Gemlik’in tarihinde ilk kez, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi ile yaptığı bir 
proje ile Gemlik’te konut yapacak.

Bugün temelleri atılacak olan TOKİ 
konuttan 224,adet olacak.

Konutların altında 12 adet de işyeri 
yapılacak.

Peki Gemliklilerin yıllarca konuştuğu 
TOKİ, neden bugüne kadar Gemlik bele 
diyesiyle bir iş yapmadı. Bunun cevabın 
doğru olarak alamıyoruz. 4’de

TMMO Bursa Şubesi Gemlik Temsilcisi Mimar 
Betül Arı sosyal medyada yaptığı paylaşımda, 
mevcut 1/100 bin, 25 bin ve 5 bin ölçekli Gem
lik imar planlarına dikkat çekerek, “Bu planlar 
acil olarak değişmelidir” dedi. Arı, “Yeni bir 
KHK ile Gemlik ovasının kentsel kimliğinin 
bozulmayacağının (liman depolama bölgesi 
gibi) garantisi biz Gemliklilere verilmelidir.” 
dedi. Haberi sayfa 2’de

Alman Heımmun 
aralını arkadaşı 
e yıl önce ölmüş

1970’li yıllarda Almanya ya. işçi olarak giden 
Gemlikli İsmail Aksan’ın, Ambach kentinde 
kaldığı evin' sahibi olan Helmut Enser, 
Türkiye ye yerleştikten sonra eski arkada 
şıhı gazetemiz aracılığıyla aradı.
Haberimizin okuyan Aksan’ın torunları Hel- 
mut’u arayarak, dedesinin 9 yıl önce öldüğü 
nü bildirdi. Haberi Syf. 2’de

Bursa BŞB Kentsel Dönüşüm için yıktığı 
konutlar yerine Toplu Konut yaptırıyor

m m ı i i mili aim ı

Cihattı Mahallesi’nde yapılmakta olan Gem- 
lik Devlet Hastaneşi’nln girişi önünde bulu
nan Gemlik BUSKİ su pompolan merkezinin 
üzerinde yapılacak olan Gemlik TOKİ 
Konutlarının temeli bugün saat 12 nn de 
Başbakan Yardımcısı AKP Bursa MMıtve 
kili Hakan Çavuşoğiu tarafmdan düzen- 
lenecek törenle atılacak. Sayfa 2’de "

pumn

AYAKKABININ YENİ ADRESİ ! BAY VE BAYAN AYAKKABI 
ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN 

KARAR VERMEYİN...

ürünlerimiz or jinaldir
Mrk : Orhangazi Cd. Beşiktaşlılar Derneği Karşısı GEMLİK 

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Mimarlar Odası Gemlik Temsilcisi yine uyardı, “Ovanın kentsel kimliğinin bozulmayacağının garantisi verilmeli” 

arı, “Acil olarak 1/100 hinlik, 25 Hinlik 
w 5 hinlik planlar değişmeli"

TMMO Bursa 
Şubesi Gemlik 
Temsilcisi Mimar 
Betül Arı, sosyal 
medyada yaptığı 
açıklamada, mev
cut 1/100 bin, 25 
bin ve 5 bin 
ölçekli Gemlik * 
imar planları 
konusunda; “Bu 
planların acil 
olarak değişmesi 
gerekir” dedi. 
KHK ile Gemlik’in 
orman özelliğini 

kaybetmiş alan
larda Çevre ve 
Şehircilik 
Bakanlığınca 
yapılacak konut
lara taşınması 
kararının 
çıkmasıyla 
başlayan “Gemlik 
Taşınacak mı, 
dönüşecek mi?” 
tartışmaları üzer
ine, geçtiğimiz 
günlerde Bütünler 
Düğün Salonu’nda 
yapılan toplantıda 

konuşan Betül Arı, 
Gemlik’in imar 
planlarında 
sıkıntıları bulundu 
ğuna dikkat 
Çekmiş, 
onaylanmamış 
olan 1/100 bin 
ölçekli planda 
Gemlik’in liman 
faaliyetlerini depo
lama alanı olarak 
gösterildiğini 
söylemişti. 
Arı, yaptığı 
paylaşımda şu

görüşlere yer 
verdi:
“Ulaştırma Bakanlı 
ğı’nın master 
planlarında, Gem
lik liman faaliyet
lerini geliştirmeye 
Uygun bir kent 
olarak geçiyor. 
Başbakan Binali 
Yıldırım Askeri 
Hara’yı işaret et
mektedir. Ama, bu 
bir güvence 
değildir. Yapılan 
toplantıda bunun 

sadece Başbaka 
nın bir söylemi 
olduğunu belirt
tim.
Acil olarak 
1/100.000 Irk 
planlarımızın ve 
ona bağlı olarak 
25.000 lik Ve 5.000 
lik nazım planların 
değişmesi gerekir. 
Ova halen konut 
tasfiye alanı 
olarak gözük
mekte.
Bursa 2020 yılı

100 binlik planda 
‘Gemlik liman faali 
yetlerini geliştirici 
tesis, depolama ve 
ambalajlama 
^IZTi’ıarı 
ayrılacaktır’der. 
Yeni bir KHK ile 
Gemlik ovasının 
kentsel kimliğinin 
bozulmayacağının 
(liman depolama 
bölgesi gibi) 
garantisi biz 
Gemliklilere ve 
rilmei^jir,;}

Bursa BŞB Kentsel Dönüşüm için, yıktığı konutlar yerine Toplu ,âptınyor

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından ilçemizde 
yaptırılacak olan 
224 konut, 12 
işyerinin temeli 
bugün atılacak. 
Cihatlı Mahalle
sinde yapılmakta 
olan Gemlik Devlet 
Hastanesi’nin 
girişi önünde bulu
nan Gemlik BUSKİ 
su pompoları 
merkezinin 
üzerinde yapılacak 
olan Gemlik TOKİ 
Konutlarının temeli 
bugün saat 12.oo de 
Başbakan 
Yardımcısı AKP 
Bursa Milletvekili 
Hakan Çavuşoğlu 
tarafından düzen
lenecek törenle 
atılacak.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
geçtiğimiz yıllarda 
ilçemiz Kalealtı 
Sokakta meydana 
gelen heyelan 
sonucu tehlikeli du
rumdaki binaları 
boşaltmış daha

Başbakan Tadımcımız Sayın Hakan Çavuşoglu 'nun 
katılımıylr» gerçekleştireceğimiz temel atma törenine davetlisini t 

Toplu Konut Hamlesiyle 
Gemlik Dönüşüyor

sonrada bu binaları 
yıkmıştı.
Bursa Büyükyşehir

Belediye meclisi 
kararı ile boşaltılan 
binalarda oturanlara

ise çıktıkları konut
lardaki kira ücreti 
olarak âöö lira kira 
bedeli ödemeye 
başlamıştı.
Bursa BŞB Mfeclisi 
Atalık ayında aldığı 
karar İİe kira 
ödemelerine 2018, 
yılında da devam 
ediime&lhe karar 
vermişti. Büyükçe 
hir Belediyesi 
tarafından TOKİ 
aracılığıyla yaptıra 
cak olan Toplu 
Konutların bir 
bolü mönün ise, 
yine Bursa BŞB 
tarafından Manastır 
da bulunan 
EVKO Kooperatif 
evlerinden bir 
bloğun yıktırıl 
ması nedeniyle 
evsiz kalan 
vatandaşlara 
verileceği öğrenildi. 
Kalan dairelerin 
İse evi olmayan 
dar gelirli kişilere 
kira öder gibi 
verilecek.
12 işyeri ise 
satılacak.

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez - Güler Ajans

İsmail Aksan 1975 yılında Almanya dan 
Türkiye’ye dönmüştü.

Alman Nelmuf un 
aradım arkadaşı 
9 yıl önce ölmüş
1970 İİ yıllarda 
Âlmâhyâ Vâ işçi 
olarak giden 
Gemlikli İsmail 
Aksanan, Ambach 
kentinde kaldığı 
evin sahibi olan 
Helmut Enser, yıllar 
sonra İsparta 
Eğridir’e yerleşince 
eski arkadaşını 
Gazetemiz 
aracılığıyla aradı. 
Gazetemizde dün 
yayınlanan haber
den sonra İsmail 
Aksan’ın torunları 
Eğridir de yaşayan 
Alman vatandaşı, 
dedelerinin 
arkadaşı Helmut 
Enser’i cep telefo 
nu ile aradılar. 
Dedelerin 9 yıl 
önce vefat ettiğini 
söyleyen torunları, 
Helmut Enser ve 
eşini Gemlik’e 
davet etti. 
Gazetemiz 
Sorumlu Müdürü 

ve editörü Kadri 
Güler’i arayan 
Helmut Enser, 
arkadaşının 
öldüğünü torunla 
nmn aramasıyla 
Öğrendiğini belir 
terek, “Size ve 
Gemlik Körfez 
Gazetesi’ne 
teşekkür ederim. 
Sevdiğim bir 
arkadaşımın yıllar 
sonra ölmüş olsa 
da durumu 
hakkında yaptığınız 
haber ile bilgi 
sahibi oldum. 
Üzüldüm ama ya
pacak birşey yok. 
En kısa zamanda 
ilçenize gelerek 
arkadaşımın 
yakınlarıyla 
görüşeceğim. 
Türkiye de 
yaşayan bir 
arkadaşım daha 
vardı, şimdi onu 
anyorum.” 
dedi.
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100 lım liralı! içli çalarken wtılanılı
Bursa'da 100 bin 
liralık içki çalan 
şüpheli yakalandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Santral Garaj 
Mahallesi'nde bir 
markete ait de
poya giren A.P., 
içerideki 100 bin 
liralık alkol şişele 
rini kiraladığı 
minibüse koyarak 
kaçtı. Sabah 
saatlerinde iş 
yerinden hırsızlık 
olduğunu fark 
eden S.S., durumu 
polise bildirdi.

Bursa'da otoban 
gişelerinde dur 
durulan şüpheli 
araçta bonzai, 
esrar, metamfeta
min, ecstasy hap 
ve tabanca ele 
geçirildi.
Edinilen bilgiye 
göre, İl Emniyet 
Müdürlüğü Narko 
tik Suçlarla Mü
cadele Şube Mü 
dürlüğü ekipleri, 
Bursa-İzmir otoba 
nı kuzey gişelerin 
de şüpheli bir 
aracı durdurdu. 
Araçta yapılan ara
mada 470 gram 
bonzai, 200 gram

Bunun üzerine 
harekete geçen 
Osmangazi İlçe 
Emniyet 
Müdürlüğü Suç 
Önleme ve Soruş 

—

esrar, 101 gram 
metamfetamin, 200 
adet ecstasy hap, 
2 adet hassas ter
azi ile 1 adet 
ruhsatsız tabanca 
ve fişekleri ele 
geçirildi. Araç için
deki H.S. ve H.S.

turma Büro 
Amirliği ekipleri, 
40 farklı kamera 
görüntüsünü in
celeyerek, şüphe 
linin A.P. oldu 

gözaltına alındı 
Yıldırım ilçesinde 
yapılan bir başka 
operasyonda 3 kişi 
bir miktar metam
fetamin ile 
yakalandı. Zanlılar 
uyuşturucu M.C.K 
ve H.K'dan temin 

ğunu tespit etti. 
Yaşanan kovala
maca neticesinde 
şüpheli yakalandı. 
Şüphelinin üze 
rinde ve araçta 
yapılan aramada 
70 şişe alkol ve 
bir miktar para 
ele geçirildi. 
İçkileri ucuz 
fiyata tekel 
bayilerine sattığı 
tespit edilen 
A.P., işlem 
lerinin ardından 
adliyeye sevk 
edileli.

Bursa'da gece 
yarısı suçüstü!

ettiklerini söyledi. 
Polis, bu şahısları 
da satışa hazır 
vaziyette paketlen 
miş metamfetamin 
ile yakaladı.
Yakalanan toplam 
7 kişiden 3'ü 
hakkında 'kullan
mak için uyuştu 
rucu madde bulun
durmak' suçundan 
işlem yapılırken, 
H.S., M.C.K., H.K., 
ve H.S. isimli 
şüpheliler 'uyuştu 
rucu veya uyarıcı 
madde ticareti 
yapmak' suçundan 
adli makamlara 
sevk edildi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, bir 
şirkete ait çeltik tarlasındaki yaklaşık 
35 ton çeltik balyasını çalmaya 
teşebbüs eden 4 kişi, gece saatlerinde 
balyaları tırlara yüklerken, jandarma 
devriyesinin dikkati sonucu fark 
edilerek suçüstü yakalandı.
Yakalanan şüpheliler A.A., I.D., I.K. ve 
A.A. jandarma tarafından gözaltına 
alındı ve şahısların olayda kullandık 
lan 2 adet tır ve 1 adet kepçeye el 
konuldu. Olay şüphelileri, Karacabey 
İlçe Jandarma Komutanlığındaki adli 
işlemlerin bitimini müteakip adliyeye 
sevk edildi.

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No:5/A 
Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Bursa'da piyasa 
değeri 300 bin lira 
olan 2 kilo altını 
çalan şüpheliler 
güvenlik kamera 
sına yakalandı 
Olay, İstanbul 
yolundaki bir 
akaryakıt istasyo 
nunda meydana 
geldi. Edinilen bil
giye göre, altın 
toptancılığı yapan 
Rıza Biçer 34 PF 
3808 plakalı aracıy 
la benzin almaya 
geldi. Aracını ki içeriye girdi. Bu inlitleyen Biçer,

aracının yanına 
plakalarının son 
rakam grubu 
kapalı bir otomo 
bil yanaştı.
Aracın yanına sıfır 
yanaşan araçtaki 
şüpheli Biçer'in 
aracının arka 
camını kırıp, 300 
bin lira değerin 
deki 2 kilo altını 
alıp kaçtı. Bu 
sırada akaryakıt 
istasyonundaki 
görevli araca mü
dahale etmek is

tese de aracı 
yakalaya madı. 
Biçer, hırsızlık 
olayının ardından 
hayatının şokunu 
yaşadı.
Öte yandan olay 
güvenlik kamera 
sına yansıdı. 
Görüntülerde 
şüphelilerin, araca 
sıfır yaklaşıp, camı 
kırıp, olay 
yerinden kaçtığı 
görülüyor.Polis, 
olayla alakalı 
tahkikat başlattı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com 

TOKİ BUGÜN İLK KEZ 
GEMLİK'TE KONUT YAPACAK

Bugün Gemlik Belediyesinin Cihatlı 
mahallesinde, Cihatlı Köyünden Beledi 
ye geçen köy merası üzerine 970 konut 
yaptınyor.

Bu konutların TOKİ tarafından yapıl , 
ması yıllarca konuşuldu^ yetkililer TOKİ 
Gemlik’te konut yapacak diye bizleri 
oyaladı.

Gemlik Belediye 103 milyon liraya 
sattığı GEMPORT hisseleri ile tüm Gem
liklilerin hakkı olan bu para ile yaklaşık 
bin kişiye konut yapıyor. Bunların bir 
kısmı şehit ailelerine, bir kısmı emekli 
lere kalan yüzde 30 u depremden 
konutları riskli olanlara satacak. Kalan 
yaklaşık şimdilik 500 konut, daha sonra 
200 konutu daha ise satacak.

Kaça satacağını belediye başkanına 
sorulduğunda, “Kalan 3 blokun ihale 
edilsin. Sonra hesap yapacağız” deni 
yor. Kaça satılacağı belli olmayan konut
lar için 17 bin kişinin belediye sitesinden 
kayıt yaptırdığı açıklanıyor.
Bir insan bilmeden bir konutu almak 

ister mi?
TOKİ Türkiye de yaptığı değişik konutla 

n kaça satacağını belli ettikten sonra 
satışa çıkanyor.

Biz de ise tersi yapılıyor.
Gelelim bugünkü Bursa Büyükşehir 

Belediyesince yaptırılacak olan 224 
konuta.

Dikkat ederseniz Bursa Büyükşehir 
Belediyesi bu konutları kendi yapmıyor.

Ya ne yapıyor.
TOKİ’ye yaptırıyor.
Türkiye de belediyelerin yüzde 9O’ı 

bunu böyle yaptırıyor.
.Neden Çünkü TOKİ güçlü bir kurum. 
Özel yasası var. İstediği yerde imar 
planları dikkate alınmadan kamuya ait 
alanlarda toplu inşaat yaptırıyor.

TOKİ nin inşatları konusunda şikayet 
far nisa da, TOKİ Türkiye de onbinlerce 
Toplu Konut yaptırdı. , <,

Gemlik Belediye Başkanı TOKİ’yi 
Cihatlı daki konutların yapımı için davet 
ettiklerini ancak Belediyeye yer karşılığı 
az yer verdiğini söylendi. Bunun üzerine 
kendileri yapmaya başladılar inşaatı.

Bu yetmedi bir de muvazaalı bir şirketi 
devralarak (GEMTAŞ/ konut yapürıyur 
lar.Yani Gemlik Belediyesi’nin TOKI’si 
GEMTAŞ oluyor.
KHK ile Orman vasfını kaybetmiş alan 

ların deprem riskli binlarının bu yerlere 
yapılacağı konutların taşınacağı yetkili 
ağıllardan açfkıanmışü.

Bu arazilerde yapılacak konutları KHK 
ile yapacağı kurum belli. Çevre ve Şehir 
cilik Bakanlığı.

Bakanlığın ne yaptıracağı belli olma 
dan bizim Belediye Başkanı Tv.ler karşı 
sında ve toplantılarda Mayıs ayında 
temel atacağız diyor. Prdojeleri yaptır 
mış beklemede. Tepkiler gelince şimdi 
suların durulmasını bekliyor. Anlaşılan 
sonra kaldığı yerden devam edecek.

TOKİ bugün Gemlik te ilk kez konut ya
pacak. Sonunda TOKİ’yi Gemlik Beledi 
yesi değil, Bursa BŞB getirdi.

Bravo Bursa BŞB’ne.

MiniliII V II II IIV

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Kulübü tarafından başlatılan “Öğren 
çiler Üşümesin” projesi kapsamında yapılan yardım 
larla 1OO öğrenciye bot, mont ve giyecek dağıtıldı.

Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğü 
Sosyal Yardımlaş 
ma ve Dayanışma 
Kulübü tarafından 
başlatılan 
"Öğrenciler 
Üşümesin" projesi 
kapsamında, 
ilçemizde bulunan 
ve okul müdürlük
lerince belirlenen 
edilen ihtiyaç 
sahibi 100 
öğrenciye mont, 
bot ve diğer 
giyecek yardımı 
yapıldı. 
Türkiye'nin önde 
gelen otomotiv 
firmalarından

birinin İstanbul 
ofisi çalışanları

montlar, kurumu- 
muz personel ve

tarafından sağlanan kursiyerlerimiz

tarafından 
Gemlik Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’müze 
ulaştırılan giyecek 
yardımları 
kurumumuz usta 
öğreticilerinden 
Günnur Türkân, 
Semra Ünalan ve 
kurum Müdür 
Yardımcısı Salih 
Akdaş tarafından 
okul yöneticilerine 
teslim edildi. 
HEM’e gelen 
mont bot ve 
diğer giyecekler 
muhtaç olan 
100 öğrenciye 
dağıtıldı.

Mffllül Sen dH (KF've'Havırlı olsın'ülfeti
Memur Sen Bursa Şube Başkanı Numan Şeker, Türkiyenin hayrına olan her 
şeyde hükümeti desteklediklerini söyledi. Memur Sen ve Eğitim Bir Sen yö
neticileri Gemlik Devlet Hastanesi baştabibini de makamında ziyaret ettiler.

Memur Sen Bursa 
Şube Başkanı 
Numan Şeker 
Gemlik'te Ziyaret 
lerde bulundu 
Memur-Sen Bursa 
Şube Başkanı 
Numan Şeker ve 
Şeker, Gemlik Tem
silcisi Halil Gemici 
ve Yönetim Kurulu 
üyeleri, Ak Parti 
Gemlik İlçe Baş 
kanlığına seçilen 
Yaşar İslam'ı ve 
arkadaşlarını zi
yaret ederek 
kutladılar. 
Memur-Sen ve

Eğitim Bir-Sen 
Bursa Şube 
Başkanı Numan 
Şeker, ziyarette 
Memur Sen'in 
Türkiye'nin en 
büyük sivil toplum 
örgütü olduğunu 
belirterek, 
Türkiye'nin hayrına 
olan bütün mesele 
lerde aktif bir 
şekilde görev 
aldıklarını söyledi. 
Şeker, 'Anayasa 
değişikliğinden, 
Ortak Akıl Miting 
lerine ve 15 Tem
muz sürecinde

hep meydanlarda 
olduk.
Biz her zaman bu 
konularda hükü 
mete destek olduk' 
diye konuştu.
Ak Parti Gemlik İlçe 
Başkanı da ziyaret
ten dolayı duyduğu 
memnuniyet ifade 
ederek Memur Sen 
Bursa Şube 
Başkanı Numan 
Şeker ve Eğitim 
Bir Sen Gemlik 
Temsilcisi Halil 
Gemici ile yönetim 
kurulu üyelerine 
teşekkür etti.

Numan Şeker 
daha sonra Gemlik 
Devlet Hastanesi 
Başhekimliğine 
yeniden atanan 
Dr. Şahmeran 
Çelenkoğlu'nu 
da hayırlı olsun 
ziyaretinde bu
lundu.
Samimi havada 
geçen ziyarette 
Başhekim Çelenk 
oğlu Gemlik'te 
yapımı tamamlan
mak üzere olan 
Devlet Hastanesi 
hakkında bilgiler 
verdi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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lunioshow Fuarı'na vabancılanlan yoğun ilgi
Bursa Bebe-Çocuk 
Hazır Giyim ve 
Çocuk İhtiyaçları 
Fuarı'na gelen 50 
ülkeden bine yakın 
yabancı sektör 
temsilcisi ilk 
siparişlerini verdi - 
Românyah firma 
temsilcisi Prunoiu: 
- "Bursapazarına 
odaklandık. Ürün 
ve fiyat kalitesi 
bakımından en iyi 
yerlerden biri 
Bursa. Bu kaliteyi 
Avrupa'da 
bulamayız" 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO) 
öncülüğünde 
TÜYAP Bursa 
Fuarcılık AŞ ve 
Bebe Çocuk Kon
feksiyonu Sektörü 
Sanayici ve İş 
Adamları Derneği 
(BEKSİAD) iş

birliğiyle açılan 
Bursa Bebe-Çocuk 
Hazır Giyim ve 
Çocuk İhtiyaçları 
Fuarı'na (Junio 
show) gelen yaban 
cı alıcılar sipariş 
vermeye başladı. 
BTSO'dan yapılan 
açıklamaya göre, 
Bursa Uluslararası 
Fuar Merkezi'ndeki 
fuarda stant açan 
200'e yakın BursalI 
firma, yabancı fir
malarla ikili iş 
görüşmeleri

gerçekleştiriyor. 
BTSO'nun Ticari 
Safari ve Ur-Ge 
Projesi, TÜYAP'ın 
yurt dışı ofislerinin 
çalışmalarıyla 
kente gelen 
yabancı iş 
adamları fuara 
yoğun ilgi gös
teriyor.
Açıklamada 
değerlendirmelerin 
e yer verilen 
konuklardan 
Libyah Sinbad 
Bebek Giyim

Firması Yöneticisi 
Tarek Saad, fuarı, 
düzenlenmeye 
başladığı yıldan 
beri ziyaret ettiğini 
belirterek, "Bursa, 
bu sektördeki 
farkını ortaya 
koydu. Fuarda 
önemli iş bağlan 
tıları kurduk.
Siparişlerimizi 
verdik." ifadesini 
kullandı.
- "Ürünlerimin 
yüzde 70'i 
Türk malı"

Aldiana Kids 
firmasının sahibi 
Kudret Askeryan 
da fuarın 
büyük fırsatlar 
sunduğuna vurgu 
yaparak, "Fuara 
her geldiğimizde 
200 bin dolardan 
fazla sipariş veriy
oruz. Dünyada 
Bursa'nın kalite 
sinde ürün yok. 
Ürünlerimiz 
zamanında bize 
ulaştırılıyor. 
Müşterilerimiz 
açısından da hiçbir 
sorun yaşamı 
yoruz." değerlen 
dirmesinde bu
lundu.
Fuara üçüncü 
gelişi olduğunu ak
taran UkraynalI 
Oksana So- 
liarevych de her 
geldiğinde organi
zasyona hayran 

kaldığını belirtti. 
Soliarevych 
"Mağazamda 
sattığım ürünlerin 
yüzde 70'i Türk 
malı. Müşterilerim, 
ürünü alırken 
Türk malı olup 
olmadığı soru 
yor. Bursa'nın 
kalitesinden 
memnunum." 
ifadesini kullandı. 
Romanya'nın 
başkenti Bük 
reş'ten gelen anne- 
bebe firması Genel 
Müdürü Alexandru 
Prunoiu da "Bursa 
pazarına 
odaklandık. Ürün 
ve fiyat kalitesi e 
bakımından en 
iyi yerlerden biri 
Bursa. Bu kali 
teyi Avrupa'da 
bulamayız. Bulsak 
da oldukça pahalı." 
görüşünü aktardı.

Esnafa erken emeklilik müjdesi!
Geriye dönük 
borçlanma imka 
nıyla hiçbir sigorta 
sicili olmayan es 
naf, vergi kaydıyla 
8 yıl kazanabiliyor. 
Böylece esnafa 
erken emeklilik 
yolu açılıyor. 
2000'den önce 
oda ve vergi kaydı 
olanların SGK 
tarafından 
otomatik olarak 
sigortalı yapılması 
gerekiyordu. 2000 
ve 2008'de çıkan 
yasalar bu kişilerin 
geriye dönük 
borçlanmasını or
tadan kaldırdı. Bu 
hakların geri alın 
dığı Yargıtay karar 
lan mevcut. Siz de 
bu yolla hakkınızı 
arayabilirsiniz. Bu 
konuda yasal bir 
çalışmanın 
yapıldığı da gelen 
haberler arasında. 
ESNAFA 
EMEKLİLİKTE

BAZI İSTİSNALAR 
VAR
4 Ekim 2000'den 
önce 'bir gün dahi* 
Bağ-Kur tescili 
olan kişi, 20 Nisan 
1982'ye kadar 
tescilini geriye 
götürebilir. Yeter .. 
ki sigorta tescili 
olduktan sonraki 
dönemlerle ilgili 
vergi kaydı veya 
şirket ortaklığı 
olsun. Oda kaydı 
olanlar da 
sigortasını 22 Mart 
1985'e kadar çeke
bilir. 4 Ekim 2000' 
den sonra Bağ-Kur 
tescili olanlarda 
2000 öncesi işletile 
miyor.
GERİYE GÖTÜRÜR 
2000'den önce 
esnaf ve sanatkâr 
olduğu halde, 4 
Ekim 2000'e kadar 
Bağ-Kur'a kayıt ve 
tescilini yaptırma 
yanların sigorta 
hak ve

yükümlülüğü 4 
Ekim 2000'den 
itibaren başlatıl) 
yor. 1 Ekim 2008' 
den önce Bağ-Kur 
tescili olanlar da 4 
Ekim 2000'e kadar 
ki sürede vergi 
mükellefi veya oda 
kaydı oldu ise 
Bağ-Kur'unu geri 
ye götürebilir. Bağ- 
Kur'u silinmişse de 
aktif hale getirile 
bilir. Bu tarihlerde 
tescil yaptırma 
yanlar için son 
şans 1 Ekim 2008. 
KREDİYE ULAŞIM 
KOLAYLAŞACAK 
2017'de Kredi 
Garanti Fonu

(KGF) teminatlı 
krediler KOBİ'lere 
ilaç oldu. Ekonomi 
Bakanı, KGF kre 
dilerinin 2018'de 
de devam 
edeceğini belirtti. 
MÜJDEYİ BAKAN 
VERDİ 
Küçük esnafın da 
bu sistemden 
faydalanabileceğin 
in müjdesini verdi. 
Güneş'teki habere 
göre, KGF temi
natla kredilerle 210 
milyar liralık bir 
büyüklüğün 
piyasaya 
sunulduğunu, geri 
ödemelerin de 
başladığını aktaran

Nihat Zeybekci, 
şöyle devam etti: 
"KGF teminatlı 
kredilerde geri 
ödemeler başladı. 
Son derece 
başarılı gidiyor. 
Kullandırılan kredi-
lerin geri dönme 
oranları yüzde 98. 
Normal bankacılık 
sistemi içerisin
deki perfor
manstan daha 
yüksek. 2018 
yılında da devam 
edecek. Bu 
enstrümanı kalıcı 
hale getiriyoruz. 
KOBİ'lerimizin bu 
kredileri kullanma 
mesafesini daha 
aşağı indiriyoruz. 
En küçük esnaf, 
usta seviyesindeki 
arkadaşlarımızın 
da kullanmasını 
daha uygun hale 
getiriyoruz." 
ERKEN 
EMEKLİLİK 
KİMLERİ

KAPSIYOR? 
Şu ana kadar 
hiçbir Bağ-Kur 
kaydı olmayan 
esnaf ve sanatkar
lar, vergi ve oda 
kaydıyla 1 Ekim 
2008'den başla 
mak kaydıyla 
sigortalı olabilir. 
Diğer bir de 
yişle bugün 
itibarıyla yak 
laşık 8 yıl 
kazanması 
mümkün.
Örneğin: 
1 Mayıs 2005'te

- vergi mükellefi 
olarak kasaplığa 
başlayan ve 
vergi kaydı devam 
eden Enes 
Bey, bugüne 
kadar Bağ-Kur 
kayıt ve tescil 
yaptırmadıy 
sa, SGK'ya 
başvurduğunda 
1 Ekim 2008'den 
itibaren sigortalı 
oluyor.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez ■ GülerAjans
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BursalIlar müjde! Suda ikinci inilirim golfla
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, 
sabah namazında 
vatandaşlarla 
bereket sofrasında 
buluştu.
Başkan Aktaş, 
güne sabah nama 
zıyla birlikte Os- 
mangazi Yunuseli 
Mahallesi'nde 
başladı. Sabah 
namazını Merkez 
Camii'nde kılan 
Başkan Aktaş, 
daha sonra cami 
lokalinde kurulan 
bereket sofrasında 
vatandaşlarla 
buluştu. Katılımın 
her hafta daha da 
arttığı bereket 
sofrasına AK Parti 
Osmangazi İlçe 
Başkanı Ufuk 
Çömez, Yunuseli 
Muhtarı İbrahim

Bahar, semt sakin
leri ve cami ce
maati katıldı.
Simit, çay, peynir 
ve zeytinle yapılan 
kahvaltının 
ardından katılım 
cılara yönelik bir 
konuşma yapan 
Başkan Aktaş, 
vatandaşlardan 
gelen taleplere 
karşı sonuç odaklı 
hareket etmeleri 

yönünde Büyük 
şehir bürokrat 
larına talimat 
verdiğini ifade etti. 
Belediyecilikte 
hizmetin üst 
sınırının bulunma 
dığını fakat her 
şeyin yapılabile 
ceği gibi bir duru
mun da söz 
konusu olmadığını 
kaydeden Başkan 
Aktaş, "Biliyor

sunuz, her şeyin 
olması mümkün 
değil, fakat vatan 
daş da haklı olarak 
istiyor. Belediye de 
doğumdan ölüme 
kadar hizmet eden 
bir kurum. Bu 
konuda üst sınır 
yok. En azından 
vatandaşa karşı 
sonuç odaklı hare 
ket etmek duru 
mundayız. Olmaya

caksa neden ol
muyor, olacaksa 
süreç nedir? Bunu 
net olarak ortaya 
koymalıyız” dedi. 
Yeni indirim yolda 
Başkan Aktaş, 
vatandaşlarla 
Yunuseli 
buluşmasında su 
fiyatlarında ikinci 
kez indirime gide
ceklerini ifade etti. 
Daha önce bu 
konuda aldıkları 
prensip kararını 
uygulamakta 
ısrarcı olduklarını, 
muhtemelen 6 ay 
sonra su fiyatların 
da bir tenzilat daha 
yapacaklarını be
lirten Başkan 
Aktaş, "Belediye 
olarak üzerimize 
düşen sorumluluk
lar var.
Büyükşehir'in ana 

konusu kentsel 
dönüşüm ve alt 
yapıdır. Trafik ve 
ulaşımla alakalı 
düzenlemelerdir. 
Çevre ile alakalı 
yatırımlardır. 
Bunları yaparken, 
su ve ulaşım 
zamlarıyla sizi 
taciz etmeyeceğiz. 
Aksine indirime 
gideceğiz. Su ile 
alakalı 6 ay sonra 
yeni bir karar 
alacağız" diye 
konuştu.
Başkan Aktaş, 
daha sonra 
vatandaşların 
mahalleyle ilgili 
şikayetlerini de 
tek tek dinleyip, 
imkanlar dahi 
linde gerekli 
çalışmaların 
yapılacağını 
vurguladı.

Bursa'ya yeni gölet için protokol imzalandı
Bursa'nın Büyüko- 
rhan ilçesinde 
Kocadere Göleti 
sözleşme imzalan 
dı. 19.10.2017 tari
hinde ihalesi 
gerçekleştirilen 
Büyükorhan Ko
cadere Göleti 
işinin sözleşmesi 
DSİ 1. Bursa Bölge 
Müdürü Hayati Çe
lenk, Barajlar ve

HES Şube Müdürü 
Haci Ali Yaşar, 
Şube Personeli ve 
müteahhit firma 
temsilcilerinin 
iştirakiyle imza 
landı. 16 milyon 
222 bin TL'ye ihale 
edilen ve 550 
günde tamamlan 
ması hedeflenen 
gölet, Marmara 
Bölgesi'nin

Susurluk Havzası 
içerisinde Ko
cadere üzerinde 
yer alıyor. Göletin 
ön yüzü beton 
kaplı kaya dolgu 
tipinde, temelden 
yüksekliği 30,50 
metre, depolaması 
0,5 milyon me
treküp olacak. İlçe 
merkezine yılda 
0,85 milyon metreküp içme ve kullanma suyu te mini hedefleniyor.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAŞEDEBEKLEMEKYOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

ğSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK • YAYINCILIK • REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No :5/A 
Tel:(0.224)5139683GEMLİK

KÜÇÜKKUMLA 
(İZGİİZEIYALI SİTESİNDE 

MVUflü EŞYflU ve EŞYflSIZ 
2+1 DAİRE SAHİBİNDEN SARUK

05353781800
Facebook sayfamız a Gemlik Körfez - Güler Ajans
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İşvereni yanıltan Işlnılen olacak
Çalışanisr İşe 
girerken evlerinde 
doldurdukları bilgi
lerin doğruluğun 
dan emin olmalılar. 
Eğer işçi işe alım 
sürecinde işvereni 
yanıltmışsa İleride 
işinden olabilin 
Çalışanlar işe gir 
erken CV*terİfide 
doldurdukları bilgi
lerin doğruluğun 
dan emin olmalılar, 
örneğin üniver 
siteden mezun 
olduğunu belirten 
bir kişi, İşe gir . 
dikten şdnra yalan 
söylediği ortayâ

çıkarsa tazminatsız 
çıkartılabilir.
İşçiler işe girerken 
işverene verdikleri 
bilgilerin doğru 
olmasından sorum
lular. Eğer işçi işe 
alım sürecinde 
İşvereni yanıltmışsa 
ileride işinden 
olabilir. Bu 
nedenle işçiler işe 
girerken işverene 
doğru bilğİİer Gör
meliler çünkü bu 
bilgilerin doğru 
olmasından 
sorumlular. Yalanı 
açığa çıkân işçi 
tazminatsız işten

çıkartılabilir.
Örneğin işveren 
işçinin hangi Üniver
siteden mezun 
olduğunu sormuşsa 
ve işçi de üniversite 
ismi zikretmişse, bu 
üniversiteye ait 

diplomanın 
bulunduğunu beyan 
etmiş demektir. 
İşçinin İlerleyen 
dönemde bu üniver
siteden mezun 
olmadığı ortaya 
çıkarsa bu durumda 

işveren sahte diplo
mayla işe giren ve 
bu nitelikteki bel
geyi kendisine 
sunan işçisini 
tazminatsız olarak 
işten çıkartılacaktır.

Hile yapan işçi 
işinden oluyor

İşçinin işe girerken 
işverene doğru 
olmayan bilgiler 
vermesi veya ken
disinde olmayan bir 
beceriyi varmış 
gibi lanse etmesi 
hukuken hile olarak 
değerlendirilecektir. 

işçi işvereni 
gerçeği söyleme 
yerek veya susarak 
yanıltabileceği gibi 
gerçeğe aykırı 
beyanlarda bulu
narak da yanıltabilir, 
işverende 
uyandırdığı yanlış 
kanaati devam 
ettiren işçi bu 
yalanı sürdür 
müş ve işverene 
karşı hileyi devam 
ettirmiş olacaktır. 
Hilenin söz konusu 
olması halinde 
işveren işçiyi 
tazminatsız işten 
çıkartabilir.

Kritik hamle! Yeni bakanlık kuruluyor
Cumhurbaşkanı 
Erdoğan'ın yerli oto
mobil çağrısı 
sonrasında taşın 
altına elini koyarak 
Türkiye'nin ilk yerli 
otomobilini üretm

eye talip olan 5 
babayiğit 
çalışmalarına 

‘başlarken, yerli oto
mobil çalışmala 
rında babayiğitlerin 
elini güçlendirecek 
sürpriz bir gelişme 
yaşandı.
Ankara'da çalışma 
larımn başladığı 
İddia edilen 'Otomo
tiv bakanlığı* ile ilgili 

detayları Sabah 
yazan gündeme 
taşıdı...
"Yanlış 
duymadınız... 
Ankara'da önemli 
bir kaynağım 'Oto
motiv bakanlığı* 
kurulması için 
düğmeye basıldığını 
söyledi. Eminim, 
yakın zamanda 
atılacağı konuşulan 
bu adım Türkiye'yi 
dünyada farklı bir 
noktaya getirecek. 
Zira, dünyada ihti
sas alanı otomotiv 
olan bir bakanlık 
yok. Araştırınca

Otomotiv bakanlığı 
kuran tek ülkenin 25 
Aralık 1991'de 
dağılan Sovy etler 
Birliği olduğunu 
görüyorsunuz. 
'Bir tarafta kamuyu 
küçültüp,  

bakanlıkları kapatıp, 
birleştirirken diğer 
taraftan yeni bir 
kamu kurumu ihdas 
etmek gerekli mi' 
diye soranlarınız 
olabilir.Hemen 
yanıtlayayım.

Evet...Neden mi? 
Otomotiv sektörü 
Türkiye için kritik 
sektörlerden... 
Olumsuz geçen 
yıllarda dahi 
Türkiye'den iki kat 
fazla büyüyor. 
Türkiye ihracatının 
yüzde 16-17'sini 
sağlıyor. Üretimi 
GSYH'nin yüzde 
3'ünü oluşturuyor. 
Ülkede toplam 
istihdamın yüzde 
5.5-6'sını sırtlıyor. 
Maliye açısından da 
bereketli bir sektör.,. 
Devletin kasasına 
ÖTV, KDV, sosyal 

güvenlik prim 
gelirleri ve stopaj 
vergisi yoluyla mil
yarlarca TL giriyor. 
Üstelik, şimdi 
Anadolu Grubu, 
BMC, Kıraça Hol 
ding, Turkcell ve 
Zorlu Holdingin 
kuracağı kon 
sorsiyumla 
Türkiye kendi oto
mobilini üretmeye 
hazırlanıyor. Hal 
böyleyken, otomotiv 
bakanlığı kurulması 
artık bir ihtiyaçtan 
öte zorunluluk 
haline gelmiş du
rumda.
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BEBEKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENI1 OTOBÜSÜ
İtfaiye 110
Polis İmdat 105
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 51312 06

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 188
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 oo 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Uman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 613 10 92
llçeTanmMüd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

Bursa 25e 77 84
Mudanya 544 30 eo
Yenlkapı (212) 51e 12 12
Yalova (22S) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94İMİ

VAPUR- FERİBOT
L 
1 
K

KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 10
Esklhlaar (262) 655 60 31

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

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

Pamukkale 012 OO 20
DKNtZUÇAdl 013 0013
Pooobuo Atanla Seyahat 014 03 02
METRO 013 12 12
Aydın Turizm 013 20 77
SOzer Turtam 012 1O 72
Kanbarogiu-Eaaday 014 40 40
Anıtur 014 47 71
Kamil Koç 012 O1 03

________ DAĞITICILAR________

E 
H

GEMDAŞ 813 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkitgez 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
BOtünler Llkitgez 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 814 17 00

HASTANELER

B 
E

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Haat. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Acıbadem 280 44 44

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20

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

R
TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 3240
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

Akcan Petrol İO 7W
MAR-PET g1j 30 33
Tuncay Otogaz S13 1B45
Beyza Petrol O13 ot 03

Gemlik KErfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 5978 
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)

İIİKHMİ
VENÜS SİNEMASI 

ARİF V 216 
11.30-14.00-16.30- 

19.00-21.30 
DELİHA2 

11.30-14.00-16.30- 
19.00-21.15 

AİLE ARASINDA 
14.00-19.00-21.15

FERDİNAND 
12.00-16.30 
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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Hayal etmek SİZDEN... Gerçekleştirmek BİZDEN...

DÜĞÜN - NİŞAN 
SÜNNET - KINA 

\ YEMEKLİ
YEMEKSİZ 

VE HER TÜRLÜ 
CEMİYETLERİNİZ 

İÇİN 
HİZMETİNİZDEYİZ

ÇJ HER BÜTÇEYE
? UYGUN

►’ KİŞİYE ÖZEL VE
k HÂZIR GELİNLİK

KINALIK - NİSANLIK
Ç ' . KAFTAN l Â 

İ& ÖZEL DİKİM /
VE HAZIR ABİYE

\ ÇEŞİTLERİMİZ İLE
t PROFESYONEL' 

ELLİ kadromuzla'
ıH'ZMeTİN’ZD^^l

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

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

REZERVASYONLARIMIZ 
BAŞLAMIŞTIR

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

GSM: 0 532 B15 31 05 GSM: 0 541 52012 02



2017 MODEL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE YÜKSEK VERİMLİ SIKIM! KONTİNÜ

fKAVLAJC
■I DOĞANIN HÂZİNESİ ]

ZEYTİN 
KASALARINIZ 
ANINDA SİZE 

TESLİM!

; oümlük^toh BASKI SIRASI BEKLEMEK YOK
<Mu.nnKlsimm.MTBl YENİ FABRİKAMIZ YALOVA YOLUNDA HİZMETİNİZDE!

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

GemlikKsrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

Kuruluş:! 973

15 Ocak 2018 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

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

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

k GEMLİK 4
irfanunluemlak.sahibinden.com

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, KHK nin istismar siyaseti ile çarptırılmak istendiğini,
konutların gönüllülük esasına göre yapılacağını söyledi

224 TOKİ Konutunun temeli atıldı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Çavuşoğlu güvencesi
Büyükşehir Belediyesi’nin TOKİ 

Toplu Konutları göstermelik temeli 
cumartesi günü atıldı.

Oysa TOKİ müteahhidi temeli çok
tan atmıştı, inşaat devam ediyordu. 
Reklam yapmak için temel atma töre 
ni düzenlendi. Aynı gün S.S.72 Nolu 
Güzel Gemlik Otobüsçüler Koopera 
tifınin 14 yeni otobüsü bir ay önce 
hizmete girdiği halde, yeni giriyor 
muş gibi tören düzenleyip kurdela 
kestikleri gibi. Devamı sayfa 4’de

Bursa Büyükşehir Beledi 
yesi, TOKİ ve Gemlik Bele 
diyesi işbirliğinde Gem
lik’teki yeni Devlet Hasta 
nesi yanına yaptırılacak 
224 konut ve 12 dükkanın 
temeli Başbakan Yar dım 
cısı Hakan Çavuşoğlu’nun 
da katıldığı törenle atıldı. 
Çavuşoğlu, uygulamanın 
gönüllülük esasına göre 
yapılacağını ve kimsenin 
evinin zorla alınmasının 
söz konusu olmadığını 
söyledi. Haberi syf 2’de

milııMlımnı
Gemlik Gübre Fabrikası çevreci gübre olarak bilinen 
üre üretimi için çalışmalara başladı. Türkiye’nin yıllık 
ihtiyacı olan 1 milyon 725 bin ton üre gübresi üretimi 
için faaliyete geçen Gemlik Gübre Fabrikası ÇED ra
poru için Çevre ve Şehircilik Bakanhğrncja süreç 
başlatıldı. Fabrikanın üretime geçmesi ile birlikte 
doğrudan 250 kişiye iş imkanı sağlanacak. 4’de

Daha!yWe

/XFiyonk, Ayokkobo
AYAKKABININ YENİ ADRESİ

ıHif- pumr
BAY VE BAYAN AYAKKABI

ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN 
KARAR VERMEYİN...

ÜRÜNLERİMİZ ORJINALDIR
Mrk : Orhangazi Cd. Beşiktaşlılar Derneği Karşısı GEMLİK 

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, KHK nin istismar siyaseti ile çarptırılmak istendiğini, 
komutların gönüllülük esasına göre yapılacağını söyledi

224 TOKl Konutunun temeli atıldı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, TOKİ ve 
Gemlik Belediyesi 
işbirliğinde Gem
lik’teki yeni Devlet 
Hastanesi yanına 
yaptırılacak 224 
konut ve 12 dükka 
nın temeli Başbakan 
Yardımcısı Hakan 
Çavuşoğlu’nun da 
katıldığı törenle 
atıldı.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur 
Aktaş, Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
Gemlik’in daha 
sağlıklı gelişimi, 
turizmi, ulaşımı ve 
sanayisi için her 
zaman öncü olacak 
yatırımları yapmaya 
devam edeceklerini 
söyledi. Başbakan 
Yardımcısı Hakan 
Çavuşoğlu, Kanun 
Hükmünde Karar 
namenin istismar 
siyaseti ile çarpıtıldı 
jım belirterek, uygu 
lamanın gönüllülük 
esasına göre yapıla 
cağını ve kimsenin 
evinin zoria aiınma 
sının söz konusu 
olmadığını söyledi. 
Temel atma törenine 
Başbakan Yardımcısı 
Hakan Çavuşoğlu, 
Vali izzettin Küçük, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Ak 
taş, Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Bursa mil
letvekilleri ve çok 
sayıda davetli katıldı. 
Törende konuşan 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ali 
nur Aktaş, sağlıklı 
güzel şehirlerde, 
güzel konutlarda 
yaşamanın herkesin 
hayali olduğunu 
söyledi. Hızlı gelişen 
şehirlerin konut ta 
leplerine cevap vere 
mediğini, bu nedenle 
de konutlaşmayla 
alakalı ciddi sorunlar 
ortaya çıktığını hatır 
latan Başkan Aktaş, 
“Yaşanabilir modern 
şehirler inşa etmenin 
yolu bilinçli bir 
kentsel dönüşümden 
geçiyor. Şehirler 
öyle akşamdan saba 
ha oluşan yerler

Hakan Çavuşoğlu _ _ İzzet Küçük Alinur Aktaş Refik Yılmaz

değildir. Bir tarihi 
vardır, bir geçmişi 
vardır. Para da olsa 
imkan da olsa takdir 
edersiniz ki bir şehri 
yok kabul edip, bir 
başka yere taşımak 
yıllara dayalı zaman 
alır. Şirin ilçemiz 
Gemlik’in deprem- 
seltikten kaynakla 
nan sıkıntıları var. 
Dolayısıyla sağlıklı 
bir dönüşüm için 
Gemlik’te bir rezerv 
alanının orta ya 
çıkarılması gereki 
yordu. İstikamet 
belli. Gemlik’te bir 
miktar seyretme yap
mak, daha sağlıklı 
cadde ve sokaklar 
oluşturmak için artık 
imkanlarımız fazla” 
dedi.
Başbakan Yardımcısı 
Hakan Çavuşoğlu 
da, birinci derecede 
deprem kuşağı üze 
rinde yer alan Gem
lik’in geleceği için 
hayati önem taşıyan 
Kanun Hükmündeki 
Kararname’nin istis 
mar siyaseti ile çar 
pıtı İdi ğını vurguladı.

Uygulamanın gönül
lülük esasına göre 
yapılacağını ve kim 
senin evinin zorla 
alınmasının söz ko 
nusu olmadığını vur
gulayan Çavuşoğlu, 
“Şeyh Edebali’den 
beri OsmanlInın ve 
medeniyetimizin 
temel bir prensibi 
var. ‘İnsanı yaşat ki 
devlet yaşasın’. Bu 
anlayıştan yola 
çıkarak depremsellik 
için çözümler üret! 
yoruz. Kararnameyle 
deprem gelmeden 

önce Gemlikli hem 
şenlerimizin can ve 
mal güvenliğini koru 
yacağız. Gemlik’imi 
zin geleceğini inşa 
edecek, dönüştü 
recek, çehresini 
değiştirecek, marka 
değerini artıracak bir 
karar aldık. Zeytin 
ağaçlarından tek 
birine bire zarar ve 
rilmeyecek. Zemini 
sağlam, makilik alan
lara yapılacak mo 
dern sağlıklı konut
larla Gemlik’i yepye 
ni bir geleceğe ka 

vuşturacağız. Gönül
lülük esasına göre 
yapılacak dönüşümü 
inşallah sîzlerin dua 
ve destekleriyle hep 
birlikte başaracağız. 
Deprem sonrası inşa 
edilmiş binalar, han 
gi mahallede olursa 
olsun sağlam ve es
tetik yapılmış olduğu 
için buralarda vatan 
daşlarımız gönül 
huzuru içinde otur
maya devam ede
bilirler. Merkezde 
ticari hayat, çarşı, 
pazar devam edecek.

Kimse tedirgin olma 
sın. Yeni yerleşim 
yeri olan makilik 
alanlara sağlam ve 
deniz manzaralı 
konutlar yapılarak 
isteyen vatandaşla 
rımızla maliyetine 
takas edilecektir. 
Kimsenin evi zorla 
alınmayacaktır” 
dedi.
Gemlik’teki değişim 
ve dönüşümün ana 
nedeninin deprem 
olduğunun altını 
çizen Vali İzzettin 
Küçük ise, Gem
liklilerin hayatından 
daha kıymetli hiçbir 
şeyin olmadığını 
vurguladı. Son çıkan 
kararname ile deği 
şim ve dönüşüm 
hızlı hale geldiğini 
dile getiren Küçük, 
“Hükümet burada 
elini taşın altına 
koydu. Umarım 
olmaz ama deprem 
geldiği gün ahlar ve 
vahlar olmasın diye 
bu kararname çıktı. 
İnsan hayatının 
oiduğu yerde geri 
kalan şeyler tefer 
ruattır. Benim 
yaptığım incelemede 
bu dönüşümle Gem
lik 3,4 kat daha 
değerlenecektir. 3 
katlı villamsı yapılar, 
önü açık daireler, - 
ferah bir şehir, park 
lan, eğitim kurum 
lan, kültür evleri ile 
insana mutluluk ve 
heyecan veren bir 
şehir olacak” diye 
konuştu.
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik Yılmaz 
da geçtiğimiz yıl 
temelini attıkları bin 
400 konutluk pro
jenin Mayıs ayında 
tamamlanacağını 
söyledi. Gemlik’te 
vatandaşın günde
minden depremi 
çıkaracaklarını dile 
getiren Yılmaz, 
“Gemlik halkı bun
dan sonra çok daha 
güzel noktalarda, 
denize nazır hakim 
tepelerde, zemini 
sağlam kayalıklarda 
ve güzel manzarada 
yerleşmiş olacak” 
diye konuştu.
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Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesin 
de bir akaryakıt is
tasyonuna gelen 
kar maskeli iki 
kişi, görevliyi 
silahla tehdit edip 
kasadaki yaklaşık 
bin 500 lirayı 
alarak kaçtı. 
Alınan bilgiye 
göre, kimlikleri 
henüz belirlene
meyen iki kişi, 06 
BV 1469 plakalı 
otomobille 
Küçükbalıkh Ma
hallesi Çöplük 
Kavşağı mevk- 
isinde Fatih Kon 
çak'a ait akaryakıt 
istasyonuna geldi. 
Yüzlerinde kar 
maskeleri bulunan 
şüpheliler, el
lerindeki pompalı 
tüfeği istasyon 
görevlisi Semih 
Yıldızarslan'a 
doğrultarak

kasadaki paraları 
istedi. Soyguncu
lar kasadaki 
yaklaşık bin 500 
lirayı alarak olay 
yerinden uzaklaştı. 
Benzinlik 
görevlisinin du
rumu polise 
bildirmesi üzerine 
ekipler bölgede 
çalışma başlattı. 
Kaza yaptıkları 
araçtan inip 
kaçtılar.
Kaçan zanlıların 
Bursa Çevre 
Yolu'ndan Kayapa 
Mahallesi'ne doğru

gittiğini tespit 
eden ekipler aracı 
takibe aldı.
Aracı kullanan 
şüpheli, kovala
maca sırasında 
direksiyon 
hakimiyetini 
kaybederek karşı 
yönden gelen 16 
NAN 01 plakalı 
araca çarptı. 
Çarpmanın etki 
siyle yol kenarın 
daki toprak birikin
tisine saplanan 
otomobilden inen 
soyguncular, çev 
redeki ağaçlık ala

na girerek 
gözden kayboldu. 
Olay yeri ince 
leme ekipleri 
araçta yaptıkları 
incele mede iki 
pompalı tüfek ve 
üç fişeğin yanı sıra 
500 lira ele geçirdi. 
Ayrıca araçta 16 
NRC 09 plakasının 
da olduğu 
görüldü.
Ekiplerin çevrede 
zanlıları yakala
mak için başlattığı 
çalışma sürüyor. 
Bu arada, silahlı 
ve kar maskeli 
soygun benzinli 
ğin güvenlik karne 
rasına yansıdı. 
Kayıtlarda, iki 
kişinin beyaz bir 
otomobille gelerek 
istasyon görevli 
sinden pompalı 
tüfek zoruyla 
paraları alıp 
kaçtığı görülüyor.

HıııııliiiMlıtiiılıiMtıımMıı
Bursa'da jandarma 
ekiplerince 
düzenlenen ope 
rasyonda sahte 
içki üretimi yapılan 
bir ev ortaya 
çıkarıldı. Adreste 
150 litre içki ile her 
biri 100 er litrelik 
23 adet varil içeri 
sinde içki üretmek 
üzere mayalanma 
ya bırakılmış bol 
miktarda mey ve 
posası ele geçi 
rildi. Edinilen bil
giye göre, Bursa İl 
Jandarma Komu
tan lığı aldığı bir 
istihbarat sonucu 
çalışmalara başla 
dı. Olayın gerçekli 
ğini araştıran jan
darma ekipleri

R.K. ve T.K. isimli 
şahısla rın Kestel 
ilçesinde evlerinde 
içki ürettiklerini 
tespit etti. 
Ardından operas 
yon için düğmeye

basan ekipler evin 
iki bölmesinde içki 
üretmek için 
düzenek kuruldu 
ğunu ve bu düze 
neklerden kaçak 
içki üretildiğini

tespit etti. 
Adreste yapılan 
detaylı aramada 
yaklaşık 150 litre 
kaçak içki ile her 
biri 100'er litrelik 
23 adet varil 
içerisinde içki 
üretmek üzere 
mayalanmaya 
bırakılmış bol mik 
tarda meyve posa 
sı ele geçirildi. 
Cumhuriyet Baş 
savcılığının tali 
matı ile sahte 
içkiler imha 
edilmek üzere 
muhafaza altına 
alınırken şüpheli 
R.K. ve T.K. jan
darma ekipleri 
tarafından 
gözaltına alındı

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUM FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

Yargıtay'dan 
emsal karar!
Bursa 12. Aile mahkemesinde görülen 
davada yargıtay, kocanın eşine harçlık 
vermemesini boşanma sebebi saydı. 
İstanbul Anadolu Yakası'nda ikamet 
eden bir kadın, tam 25 yıldır ayrı 
yatakta yattığı kocasının mahallede 
dedikoduya sebebiyet verdiğini, 
'harçlık' taleplerini ise geri çevirdiğini 
belirterek Bursa 12. Aile Mahkeme
sinde boşanma davası açtı. Tarafları 
dinleyen mahkeme, çeyrek asırlık 
ailenin dağılmasına müsaade etmedi. 
Davacı kadının temyiz müracaatını 
değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk 
Dairesi ise emsal bir karara imza attı. 
Kocanın, eşine harçlık vermemesinin 
ekonomik şiddet olduğuna hükmeden 
yüksek mahkeme, tarafları bir arada 
yaşamaya zorlamanın kanunen müm 
kün olmadığına karar verdi. Yargıtay 
kararında, "Yapılan soruşturma ve 
toplanan delillerden tarafların 25 yıldır 
ayrı yatakta yattıkları, erkeğin başka 
kadınlarla ilişkisi olduğu yönünde dedi 
koduya sebebiyet verdiği ve eşine 
harçlık vermeyerek ekonomik şiddet 
uyguladığı anlaşılmaktadır. Bu halde 
taraflar arasında ortak hayatı temelin
den sarsacak derecede ve birliğin 
devamına imkân vermeyecek nitelikte 
bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. 
Olayların akışı karşısında davacı dava 
açmakta haklıdır. Bu şartlar altında 
eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın 
artık kanunen mümkün görülmeme
sine göre, boşanmaya karar verilecek 
yerde, yetersiz gerekçe ile davanın 
reddi doğru bulunmamıştır. Temyiz 
edilen hükmün belirtilen sebeple bozul 
masına oy birliğiyle karar verildi" 
ifadeleri yer aldı.

Bursa’daki Fetö~ 
navasında Tutuklama 
Talepleri Reddeıiildi

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/ 
Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖZ 
PDY) ilişkin davada, aralarında eski 
Bursa Valisi Şahabettin Harput ve bazı 
iş adamlarının yer aldığı 26'sı tutuklu 
60 sanığın yargılanmasına devam 
edildi. Bursa 8. Ağır Ceza Mahkeme 
sindeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz 
sanıklar ile avukatları katıldı.
Ara kararını açıklayan mahkeme 
heyeti, tutuksuz sanıklardan hakkında 
adli kontrol şartı verilenlerin bu hal
lerinin devamına, gizli tanıkların ses ve 
görüntülerin değiştirilerek Sesli 
Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile 
bir sonraki duruşmada dinlenmelerine, 
sanıkların şahsi mal varlıkların üzerin 
deki tedbir kararının devamını kararlaş 
tirdi. Heyet ayrıca, etkin pişmanlık 
hükümlerinden faydalanarak tahliye 
edilen ve savcılığın ek iddianame ha 
zırladığı F.K, E.A, H.G. ve Ş.U. hak 
kındaki tutuklanma talebini reddetti.
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GüneBakıs
Gemlik Belediyesi kurulmasını izin vermediği Üre Fabrikası için açılan davayı kazanan 

Gemlik Gübre, Belediyenin kararı uygulaması içm aylardır bekliyordu.

GemlifcfiiilıreMahlıeıııeKararitflalIfeTesisiKuniMOT
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Çavuşoğlu güvencesi
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’nun 

Gemlik'e getirilmesinin asıl nedeni, KHK ile 
Gemlik’in orman özelliğini yitirmiş tepelere 
taşınacağı açıklamalarını yumuşatmak içindi.

Törende Belediye Başkanı Refik Yılmaz, 
Büyükşehir Belediye Başkanı AlinurAktaş, 
Bursa Valisi İzzet Küçük ve Başbakan Yardım 
cısı Çavuşoğlu konuşmalannda özellikle bu 
konuya ağırlıklarını verdiler.

Her biri Gemliklinin yüreğine su serpti.
‘Tanışmayacağız, kenti sağlam zeminlerde 

yapılacak toplu konutlara gönül rızasıyla 
götüreceğiz’ dediler.

Gemlik’te ilçenin TAŞINACAK açıklamaları 
• üzerine üst üste yapılan toplantılarda, Belediye
Başkanının sözüne pek güvenen olmamıştı.

Bu konuda Başbakanın veya Cumhurbaşka 
nı’nın ulusal tv. kanallarında çıkıp konuşma 
yapması, açıklamaların düzeltilmesi istenmişti.

Çavuşoğlu’nun yaptığı konuşmada “Makilik 
alanlara sağlam ve deniz manzaralı konutlar 
yapılarak, isteyen vatandaşlarımıza maliyetine 
takas edilecek. Kimsenin evi zorla elinden 
alınmayacak. ” dedi.

Bu bir güvence midir?
Gemlik’te, Başbakan Çevre ve Şehircilik 

Bakanı ile Belediye Başkanı’nın yaptıkları 
konuşmalar sonucu doğan travmayı aşağıya 
çekme girişimidir.

AKP’lilerin kafasındaki konu, ivedilikle bu 
alanlara konutlar yapmaktır.

Oysa, Belediye Cihatlı Mahallesine bin 400 
konut inşa ediyor. Fay hattında olan konutlar, 
acil taşınması gereken konutlara burası fazla 
siy la yeter.

Gemlik Belediye Başkanı konutlar için 17 bin 
başvuru olduğunu söylüyor. Bu başvuranların 
konutlan, deprem riski taşıyan konutlar mı?

Değil.
Ucuz konut alacaklarını sanan vatandaşlar, 

evimiz olsun, ileride satar getirisi olur diye 
yazıldılar. Hatta bir aileden birkaç kişi bile 
yazılan var.

Gemlik’in nüfusu büyüyor. Aileler çocuk 
lannin geleceği için kira öder gibi ev almak is
tiyor. Belediye konutlan arsa payının olmaması 
nedeniyle piyasaya göre yüzde 40 oranında 
ucuz olacağını düşünüyor. 20 yıllık banka faiziy 
le konut sahibi olmak istiyor.

Asıl sorun, 1999 depremi öncesi yapılan 
konutlardır. Bu konutlann bir çoğu denize karşı 
ve merkezdedir.

1970 ve 80 li yıllarda belediye meclis kararla 
nyla 5-6 katlı yapılan bu konutlar, 1999 depremi 
sonrası planlarda 3 kata indirildi. Katı yükseltir, 
yerinde teknolojiye uygun sağlam evler 
yaparsın sorun çözülür.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu konuşma 
sında işlemler biter bitmez Cumhuriyet Mahal 
leşi üzerlerine inşaatlann başlayacağını söylü 
yor. Dertleri 2019 seçimleri öncesi fakire 
fukaraya konut yapacağız diye konut üzerinden 
oy almak. 10 bin konut kafalarına göre en az 20 
bin oy demektir.

Gemlik’in önceliği tepeler konut yapmak değil 
sorunu çözmek için yerinde kentsel dönüşüm 
yapmaktır.

Yapılan toplantılarda vatandaşın bunu istedi 
ğini gördük. Görmeyen ise bizi yönetenler...

Çavuşoğlu’nun konuşması sonrası Belediye 
Başkanınm yüzünü görmeliydiniz.

Gözlerinin içi gülüyordu. Mutluydu istediği 
gibi konuşmuştu Çavuşoğ/iu.

Gemlik Gübre 
Fabrikası çevreci 
gübre olarak bilinen 
üre üretimi için 
çalışmalara başladı. 
Türkiye’nin yıllık 
ihtiyacı olan 1 mil 
yon 725 bin ton üre 
gübresi üretimi için 
faaliyete geçen 
Gemlik Gübre Fabri 
kası ÇED raporu 
için Çevre ve Şehir 
cilik Bakanhğı’nda 
Süreç başlatıldı.

ÇED TOPLANTISI 
SALI GÜNÜ 
YAPILACAK 
ÇED raporunun ilk 
toplantısı Salı günü 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Top 
lantı Salonu’nda 
gerçekleştirilecek. 
Gemlik Gübre Fabri 
kası sahası içerisin 
de kurulacak olan 
Üre Üretim Tesisi 
nin inşaatının 36 ay 
gibi bir süre de ta

Gemlik Bursa arasında hizmete giren 14 halk otobüsü için tören düzenlendi

Camoilu'îeııiıtolıiislerıılasııııılıoıılorlöiıalegeiiıecelı''
İlçemizde TOKİ 
tarafından yapımı 
başlanan 224 adet 
toplu konutun 
temel atma töreni 
için gelen Başba 
kan Yardımcısı 
Hakan Çavuşoğlu, 
14 halk otobüsünü 
hizmete girmesi ne
deniyle düzenlenen 
törende yaptığı 
konuşmada, 
"İnsanların daha 
müreffeh, daha 
konforlu ortamlarda 
taşınması için atı 
lan bu adımı da tak 
dir ediyorum" dedi. 
Törende konuşan 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, “Va 
tandaşın huzurunu, 
rahatını bozarsanız 
da kusura bakma 
yın karşılığını bu
lursunuz. Kesinlikle 
kazanmanızı, iyi 
işler yapmanızı 
önemsiyoruz ama 
lütfen bu milletin 
rahatı ve huzuruyla 
alakalı, sağlıklı bir 
şekilde ulaşımıyla 
alakalı üzerinize ne 

mamlanması planla 
nıyor. Kurulacak 
olan fabrika ile 
amonyak üretimin 
de bacadan dışarı 
atılan karbondioksit 
gazının yeniden 
üretime kazandırıla 
rak ülke ekonomi
sine katkı sağla 
ması planlanıyor.

150 KİŞİYİ İŞ 
İMKANI
Edinilen bilgilere 
göre, inşaatta 150 
kişinin çalıştırıla 
cağı ve fabrikanın 
üretime geçmesi ile 
birlikte doğrudan 
250 kişiye iş imkanı 
sağlayacak olan üre 
üretim tesisi için 
amonyak depolan 
masında da ilave 
bir kapasite artırımı 
olmayacağı bildiril 
di. Tesisin üretime 
geçmesi ile birlikte 
üretilen ve tanklar 
da bekletilen amon

düşüyorsa onları 
yapın. Bu konuda 
denetleriz, denetim
den kaçınmayız. 
Zaten buna önem 
verdiğiniz için bu 
nun göstergesi ola 
rak bu otobüslerle 
alakalı değişimi 
sağladınız. Hayırlı 
olsun" dedi.
Daha sonra konu 
şan Başbakan 
Yardımcısı Çavuş 
oğlu ise vatandaş 
ların daha rahat ve 

yak, direk üretime 
alınacağından dola 
yı da ulusal ve ulus 
lararası güvenlik 
firmalarının kontro 
lünde her türlü 
güvenlik önlemleri 
nin alınmış olması 
na rağmen olası bir 
fiziki tehlike riski de 
ortadan kalkmış 
olacak. Fabrikanın 
faaliyete geçmesi 
ile birlikte yıllık üre 
gübresi ithalatı için 
ödenen 500-600 
milyon dolar da 
ülkede kalacak. 
Gemlik Gübre A.Ş. 
geçtiğimiz yıllarda 
nitrat ve amonyaktı 
gübre üretiminiden 
sonra ithal ettiği 
Üre Gübresi için 
proje başlatmış, 
Bakanlıklardan 
gerekli izni almıştı. 
Ancak, Gemlik Bele 
diyesi ilçemizde 
yeni bir kimyasal 
fabrika kurulması 

konforlu ulaşımını 
sağlamak adına 
yapılan bu çalışma 
yı takdir ettiğini 
söyledi. Bu çalışma 
nın devlet millet 
kaynaşmasına 
güzel bir örnek 
olduğunu kaydeden 
Çavuşoğlu, "Bir 
taraftan esnafımız, 
bir taraftan kamu 
kurumlanınız, diğer 
taraftan sivil 
toplum örgütleri 
hepsi aynı pay- 

na izini vermeyince 
sivil toplum kuruluş 
larıyla birlikte bu 
izne karşı çıkmış, 
Belediye Meclisi 
kararıyla 1/1000 
ölçekli ve 1/5000 
ölçekli imar planlan 
na dip not olarak 
işletmişti.
Gemlik Gübre 
A.Ş. bunun üzerine 
İdari Mahkemeye 
başvurarak, 
kararın iptali için 
dava açmıştı.
Gemlik Gübre yöne
tim kurulu eski 
ortaklarından mer
hum Mehmet Yıldı 
rım, gazetemize 
yaptığı açıkla 
mada, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yıl maz’ın 
mahkeme karannı 
uygulama dığı, için 
Cumhuri yet 
Savcıhğı’na 
başvurduklarını 
açıklamıştı.

7-9 bin civannda 
insan taşınıyor. 
Bu insanların 
daha müreffeh, 
daha konforlu or
tamlarda taşın 
ması için atılan 
bu adımı da takdir 
ediyorum" diye 
konuştu.
Konuşmaların 
ardından kurdeleyi 
kesen protokol 
üyeleri daha sonra 
yeni otobüslerin 
içini inceledi.
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Dün oynanan maçta Gemlikspor rakibi Arabayatağıspor’u 3-1 yenerek zaferi son haftaya taşıdı

SAMPİYONIUĞA BİR AOIM MIDI
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Lige zor şartlarda 
başlayan ancak 
eski futbolcularının 
gayretiyle yeniden 
toparlanarak 
şampiyonluk mü
cadelesi veren 
Gemlikspor 
gelecek hafta 
Orhangazi Göl 
Tesislerinde oyna 
yacağı Yeniköy 
spor maçında 
hedefi olan Bursa 
Süper Ligine çıkma 
savaşı verecek. 
Birinci Amatör 
Küme 6. Grupta 
şampiyonluk 
mücadelesi veren 
Gemlikspor 
konuk ettiği 
Arabayatağıspor’u 
3-1’lik skorla geçe 
rek lider Yeniköy 
spor ile aradaki 
puan farkını 
1’e indirdi.
Taraftarlarının

desteği ile maça 
gol için başlayan 
kırmızı beyazhlar 
7’nci dakikada 
direkten dönen 
topla gole çok 
yaklaştı.
Öne geçmek için 
baskısını artıran 
Gemlikspor 19. 
Dakikada rakip 
kalecinin yaptığı 
büyük hata ile 
golü buldu. Bu 
dakikada önündeki 
topu uzaklaştırmak 

isteyen Arabayata 
ğıspor kalecisi 
Umut, başarılı 
olamayınca Em- 
re’ye kaptırdı, 
topu boş kaleye 
gönderen Emre 
Gemlikspor’u 1-0 
öne geçiren golü 
ağlarla buluşturdu. 
Öne geçen ve fark 
için rakip kalede 
gol arayan Gemlik
spor ikinci golü 
bulamayınca 
ilk yarıyı 1-0

önde kapadı. 
İkinci yarıya farkı 
açmak için baskılı 
oyununu sürdüren 
kırmızı beyazhlar 
67’de Furkan’ın 
golüyle rahatladı. 
One çıkan kaleci
den önce topa aya 
ğım koyan Furkan 
aşırtma vuruşla 
çaprazdan kaleye 
gönderdiği şutla 
skoru 2-0 yaptı. 
İki farklı öne geçen 
ve farkı açmak 

isteyen kırmızı 
beyazhlar 83’de 
Batuhan’ın kullan 
dığı köşe atışında 
topa iyi havalanan 
Abdurrahim’in kafa 
golüyle skoru 3-0 
yaparak iyice 
rahatladı.
Karşılaşmanın 87. 
Dakikasında Gem
likspor kalesi önün 
deki karambolde 
topu uzaklaştıra 
mayan defansın 
hatasını affet
meyen Ömer Faruk 
skoru 3-1 yaptı ve 
maç bu şekilde 
Gemlikspor’un 
galibiyetiyle sona 
erdi.
Karşılaşma sonun 
da takım kaptanı 
Emrah Yıldırım’ı 
futbolcular pasta 
keserepk doğum 
gününü kutladılar.

SAHA: 
Gemlik Suni

HAKEMLER: 
Evren Karabulut 6, 
Yusuf Kaya 6, 
Samet Kömürcü 6,

GEMLİKSPOR: 
Alhousseyni 4, 
Selim 5, Emrah 6, 
Serhat 4, (İsmet 4) 
Ömer 5, Mert 5, 
Fethullah 5, 
Muhammet 4, Ab- 
durrahim 4, Emre 
6, Batuhan 5,

ARABAYATAĞI 
SPOR '. Onur 2, 
Yusuf 3, Bilal 3, 
Sezer 4, Melih 4, 
Mustafa 5, Ogün 4, 
Ömer Faruk 5, 
Okan 3, Ahmet 
Tetik 5, Furkan 4, 
GOLLER: Dk. 19. 
Emre, Dk. 67. 
Emrah, Dk. 83.
Abdurrahim, 
(Gemlikspor) 
Dk. 87. Ömer 
Faruk, (Arabayata 
ğıspor)

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez ■ Güler Ajans
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Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 
İstanbul Bölge 
Müdürlüğü, 
“Kaliteli ve Güve
nilir İstatistik için 
Muhtarlarla El Ele” 
projesini hayata 
geçirdi.
TÜİK İstanbul 
Bölge 
Müdürlüğümden 
yapılan açıklama 
da, kurum çalışma 
lan hakkında 
halkın daha fazla 
bilgi sahibi

açısından verimlili 
ğini artırmak üzere 
“Kaliteli ve Güve

nilir istatistik İçin 
Muhtarlarla El Ele” 
projesi başlatıldı.

olmasını sağlamak 
, ve istatistiklerin

kalite ve zamanlılık

Proje kapsamında 
TÜİK İstanbul 
Bölge Müdürlüğü, 
39 ilçede mahalle 
muhtarları ile bi- 
raraya gelecek. 
TÜİK İstanbul 
Bölge Müdürü İs
mail Gökalp, proje 
kapsamında şu 
ana kadar 9 ilçede 
193 mahalle 
muhtarıyla bi- 
raraya geldiklerini 
belirterek, “Muhtar 
■arımızla yaptığımız 
toplantılarda

kendilerine TÜİK’i 
tanıtıyoruz ve TÜİK 
çalışmaları hakkın 
da bilgiler veriyo 
ruz. Sonrasında 
arkadaşlarımız 
muhtarlarımızla 
yakın iletişimde 
bulunarak ve za 
man zaman kendi
lerini ziyaret ede 
rek saha çalış 
malarımızı kalite ve 
zamanlılık açı 
sından daha verim 
li hale getiriyorlar” 
ifadelerini kullandı.

Bursa'da Yatırımlara 20irde 3,1 Milyar Harcandı
Bursa İl Koordi
nasyon Kurulu 
toplandı.
Bursa Valiliği'nce 
kurumlar arasında 
bilgi paylaşımı 
maksadıyla 
Çarşamba'daki 
valilik binasında 
düzenlenen 
toplantıda, 2017 
yılında 848 projeye 
3 milyar 703 mi
lyon bütçe ayrıldığı 
belirtildi. Bursa 
Vali Yardımcısı 
İbrahim Avcı, 
"Toplam 848 
projeden 245'i 
tamamlandı.
488'inin 
çalışmalarına 
devam edilirken, 
115'ini ise ihale 
aşamasındadır.

105 proje eğitim, 
87'isi tarım, 78'i 
kültür, 48'i 
ulaştırma, 29'u 
enerji ve 22'si 
sağlık alanında.
848 projenin proje 
değeri, 13 milyar 
28 milyondur. Bu 
projelere 2017 

yılında 3 milyar 723 
milyon lira ödenek 
ayrıldı. Yıl sonu 
itibariyle bu 
ödeneğin 3 milyar 
152 milyon lirası 
harcandı. Geçmiş 
yıllarla birlikte 
değerlendirildiğind 
e toplam harcama

7 milyar 68 
milyon 817 bin 
liradır" dedi.
2017 mali yılı 
gider bütçesinin 1 
milyar 585 
milyon olarak 
planlandığını, 
ancak 1 milyar 
437 milyon 644 bin 

gerçekleştiğini 
ifade eden 
BUSKİ Genel 
Müdür Yardımcısı 
Güngör Gülenç, 
bunun 947 
milyon 6121 
bin lirasının 
yatırımlarda 
kullanıldığını 
söyledi. Barajlar
daki su durumu 
ile ilgili de 
açıklamalarda bu
lunan Gülenç, 
"Şu anda nisan 
sonuna kadar 
suyumuz var. 
Biz analizlerimizi 
20 yıldır aralık 
sız olarak 
yapıyoruz.
Mevsim şartlarında 
devam ettiğimiz 
takdirde, suyumuz 

bol. Şayet 
hiç yağmur 
yağmadığını 
düşünürsek, 
nisan ayının 
sonuna kadar 
barajlarımızda 
suyumuz var. 
Bir sıkıntı olduğu 
takdirde ise 120 
tane kuyumuz 
var. 2007 yılında 
tek barajla yüzde 
50 doluluk 
oranıyla kışı 
geçirmiştik. 
O halde bile 
Bursa halkına 
susuzluk 
çektirmedik. 
İnşallah bu 
sene de 
çekmeyeceğini 
umuyoruz" 
dedi

GemlikKLjrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAŞEDEBEKİEMEKYOK
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

Kilçlnu 
ozgüzelyau sitesinde 

mşuıuveEŞK 
2H DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK

05353781800
Facebook sayfamız . Gemlik lÇörfez - Güler Ajans
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Hllmnlarea çalışanın üfleyeceği iicıtı telli ilin!
Memur ve sözleş 
meli personelden bu 
yıl alınacak öğle 
yemeği ücretleri 
belirlendi.
Maliye Bakanlığının, 
2018 Yılı Merkezi 
Yönetim Bütçe 
Uygulama Tebliği, 
Resmi Gazete'de 
yayımlandı.
Tebliğle öğle yeme 
ği servisinden fay
dalanan memurlar
dan alınacak yemek 
bedelleri belli oldu. 
Buna göre, 15 Ocak 
2018'den 14 Ocak 
2019'a kadar öğle 
yemeği servisinden 
faydalanacak 

memurlardan ücret
lerine göre günlük 
1,25 lira ile 4,91 lira 
arasında bedel tah
sil edilecek.
Sözleşmeli personel 
de aldıkları ücrete 
göre günlük 1,50 lira 
ile 5,89 lira arasında 
öğle yemeği bedeli 
ödeyecek.
Bu kapsamda ek 
göstergesiz 
görevlerde bulunan 
memurlardan 
alınacak öğle 
yemeği ücreti gün
lük 1,25 lira, bin 
100'e kadar (bin 100 
dahil) ek göstergeli 
görevlerde bulunan

lardan 2,10 lira, 2 
bin 200'e kadar (2 
bin 200 dahil) ek 
göstergeli 
görevlerde bulunan
lardan 2,58 lira, 3 
bin 600'e kadar (3 
bin 600 dahil) ek 
göstergeli görevler 

de bulunanlardan 
3,33 lira, 4 bin 800'e 
kadar (4 bin 800 
dahil) ek göstergeli 
görevlerde bulunan
lardan 4,41 lira, 4 
bin 800'den daha 
yüksek ek göster 
geli görevlerde bu

lunanlardan günlük 
4,91 lira öğle yeme 
ği ücreti alınacak. 
Sözleşmeli person
elden aylık brüt 
sözleşme ücreti 2 
bin 995 liraya kadar 
(2 bin 995 lira dahil) 
olanlardan günlük 
1,50 lira, aylık brüt 
sözleşme ücretleri 5 
bin 55 liraya kadar 
(5 bin 55 lira dahil) 
olanlardan günlük 
2,58 lira, aylık brüt 
sözleşme ücretleri 6 
bin 982 liraya kadar 
(6 bin 982 lira dahil) 
olanlardan günlük 
4,65 lira, aylık brüt 
sözleşme ücretleri

6 bin 982 lira üze 
rinde olanlardan 
günlük 5,89 lira 
yemek bedeli tahsil 
edilecek.
Kuruluşlar, hizmet
lerinin özelliği, 
yemek maliyetleri ve 
yemek servisinin 
farklı mahallerde 
daha iyi şartlarda 
sunulması gibi 
hususları dikkate 
alarak belirtilen 
miktarların üzerinde 
yemek bedeli tespit 
edebilecek.
Tebliğ, 15 Ocak'tan 
itibaren geçerli 
olmak üzere 
yürürlüğe girdi.

Uygulama Türkiye’ye 260 milyon lira kazandırdı
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı e-ihale 
uygulamasıyla 
yaklaşık 12 bin 
tasfiyelik araç ve 
eşyanın satışı 
gerçekleştirdi. Elde 
edilen gelir 260 
milyon lira oldu. 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığının elek
tronik ihale (e-ihale) 
uygulamasıyla 2017 
yılında yaklaşık 12 
bin tasfiyelik araç 
ve eşyanın satışı 
gerçekleştirildi, 
satışlardan elde 
edilen gelir 2016'ya 
göre yüzde 83

artışla yaklaşık 
260 milyon lira 
oldu.
İŞLETME MÜDÜR
LÜKLERİNDE
KULLANILIYOR 
Bakanlık tarafından 
2014'te Ergazi ve 
Merkez tasfiye 
işletme müdürlük
lerinde başlatılan 
e-ihale sistemi, 
halihazırda tüm tas
fiye işletme müdür
lüklerinde kullanıh 
yor. Kaçakçılıkla 
mücadele kapsamın 
da tasfiyelik hale 
gelen araç ve eşya 
satışlarının elek

tronik ortama 
taşınarak, satışlara 
katılan kişi sayısı 
nın, rekabetin ve 
gelirlerin artırılması, 
ihalelerin daha 
şeffaf ve hızlı 
yapılması amacıyla 

hayata geçirilen e- 
ihale sisteminin 79 
bin kayıtlı üyesi bu
lunuyor.
ARAÇLAR 
İHALEYLE SATILIP 
HASILAT ELDE 
EDİLDİ

Geçen yıl 
kaçakçılıkla mü
cadelede ele aecir- 
ilen ve Türkiye'ye 
yasal yollardan ge
tirilen ancak güm
rük mevzuatına 
uygun bulunmadığı 
için tasfiyelik 
kapsamına alınan 6 
bin 942 araçla 5 bin 
19 grup eşya, iha
leyle satıldı ve bu 
satışlardan 259 
milyon 740 bin lira 
hasılat elde edildi, 
e-ihale sisteminde 
2016 yılında 6 bin 
848 araç, bin 76 
eşya grubunun

satışı gerçekleş 
tirilirken bu 
satışlardan 141 
milyon 645 bin lira 
gelir sağlandı.
2017 yılında ise 
bir önceki yıla göre 
toplam hasılatta 
yüzde 83 artış 
sağlandı.
Android ve IOS 
işletim sistemi 
tabanlı akıllı telefon 
ve tabletlerde e- 
ihale mobil 
uygulaması 
aracılığıyla ihale 
konusu eşya ince
lenerek teklif 
verilebiliyor.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 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
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 Slcl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

BELEDİYE
Santral 51345 21-23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 51323 25
Muhasebe Md. 51345 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Anza Yalnız 185

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 eo
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (225) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

y VAPUR-FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226)363 43 19
Esklhlsar (262) 655 50 31

OTOBÜS
ULAŞIM

Pamukkale S 12 OO 2S
DENİZ UÇAöl »13 68 13
Pagasua Akmla Seyahat ®K «3 S2
METRO 513 12 12
Aydın Turtam •13 20 77
S O zar Turizm 012 1O 72
KanbaroOlu-Caaday 014 40 40
Anrtur 014 47 71
Kamil Koç 012 O1 «3

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast 513 23 20
Mer.Sağ.Ocaftı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Acıbadem 280 44 44

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

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

n DAĞITICILAR

E 
H
B 
E 
R

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 50 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

i Akcan Petrol İO _0
MAR-PET ği, 30 33
Tuncay Otogaz s*13 ıo 45
Bevza Petrol 013 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL :43 SAYI: 5979 
FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi: Serap GÜLER 
Sorumlu Yazı işleri Müdürü : Kadri GÜLER 

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

korfezofset@hotmail.com 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI
ARİF V 216 

11.30-14.00-16.30- 
19.00-21.30 
DELİHA2 

11.30-14.00-16.30- 
19.00-21.15 

AİLE ARASINDA 
14.00-19.00-21.15

FERDİNAND 
12.00-16.30 

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


İNŞAAT
YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTI.

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

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

GemlikKHrfez

HER BÜTÇEYE 
UYGUN

KİŞİYE ÖZEL VE 
HAZIR GELİNLİK

KINALIK - NİSANLIK
KAFTAN - j

ÖZEL DİKİM / 
VE HAZIR ABIYDI 

ÇEŞİTLERİMİZ İLE
PROFESYONEL/ 

L KADROMUZLA* 
İHİZMETİNİZDE^J

DUGUN - NİŞAN 
SÜNNET KINA 

YEMEKLİ 
YEMEKSİZ 

VE HER TÜRLÜ 
CEMİYETLERİNİZ 

İÇİN 
HİZMETİNİZDEYİZ

REZERVASYONLARIMIZ 
BAŞLAMIŞTIR

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

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

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

GSM: O 532 615 3105 GSM: O 54152012 02 |

http://www.yigitinsaatgemlik.com


2017 MODEL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE YÜKSEK VERİMLİ SIKIM! KONTİNÜ

kavlak] >P ^»DOĞANIN HÂZİNESİ S* I

SIRASI BEKLEMEK YOKZEYTİN 
KASALARINIZ 
ANINDA SİZE

TESLİM! — - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MARMARA'NIN EN BÜYÜK ZEYTİNYAĞI FABRİKASI

GÜNLÜK 300 TON
Mı.rnl.ljLm.maM VENİ FABRİKAMIZ YALOVA YOLUNDA HİZMETİNİZDE!

^05306606880
Kuruluş:1973

GemlikKTrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

16 Ocak 2018 Salı www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

İRFAN ÜNÜT 
EMLAK

TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

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

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

irfanunluemlak.sahibinden.com

Gemlik Gübrenin kurmak istediği Üre Fabrikası için bugün ÇED toplantısı yapılacak...
II

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

GEMLİK GÜBRE ÜRE ÜRETECEK 
İlçemizde kurulu bulunan Türkiye 

nin en önemli gübre fabrikalarından 
Gemlik Gübre, nitratlı ve amonyaktı 
gübrenin yanında Üre Gübresi üret
mek için yeni bir proje hazırladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 
sunulan projenin son ayağı sayılan 
çevreye uyumlu olması için çevrede 
yaşayanlarla yapılacak toplantıda 
proje halka tanıtılacak ve olur alına 
cak. Buna ÇED toplantısı deniyor.

önem arz ediyor. Devamı 4’de

Bursa Kimya Mühen 
dişleri Odası Başkanı 
Ali Uluşahin, CHP İlçe 
Başkanı Cemil Acar’ın 
daveti üzerine 
CHP İlçe Binasında 
yaptığı bilgilendirme 
toplantısında, "Gemlik 
Gübre ilk defa doğru 
bir şey yapıyor, üre 
üretim projesi çevre 
ci bir projedir" dedi. 
Uluşahin, Üre üretimi 
çevreci bir projedir.” 
dedi. Haberi syf 2’de

Eski Adliye Sarayı
tnniAltinil llllf lifli hafriyat firmasına ihale edilen eski Adliye IfllüfllIİEİI UİKIIDI Sarayı’nın çevresi güvenlik bandıyla çevrildik- »■■■■»■■■■w tensonra y^ımçahşmaıan başlatıldı.4’de

V

1999 depreminden önce yapılan ve inceleme 
lerde ‘çürük raporu’ verilen eski Adliye Sarayı, 
Mal Müdürlüğü tarafından yıkılması için bir

pumn

AYAKKABININ YENİ ADRESİ

pumn
. BAY VE BAYAN AYAKKABI 
ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN 

KARAR VERMEYİN...

m ürünlerimiz orjinaldir
Mrk : Orhangazi Cd. Beşiktaşlılar Derneği Karşısı GEMLİK 

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

DahalyW« 
fcdvnA"

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
mailto:gemlikfiyonkayakkabi@outlook.com
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Gemlik Gübrenin kurmak istediği Üre Fabrikası için bugün ÇED toplantısı yapılacak...

Bursa Kimya Mühendisleri Oda Başkanı Ali Uluşahin, CHP İlçe Başkanlığında yaptığı 
bilgilendirme toplantısında Üre üretiminin çevreci bir proje olduğunu söyledi.
Bursa Kimya Mühen 
dişleri Odası Başka 
nı Ali Uluşahin, CHP 
ilçe Başkanlığında 
yapılan bilgilendirme 
toplantısında, “Gem
lik Gübre ilk defa 
doğru bir şey yapı 
yor, üre üretim 
projesi çevreci bir 
projedir" dedi. 
Gemlik Gübre A.Ş. 
tarafından fabrika 
sahasında kurulması 
jrojelendirilen Üre 
Jretim Fabrikası için 
yapılacak ÇED 
toplantısı öncesi 
CHP İlçe Başkanı 
Cemil Acar’ın 
daveti üzerine Bursa 
Kimya Mühendisleri 
Odası Başkanı Ali 
Uluşahin konuşmacı 
olarak katıldı.
Saat 1b.oo da CHP 
İçe Başkanlığında 

yapılan bilgilendirme 
toplantısına, CHP 
ilçe yöneticileri, 
belediye meclis 
üyeleri, Kadın Kolları 
yöneticileri, CHP 
eski İlçe Başkanı 
Mehmet Uğur 
Sertaslan katıldı. 
Bugün yapılacak

olan üre fabrikası 
kurulması ile ilgili 
CED bilgilendirme 
toplantısı konusun 
da üre hakkında CHP 
İllere bilgi veren 
Uluşahin, şunları 
söyledi: “Üre projesi 
ile Gemlik Gübre ilk 
defa doğru bir ı'ş 
yapmıştır. Amonyak 
ve karbondioksitin 
birleşmesiyle oluşan 
maddeye üre denir. 
Üre üretimi çevreci 
bir projedir. Çünkü, 
fabrikada amonyak 
üretiminde açığa 
çıkan karbondiok
sitin birleşimi ile 
elde edilir. Bu birleş 

me kızgın buhar ile 
yapılır. Gemlik gübre 
bu ısıtma işini CED 
raporunda doğalgaz 
ile yapacağını taah
hüt ediyor. Eğer, 
enerji olarak bunun 
dışında kömüre 
dayalı bir enerji 
kullanılırsa, buna 
karşı çıkarız. Gemlik 
Gübre günlük bin 
150 ton amonyak 
üretiyor. Bunun 600 
tonunu nitratlı gübre 
yapımında kul lanı 
yor. Bir kısım amon 
yak ise yurt içi ve 
yurt dışına satılıyor. 
Mevcut tankları 
hiçbir zaman dolu 

olmuyor. CED ra
porunda ürettiği 
amonyağın günlük 
olarak kullanılacağı 
belirtiliyor. Üre, 
kimyasallar içinde 
tehlike sınıfındadır. 
Burada dikkat 
edilmesi gereken bir 
konu üre üretiminde 
ortaya çıkan toz 
toksitlerin parkür- 
lerin vakumlanarak 
toplanması daha 
sağlıklı olabilir.” 
Bursa Kimya 
Mühendisleri 
Odası Başkanı Ali 
Uluşahin, Gemlik 
Gübre tarafindan 
üretilen amonyak 

tanklarının İTÜ 
raporlarına göre 
9 şiddetindeki 
depreme dayanıklı 
olduğunu, sürekli 
kontrol altında 
tutulduğunu, eğer 
bu tanklarda her
hangi bir sızma 
söz konusu olup 
amonyak açığa 
çıkarsa, yani tankta 
2 metrede 2 milim bir 
yarık oluşursa açığa 
çıkan amonyak gazı 
rüzgarın da etkisiyle 
10 kilometre alanda 
ölümlere neden 
olabileceğini, 
bunun için dünyada 
endüstri kazalarının 
önlenmesi ile ilgili 
çok ciddi çalışmalar 
yapıldığına dikkat 
çekti. Ali Uluşahin, 
şöyle devam etti: 
“Kimya Mühehdisleri 
Odası olarak endüst 
ri kazalarının önlen
mesiyle ilgili bir 
yönetmelik hazırlan 
masına öncülük 
ettik. 2013 yılının 
Aralık ayında bu 
konu ile ilgili olarak 
hazırlanan yönet
melik bir türlü

yürürlüğe sokul
muyor. Bu yönet
melik bir an önce 
çıkarılmalıdır.” 
Türkiye’nin termik 
santraller yerine 
temiz enerjiye de 
yönelmesi gerekti 
ğini söyleyen 
Uluşahin, “2017 
yılında Bakanlıkta 
80 termik santral 
projesi bekliyor. 
Bunun 57 tanesi 
Marmara Bölge
si’nde. Yalnız 17 
tanesi Biga ve Çan 
Havzasında kurul
mak isteniyor. 
Burada yapılmak 
istenen termik 
santraller ise ithal 
kömüre dayandınlı 
yor. Çevreye 
zararlı olan termik 
santraller yerine 
temiz enerji 
kaynaklarına 
yönelmeliyiz. 
Santrallerin 
kurulduğu bölge 
terden mutlaka 
ileride sanayile 
şecek bölgelerdir. 
Bu dikkatten 
kaçmamalıdır.” 
dedi.

Çöpler yeraltına alınıyor
Gemlik Belediyesi 
Temizlik İşleri Müdür 
lüğünce başlatılan 
uygulamayla yeraltı 
çöp konteyner 
sayısı her geçen 
gün artıyor. İlçe 
genelinde uygulan
maya başlayan 
modern yeraltı çöp 
konteyneri sis
temiyle, çöp ve 
atıkları yer altında 
izole ederek, koku, 
bakteri, hastalık ve 
benzeri istenmeyen 
sonuçların önüne 
geçerken, görsel 
kirliliği de tamamen 
ortadan kaldırıyor. 
Gemlik’te yaşayan 
vatandaşların 
ihtiyaçları ve atık 
eğilimleri göz önüne 
alınarak hizmete

sunulan hijyenik, 
uzun ömürlü ve es
tetik görünüme 
sahip modern yeraltı 
konteynerleri çevre
deki hoş olmayan 
görüntülerin oluşma 
sının da önüne 
geçiyor. Kentte 9 
farklı noktaya 
yerleştirilen 17 

yeraltı konteyneri 
5 metreküp çöp 
alma kapasitesine 
ve 2,5 metre 
derinliğe sahip. 
Montaj işlemleri 
tamamlanan yeraltı 
çöp konteynerlerini 
yerinde inceleyen 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz,

9 farklı noktada 17 
yeraltı çöp kontey 
nerleri hizmete 
sunduklarını dile 
getirdi. Yeni sistem 
de 1 yeraltı çöp 
konteynerinin, 3 eski 
çöp konteyneri kapa
sitesi kadar çöp 
alabildiğine dikkat 
çeken Başkan

Yılmaz, "İlçemizin 
daha yaşanabilir ve 
daha güzel hale gel 
mesi adına, modern 
yeraltı çöp konteyne 
ri sistemini, 2018 yılı 
içerisinde de ilçe 
mizde yaygınlaştı 
rarak devam 
edeceğiz” dedi.
Yılmaz, "Daha temiz 
bir Gemlik için 
attığımız bu tür 
adımlarla Gemlik'i 
çağdaş ve modern 
görümüyle herkesin 
yaşamaktan mutlu 
olduğu bir kent 
haline getiriyoruz. 
Şehir estetiğine 
uygun, görüntü 
kirliliğinden uzak 
konteynerler 
çevrenin korunması, 
insanların daha 

sağlıklı ve gü 
venli bir ortamda 
yaşamalanna 
olanak sağlayacak. 
Yaşamın her 
alanında hayata 
geçirdiğimiz 
hizmetlerle Gem 
lik'in marka değe 
rini yükseltmeye 
devam edeceğiz. 
Yeraltı çöp konteyn- 
erlerimiz Gemlik'imi 
ze hayırlı olsun" 
diye konuştu.
Yeraltı çöp kontey 
ner sisteminin hizme 
te girmesinden 
memnun olan Gem
likli vatandaşlar ise, 
modern kent teknolo 
jilerini Gemlik’te 
görmekten 
mutluluk duyduklan 
nı belirtti.



16 Ocak 2018 Salı Gemlik Körfez Sayfa 3

Mi imla rnmlı h «i I »M
Bursa il Jandarma 
Komutanlığı tara 
fından İnsansız 
Hava Aracı (İHA) 
ve narkotik köpe 
ğinin desteği ile 
gazinolara şok 
baskın 
gerçekleştirildi. 
Yaklaşık 200 şahıs 
ve iş yerlerinin 
otopark kısmın 
daki 70 aracın 
sorgusu yapılır 
ken, alkollerin 
sahte olup olma 
dığı tespit edilmek 
için test edildi. 
Baskın sonucun
dan aranması olan

Orhangazi de 
işçileri taşıyan 
servis otobüsüne 
kırmızı ışıkta 
geçtiği ileri 
sürülen TIR 
çarptı. Çarpmanın 
şiddeti ile TIR ve 
otobüs refüje 
sürüklenir ken, 
kazada 9 kişi 
yaralandı.Kaza 
sabah saat 07:30 
sıralarında göl 
kavşağında 
meydana geldi. 
Orhangazi'deki bir 
fabrikaya işçi götü 
ren Selahattin 
Çoban (54) idare 
sindeki 16 S 7576 
servis otobüsü, 35 
yolcusu ile 
Orhangazi'den göl 
yolu üzerindeki 
fabrikaya gitmek 
isterken, kavşakta 
kırmızı ışıkta 
geçtiği ileri sürü 
len inan Yıldız (40) 
idaresindeki 06 AV

1 kişi de yakala
narak gözaltına 
alındı. Bursa İl 
Jandarma Komu
tan lığı, Orhangazi 
ilçesinde faaliyet 
gösteren eğlence 
mekanlarına gece 
saatlerinde

1469 plakalı TIR 
otobüse çarptı. 
Otobüs ve TIR re
füje sürüklendi. 
Otobüste büyük 
çapta maddi hasar 
meydana geldi. 
Otobüs şoförü Se
lahattin Çoban ile 
birlikte işçilerden 
Emine Karagüzel 
(21), Nejla Özsoy 
39), Fatma Özgür 
(44), Buket 
Özdemir (29), Nag- 
ihan Kanberoğlu 

gerçekleştirdikleri 
şok bir baskın ile 
çeşitli kontrollerde 
bulundu. İnsansız 
Hava Araçları 
(İHA) narkotik 
köpeklerinin 
desteği ile gerçek 
leştirilen operas

(31), Mesut 
Korkusuz (39) 
ile isimleri belir
lenemeyen 2 kişi 
daha yaralandı. 
Kaza sonrasında 
büyük panik 
yaşarken, 
yaralılara yine aynı 
bölgedeki fab
rikalara giden 
işçileri taşıyan 
servislerden inen 
vatandaşlar ilk 
müdahaleyi yaptı. 
Hastanelere 

yonda jandarma 
ekipleri yaklaşık 
200 şahıs ile iş 
yeri otoparklarında 
bulunan 70 aracı 
sorguladı. Ayrıca 
mekanlarda bulu
nan alkollerin 
sahte olup 
olmadığı cihazlar 
ile kontrol edilir 
ken, aranması olan 
bir kişi jandarma 
tarafından 
gözaltına alındı, 
Vatandaşın can ve 
mal güvenliğini 
sağlamak üzere bu 
kontrollerin devam 
edeceği öğrenildi

Bursa'da 
geniş çaplı 
uyuşturucu 
operasyonu

Bursa'da narkotik ekiplerinin yaptığı 
iki ayrı operasyonda 10 kişi gözaltına 
alındı.Bursa Narkotik Suçlarla Müca 
dele Şube Müdürlüğü ekipleri, il gene 
linde yaptığı operasyonlarda uyuştu 
rucu satın almak ve bulundurmak 
suçundan toplam 6 şahsı yakaladı. 
Yakalanan şahısların ikametlerinde ve 
üzerlerinde yapılan aramalarda çeşitli 
miktarlarda sentetik kannaboid ile bir 
miktar metamfetamin ele geçirildi 
Operasyonu derinleştiren ekipler bu 
şahıslara uyuşturucu satan U.G, O.F. 
ve S.U isimli şahısları yakaladı. 
Yakalanan şahısların üzerlerinde ve 
ikametlerinde yapılan aramalarda 40 
adet ecstasy hap, 35 gram esrar ile 25 
gram metamfetamin ele geçirildi. 
Yıldırım ilçesinde uyuşturucu ticareti 
yapılacağı yönünde istihbarata ulaşan 
narkotik ekipleri, yabancı uyruklu S.E 
'yi de yakaladı. Yakalanan şahsın işye 
rinde yapılan aramada bin 900 adet 
uyuşturucu hap ile bir miktar para ele 
geçirildi. Yapılan operasyonlar netice 
sinde 10 şahıstan 4'ü adliyeye sevk

kaldırılan 
yaralıların hayati 
tehlikelerinin 
bulunmadığı 
öğrenilirken, göl 
kavşağında trafik 
uzun müddet 
kontrollü olarak 
sağlandı. TIR 
şoförü İnan 
Yıldız polis 
tarafından 
gözaltına alındı. 
Kazayla alakalı 
tahkikat sü 
rüyor.

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

Silahlı ve kar maskeli 
soyguncuvena 

ederken yakalandı
Bursa'da bir akaryakıt istasyonuna 
elinde silah, yüzünde kar maskesi ile 
gelen, görevliyi tehdit ederek bin 500 
lira gasp eden 2 şüpheliden biri yurt 
dışına kaçmadan önce ailesiyle son 
kez vedalaşmaya geldiğinde gözaltına 
alındı. Geçen cumartesi gecesi Os- 
mangazi'ye bağlı Küçükbalıklı Mahalle
sinde meydana gelen olayda, 2 kar 
maskeli kişi pompalı tüfekle görevli 
Semih Yıldızarslan'ı tehdit ederek bin 
500 lirayı alıp uzaklaştı. Kovalamaca 
sonucunda araçla Kayapa Mahalle
sinde kaza yapan şüpheliler, parayı ve 
tüfeği bırakarak izlerini kaybettirdi. 
Ailesiyle vedalaşmak için gelince 
yakalandı
Olayın ardından Emniyet Müdürlüğü 
Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları 
çalışmalar sonucunda araca çalıntı 
plaka takıldığını tespit etti.
Şüphelilerin yurt dışına kaçacağı 
yönde bilgiye ulaşan ekipler, M.Ç.'nin 
(19) Kent Meydanı civarında son kez 
ailesiyle buluşacağı bilgisine ulaştı. 
Yapılan operasyonda M.Ç., gözaltına 
alındı. Diğer şüpheli F.K. (20) ise, 
Çarşamba bölgesinde yakalandı. 
2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin 
ardından adliyeye sevk edildi.
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Güne Bakış
Çürük raporlu binanın giriş katı kolonları kırılınca 5 katlı bina büyük gürültü ile çöktü..

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

GEMLİK GÜBRE ÖRE ÜRETECEK
Gemlik Gübre özelleştirme ile Yıldırım 

Holding tarafından alındıktan sonra, kamu 
işletmesi olarak çalıştırıldığında zarar 
eden bir kurum, hızla karlı hale getirildi.

Gemlik Gübre yıllarca Bursa vergi rekort
meni oldu.
Bu Yıldırım kardeşlerin başarısıydı.
Yıldırım Holding, Gemlik Gübreden sonra 

hızla büvürpeveğevam etti.
Bugün gübre & kimyasal, limancılık, 

kömür, madencilik, enerji, gemi işletmeci 
ligi, denizcilik, limancılık işletmeciliği, 
gayrimenkul geliştirme geliştirme, inşaat, 
girişim sermayeciliği dallarında 28 
firmanın sahibi.

Yurt içi ve yurt dışında işletmeleri var.
Örneğin, Malta adasında, Panamada 

Limanları var.
Yıldırım Holding son olarak bünyesine 

ABD deki Bear Metalürji şirketini 7 milyon 
725 bin dolara satın aldı.

Gübre konusunda dalında iddialı olan bu 
kurum, Gemlik’te devletten satın aldığı 
fabrikada üretilen nitrat ve amonyaklı 
gübreden sonra şimdi de bugüne kadar 
ithal etmek zorunda kaldığı Ureli Gübre 
üretmek için kolları sıvadı.

250 milyon liraya kurulacağı belirtilen 
Üre Tesisi için ruhsat alınması için bugün 
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Salonunda 
ÇED bilgilendirme toplantısı yapılacak.

CHP İlçe başkanlığı dün Kimya Mühendis 
ler Odası Başkanı Kimya Müh. AH Ulu 
şahin’i partilerine davet ettiler.

Uluşahin konuşmasında Gemlik Gübre 
nin bugüne kadar yaptığı işler arasında ilk 
defa doğru bir iş yaptığını belirterek, Ure 
üretiminin çevreci bir üretim olduğunu 
söyledi.

Ure, fabrikada üretilen amonyak ile üre
tim sırasında açığa çıkan karbondioksit 
gazıyla elde edildiğini söyledi. Üretim için 
yüksek ısıya ihtiyaç olduğundan Bakanlığı 
verilen raporda bunun doğalgazdan elde 
edileceğini söyledi.

Burada dikkat edilecek şeyin kömür ener 
jisi ile üretimin yapılmamasına dikkat 
çekti.

CHP’liler akıllarına takılan her soruyu 
sordular.

Bu bence sorumlu siyasetçiliktir.
Bu kente yapılacak önemli bir sanayi 

yatırımının ne getirip götüreceğinin bilin
mesi demektir.

Biliyorsunuz, Gemlik Gübre ilk kurulduğu 
yıllarda Kömürle çalıştırılacak Termik 
santral kurmak istedi Gemlik halkı buna 
geçit vermedi.

2013 yılında üretimi arttırma ve kimyasal 
depolama işine de izin verilmedi.

Ama üre üretiminin çevreci bir üretim 
biçimi olacağı için sanırım geçit verilecek.

Bugün meraklı olanlar Ticaret ve Sanayi 
Odasındaki toplantıya katılmalıdır.

Çevreye duyarlıların konuşmalarını 
bende mera'K ediyorum.

1999 depreminden 
önce yapılan ve 
incelemelerde 
‘çürük raporu’ 
verilen eski Adliye 
Sarayı, dün büyük 
gürültü ile yıkıldı. 
Mal Müdürlüğü 
tarafından yıkılması 
için bir hafriyat 
firmasına ihale 
edilen eski Adliye 
Sarayı’mn çevresi 
güvenlik bandıyla 
çevrildikten sonra 
yıkım çalışmaları 
başlatıldı.
İş makinasının giriş 
katındaki kolonları 
kırması ile 5 katlı 
bina olduğu yerde 
büyük gürültü ile 
yıkıldı.
Yıkılma sorasında 
bitişiğindeki işyerle 
ri toz ve enkaz 
atıklarıyla dolarak 
zarar gürdü.
Çürük olduğu 
saptanan binanın 
yıkılmasından 
sonra enkaz için
deki demirlerin 
ayrışımına 
uaşicfiıuî:

BAŞKAN 
İNCELEDİ 
CHP ZİYARET 
EDİLDİ

Binanın yıkılmasın 
dan sonra Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz ve Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı, CHP eski 
ilçe Başkanı 
Mehmet Uğur 
Sertaslan olay 
yerinde inceleme 
yaptılar.
Başkan Yılmaz in
celemeden sonra 
CHP İlçe Merkezine 
giderek, ilçe Başka 
nı Cemil Acar’ı 
ziyaret ederek, 
sohbet ettiler ve 
çay içtiler.
Bugün yıkılan 
enkazın kaldırıl 
ması için 
çalışmalara 
devam edeceği ve 
en kısa zamanda 
yolun trafiğe 
açılacağı açıklandı.
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Uludağ Üniver
sitesi, yeni bir 
uygulama ve 
araştırma merke 
zine daha kavuştu. 
Malzeme ve yeni 
nesil üretim tekno 
lojileri alanında 
Uludağ Üniversite- 
si'ni üs haline ge
tirecek Malzeme 
Bilimleri Uygulama 
ve Araştırma 
Merkezi'nin yönet 
meliği Resmi 
gazetede yayınla 
narak yürürlüğe 
girdi.
Rektörlüğe bağlı 
olarak kurulan 
merkez, Uludağ

Üniversitesi 
bünyesinde 
malzeme bilimi 
alanında araştır 
malar yapmayı, 
yapılan buluşları 

ve uygulamaları 
hızlandırmayı, yük
sek katma değerli 
ürünlerin üretimine 
katkı sunmayı 
hedefliyor. Merkez, 

üniversite birim
lerinin ortak 
ihtiyacı olan ileri 
araştırma düzenek
lerini temin edip, 
üniversite bünye 

sinde veya merke 
ze bağlı olarak ku
rulan Ar-Ge birim
lerinde ortak 
kullanıma sunacak. 
Sanayinin ihtiyacı 
na cevap verebile
cek Ar-Ge faaliyet
lerine yönelik 
araştırmalar yapıp 
bunları sanayiye 
aktaracak olan 
merkez, özel ve 
kamu kuruluşla 
rımn ihtiyaç 
duydukları test, 
analiz ve ölçüm is? 
teklerini de karşıla 
yacak. Merkez 
ayrıca mevcut 
cihazların günün 

şartlarına göre 
gelişen talepleri 
karşılayacak 
şekilde geliştiril 
mesi ve cihazların 
kalibrasyonu, 
belgelenmesi 
ve akredite 
çalışmalarını da 
yürütecek. 
Malzeme Bilimleri 
Uygulama ve 
Araştırma Merkezi 
için ULUTEK'in 
yanında yapılması 
planlanan 
Araştırma Vadi 
si'nde 2 bin 
metrekare kullanım 
alanı olan bina 
inşa edilecek.

Bursa'nın geleceği ortak akılla ulanlanıyor
Türkiye ekonomi
sine yön veren 
projelerin merkezi 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO) ile Büyük 
şehir Belediyesi, 
şehrin başta ticaret 
ve sanayi olmak 
üzere her alanda 
kimliğini güçlen 
dirmek için ortak 
akılla hareket et 
meye devam 
ediyor.
BTSO Yönetim Ku
rulu Başkanı İbra 
him Burkay ve 
yönetim kurulu 
üyeleri, Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş ve 
belediye bürokrat 
larını ağırladı. 
İstişare toplatı 
sında konuşan 
Başkan Alinur 
Aktaş, Bursa'nın 
katma değerli üre
tim ve ihracatta 
marka olduğunu 
söyledi. Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası'nın 'Bursa 
Büyürse Türkiye 
Büyür' vizyonu ile

şehir ekonomisine 
ivme kazandıran 
önemli projelere 
imza attığını dile 
getiren Aktaş, 
BTSO ile birlikte 
Bursa'nın ticaret 
ve sanayi hayatına 
güç katacak adım 
lar atmaya devam 
edeceklerini dile 
getirdi. Başkan 
Aktaş, "Bursa'nın 
farklı dinamikleri 
ile bir araya gel
erek şehrin nabzını 
tutmaya ve şehirde 
yapılacak çalışma 
lara yön vermeye 
devam ediyoruz. 
BTSO da şehir 
ekonomisine direkt 
etkisi olan aktif 
kuramların dan 
birisidir'* dedi. 
Bursa'nın mevcut 

potansiyeli ve 
tecrübesi ile 
Türkiye ekonomi 
sinin büyümesine 
katkı sağladığını 
kaydeden Alinur 
Aktaş, şehrin 
bütün dinamikleri 
ile Bursa'yı büyüt
meyi sürdürecek
lerini söyledi. 
Alinur Aktaş, "Tek 
bir hedefimiz var. 
O da Bursa'nın 
geleceğine yön 
vermek. Bursa'nın 
hak ettiği yere yük
selmesini isti 
yoruz. Mutalaka 
araştırmalı ve 
dünyayı yakından 
takip etmeliyiz. Bu 
noktada BTSO'nun 
bütün projelerinin 
ana hedefinde ve 
özünde ekonomiyi 

geliştirmek var" 
dedi.
BTSO Başkanı 
İbrahim Burkay, 
oda olarak 
Bursa'nın başta 
sanayi ve ticaret 
olmak üzere her 
alanda gelişmesi 
açısından adımlar 
attıklarını söyledi. 
BTSO olarak 4 yıl 
zarfında 40'a yakın 
projeyi hayata ge 
çirdiklerini kayde
den Başkan 
Burkay, Büyük 
şehir Belediyesi ve 
BTSO iş birliğiyle 
yürütülen projeler
den bahsetti. 
BTSO olarak 
Bursa'nın fuarcılık 
alanında 
Türkiye'de lider 
şehir haline 

gelmesini istedik
lerini kaydeden 
Burkay, bu alanda 
dünyada marka 
olan şehirleri 
örnek aldıklarını 
dile getirdi. Yılda 
ortalama 3 milyon 
iş profesyonelini 
ağırlayan Frank
furt'un yanı sıra 
Şangay ve 
Guangzhou gibi 
şehirleri rol model 
daldıklarını kayde
den Burkay, "İş 
dünyamızın dünya 
ya açılması için 
fuarcılık çalışma 
larına önem veri 
yoruz. Üretim ve 
ihracat şehri olan 
kentimizin fuarcı 
lıkta da marka 
olmasını hedefli 
yoruz. Dünyada bu 
işleri başaran şehir 
ler var. Bursa'da da 
bu potansiyel var" 
ifadelerini kullandı. 
Başkan İbrahim 
Burkay, TÜBİTAK 
destekleriyle 
Büyükşehir Bele 
diyesi işbirliğinde 
geçen sene temeli 
atılan Gökmen

Uzay Havacılık ve 
Eğitim Merkezi'ni 
Ağustos ayında 
hizmete açmayı 
hedeflediklerini 
söyledi. Merkezin 
genç nesle uzay ve 
havacılık alanında 
farkındahk 
kazandıracağını 
kaydeden Burkay, 
Büyükşehir 
Belediyesi ile bir
likte sürdürdükleri 
Payitaht Çarşı 
Projesi ile ise 7 
asırlık çarşının 
cazibesini 
artırmayı hede
flediklerini 
vurguladı. İbrahim 
Burkay, "Bursa, 
Tarihi çarşı ve 
hanlar bölgesi 
gibi büyük bir 
zenginliğe sahip. 
14. yüzyıldan bize 
miras kalan bu 
bölgede esnafımı 
zın kurumsal gelişi 
mine katkı sağla 
mak ve bölgedeki 
binaların yenilen
mesi noktasında 
çalışmalar yürütü 
yoruz. Bizde bu 
zenginlik var.” dedi

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez - Güler Ajans
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İşsizlik rakamları açıMandı!
Türkiye istatistik 
Kurumu (TÜİK), 
ekim ayına ilişkin 
iş gücü istatistik
lerini de bugün 
açıkladı. Buna 
göre, işsizlik oranı 
yüzde 10,3 seviye 
sinde gerçekleşti 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
2017 yılı Ekim ayı 
işgücü istatistik
lerini açıkladı. 
Buna göre, Türkiye 
genelinde 15 ve 
daha yukarı 
yaştakilerde işsiz 
sayısı 2017 yılı 
Ekim döneminde 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 360 
bin kişi azalarak 3 
milyon 287 bin kişi 
oldu. İşsizlik oranı 
1,5 puanlık azalış 
ile yüzde 10,3 se
viyesinde gerçek 
leşti. Aynı

dönemde; tarım 
dışı işsizlik oranı 
1,8 puanlık azalış 
ile yüzde 12,3 
olarak tahmin 
edildi. Genç nü
fusta (15-24 yaş) 
işsizlik oranı 1,9 
puanlık azalış ile 
yüzde 19,3 olur 
ken,15-64 yaş 
grubunda bu oran 
1,5 puanlık azalış 
ile yüzde 10,5 
olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı 
yüzde 47,6 oldu 
İstihdam edilen
lerin sayısı 2017 
yılı Ekim döne
minde, bir önceki 
yılın aynı dönem
ine göre 1 milyon 
378 bin kişi artarak 
28 milyon 645 bin 
kişi, istihdam oranı 
ise 1,4 puanlık 
artış ile yüzde 
47,6 oldu. Bu 
dönemde, tarım

sektöründe çalışan 
sayısı 229 bin, ta 
rım dışı sektörler 
de çalışan sayısı 1 
milyon 148 bin kişi 
arttı. İstihdam 
edilenlerin yüzde 
19,3’ü tarım, yüzde 
19,1 ’i sanayi, 
yüzde 7,6’sı inşaat, 
yüzde 54’ü ise 
hizmetler sektö 
ründe yer aldı. 
Önceki yılın aynı 
dönemi ile 

karşılaştırıldığında 
tarım sektörünün 
istihdam edilenler 
içindeki payı 0,1 
puan, sanayi sek
törünün payı 0,3 
puan azalırken, 
hizmet sektörünün 
payı 0,4 puan arttı, 
inşaat sektörünün 
payı ise değişim 
göstermedi. 
İşgücüne katılma 
oranı yüzde 53,1 
olarak gerçekleşti 
İşgücü 2017 yılı 
Ekim döneminde 
bir önceki yılın ay 
m dönemine göre 1 
milyon 18 bin kişi 
artarak 31 milyon 
932 bin kişi, işgü 
cüne katılma oranı 
ise 0,7 puan arta 
rak yüzde 53,1 ola 
rak gerçekleşti. 
Aynı dönemler için 
yapılan kıyasla 
malara göre;

erkeklerde işgü 
cüne katılma oranı 
0,3 puanlık artışla 
yüzde 72,4, kadın 
larda ise 1,1 puan 
lık artışla yüzde 
34,2 olarak ger 
çekleşti. Kayıt dışı 
çalışanların oranı 
yüzde 33,9 olarak 
gerçekleşti. Ekim 
2017 döneminde 
herhangi bir sosyal 
güvenlik kuruluşu 
na bağlı olmadan 
çalışan ların oranı, 
bir önceki yılın 
aynı dönemine 
göre değişim 
göstermeyerek 
yüzde 33,9 olarak 
ger çekleşti. Tarım 
dışı sektörde kayıt 
dışı çalışanların 
oranı ise bir önceki 
yılın aynı dönemi 
ne göre 0,2 puan 
aza larak yüzde 
21,8 oldu.

6.3 milyon araç her an ceza yiyebilir
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı egzoz 
muayenesi yaptır 
mayan 6 milyon 
300 bin aracı mer
cek altına aldı. 
Bakanlık Emniyet 
Genel 
Müdürlüğü'nden 
listesini istediği 
araç sahiplerine 
önce uyarı yazısı

gönderecek, 
yaptırmayanlara 
ise ceza uygula 
yacak. Çevre 
ve Şehircilik 
Bakanlığı, 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü'nden 
egzoz muayenesi 
yaptırmayan 
yaklaşık 6 milyon 
300.000

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

UŞEBEIEKLEMEKTOI j
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA gjJpM •-

Q SAATTE TESLİM EDİLİR 5 r M

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

aracın listesini 
aldı.
Hürriyetin haber
ine göre Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı 
Müsteşarı Mustafa 
Öztürk, ülke 
genelinde yaklaşık 
22 milyon araçtan 
6.3 milyonunun 
egzoz muayenesi 
yaptırmadığını

açıkladı. 
ÖNCE UYARI 
SONRA CEZA 
Buna göre 
bakanlık araç 
sahiplerini önce 
uyaracak, ardın 
dan egzoz 
muayenesini 
yaptırmayanlara 
1206 lira ceza 
gönderecek.

KUÇUKKUMLA 
ÖZGÜZELfflLISinSİNDE 

ınuEşmşn 
2+1DAİRESAHİBİNDENSATIUK

05353781800
Factebook sayfamız:Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Herkesin evinde var! Bakanlıktan flaş uyarı
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, giderek 
yaygınlaşan flore- 
san lamba ve tasar
ruflu ampullerin 
içerisinde bulunan 
civa nedeniyle 
uyarıda bulundu. 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Müsteşarı 
Öztürk "Floresan 
lambalar ve tasar 
ruflu ampuller, 
sağladıkları elektrik 
tasarrufu yanında, 
kırıldığında sağlık 
açısından ciddi 
tehlike arz etmekte
dir. Bu tehlikenin 
ana kaynağı da flo
resan lambalarda ve 

tasarruflu ampuller 
de bulunan civa 
buharıdır. Taşıdığı 
risk nedeniyle flore
san ve tasarruflu 
ampüllerin kullanı 
mında ve kullanım 
sonra sında azami 
özen gösterilmesi 
gerekiyor" dedi. 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Müsteşarı 
Mustafa Öztürk, 
elektrik tasarrufu 
nedeniyle kullanımı 
giderek yaygınlaşan 
floresan lamba ve 
tasarruflu ampul
lerin, kırılmaları du
rumunda içerdikleri 
"civa" nedeniyle

sağlık açısından 
ciddi tehlike oluştur 
dukları uyarısında 
bulundu. Açıklama 
da bulunan Öztürk, 
florasan lamba ve 
tasarruflu ampul 
kullanımının, sağla 
dıkları elektrik tasar

rufu nedeniyle son 
yıllarda giderek 
artığına işaret etti. 
Öztürk, "Floresan 
lambalar ve tasarru
flu ampuller, sağla 
dıkları elektrik tasar
rufu yanında 
kırıldığında sağlık 

açısından ciddi 
tehlike arz etmekte
dir. Bu tehlikenin 
ana kaynağı da flo
resan lambalarda ve 
tasarruflu ampuller 
de bulunan civa 
buharıdır. Çünkü bu 
lambalar kırıldığında 
içeriğindeki civa or
tamda hemen 
buharlaşır. Solunum 
yoluyla alınır ve 
ciddi problemlere 
neden olur. O ne
denle depolanması, 
taşınması ve geri 
kazanımı sırasında 
çok dikkat edilmeli, 
uygun teknikler 
kullanılmalıdır."

değerlendirmesinde 
bulundu. Kompakt 
floresan lambalarda, 
lamba başına orta
lama 5 miligrama 
kadar civa kullanı 
mına izin verildiğine 
işaret eden Öztürk, 
civa buharının sol
unum yolu veya de
riden geçişle insan 
vücuduna nüfuz 
etmesi sonucunda 
alzaymır, genel 
immün sistem prob
lemleri, böbrek 
fonksiyon bozuk 
lukları gibi birçok 
sağlık sorununa 
neden olduğunu 
anlattı.

Kredi kartı salılpleıi diltlıat! Snre uzatılmanacalı
Bankacılık Düzen
leme ve Denetleme 
Kurumu (BDDK) 
Başkanı Mehmet Ali 
Akben, internetten 
kartla alışverişe 
onay süresi olan 31 
Ocak 2018 tarihinin 
uzatılmayacağını 
söyledi.
Bankacılık Düzen
leme ve Denetleme 
Kurumu Başkanı 
Mehmet Ali Akben, 
internetten kartla 
alışveriş için onay 
süresinin 31 Ocak 
2018 tarihi 
olduğunu belirterek 
bu sürenin bir daha

Uzatılmayacağı 
uyarısında bulundu. 
"Kişi istediği an 
kartını internette 
alışverişe açacak" 
BDDK Başkanı 
Akben, bu sürenin 
yıl sonunda 
dolduğunu 
hatırlatarak, ancak 
yıl sonu alışverişle 
rinin etkilenmemesi 
için bu tarihi 31 
Ocak'a erteledik
lerini anımsattı. 
Akben, şöyle devam 
etti: 
"31 Ocak'ta inter
nete açık kartların 
mutlak suretle tale

ple açık olması şartı ticarete bir zarar mı 
getirilmişti. Bu, tabii verecek, internette 
şöyle bir algı bundan sonra mut-
oluşturmasın; e- laka onay_________

gerekmesi falan... 
Kişi istediği an in
ternete kredi kartını 
açma yetkisine 
sahiptir. Bankayı 
aradığı an onu 
internet kullanımına 
açabilecek 
konumdadır. Burada 
herhangi bir e- 
ticaretin engellen
mesi söz konusu 
değildir. Aksine 
tüketicilerin mağdu 
riyetlerinin önlen
mesi söz konu 
sudur."
Akben, 2017'de 
aldıkları bir diğer 
önemli kararın ise

ortak ATM'nin 
yaygınlaştırılmasına 
yönelik düzenleme 
olduğunu belirterek, 
bu kapsamda bir 
standarda gidildiği 
ni ve tüketicinin 
koruma altına 
alındığını anlattı. 
İKİ KEZ 
UZATILMIŞTI 
Banka kartlarının 
elektronik ticarette 
kullanımı için onay 
verme süresi daha 
önce 17 Ağustos'tan 
31 Aralık'a ve 
ardından da 31 
Ocak 2018'e 
uzatılmıştı.

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. 51312 06

KAVMAKAMUK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Saveı Yrd. 513 29 54
Emniyet MOd. 513 10 28

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. 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
ilçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

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

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

OTOBÜS
ULAŞIM 

Pamukkal* 612 OO 26
DENLz UÇAĞI 813 88 13
Pagasus A km la Seyahat 614 83 82 
METRO 813 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
SOzar. Turizm 612 1O 72
Kanbarofilu-Esadaş 614 46 46
Kamil Koç . 512 01 63

HASTANELER

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Milangaz 513 22 50
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkitgaz 513 65 OO
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 08
Tomokay Tomografi 513 85 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 51345 20

BUSKİ 5145796
İtfaiye 51323 25
Muhasebe Md. 51345 21-182
Yazı İşi. Md. 5134521-111
Su Anza Yalnız 185

Akcan Petrol s13 İO 7O
MAR-PET 3 30 33
Tuncay Otogaz S13 16 4S
Beyza Petrol___________ 613 01 03

Gemlik KErfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5980 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 

korfezofset@hotmail.com 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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DELİHA2 
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AİLE ARASINDA 
14.00-19.00-21.15

FERDİNAND 
12.00-16.30 

5133321
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YİĞİT İNŞAAT
YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

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

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

tiWEE<-

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

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

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

GSM: O532 615 3105 GSM: O 54152012 02
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ZEYTİN 
KASALARINIZ 
ANINDA SİZE 
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GÜNLÜK 300 TON BASKI SIRASI BEKLEMEK YOK
«uztnHlsuuEiıınısn VENİ FABRİKAMIZ YALOVA YOLUNDA HİZMETİNİZDE!

MARMARA'NIN EN BÜYÜK ZEYTİNYAĞI FABRİKASI ^05306606880
Kuruluş:1973

GemlîkKfirfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

17 Ocak 201R 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 
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irfanunluemlak.sahiblnden.com

Üre Fabrikası kurulması için Gemlik Gübre ÇED toplantısı düzenledi. Toplantıya siyasiler, vatandaşlar ve STK yöneticileri katıldı 

- Ilı ıı II ■■ ■ ■ ■ ■ ı IISenılilıfiülıreUfeiireiinMiltheflııııiüilaBüıreıiBiıenli
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Üre fabrikası kurulmasına 
olumlu bakılıyor

Gemlik Gübre Fabrikası içinde kurulması 
planlanan Üre Fabrikası için süreç işliyor.

Dün, Gemlik Gübre Ticaret ve Sanayi 
Odası’nda Bursa Çevre Müdürlüğü gözeti
minde, Gemlik halkının kurulacak üre 
fabrikası ile ilgi görüşleri öğrenildi.

ÇED raporu masa yatırıldı.
Gemlik Gübre adına Genel Müdür Yardım 

cısı A.Galip Küreksiz toplantıya katılanlara 
teknik bilgiler verdi. Devamı sayfa 4’de

Gemlik Gübre A.Ş. tarafın 
dan yapılması planlanan 
Üre üretim Fabrikası ile 
ilgili ÇED toplantısı, Tica 
ret ve Sanayi Odası Top 
lantı Salonunda yapıldı. 
Kurulacak olan Üre tesis
leri konusunda bilgi ve 
ren Gemlik Gübre temsil
cisi, Dünyadaki tüm güb 
re ve amonyak tesislerin 
de üre tesisi de bulundu 
ğunu, ülkemizde yıllık 
500 bin ton civarında üre 
üretimi gerçekleştirildi 
ğirii söyledi. Sayfa 2’de

MmraMifiriiınlım 
kamnanvasım kanadı

.v Türüm £

Gemlik S.S.72 Nolu Zeytin Tarım Satış Koo 
peratifi 2017-2018 zeytin alım kampan 
yasını kapattı. Kooperatif Yönetim kurulu 
Başkanı Kooperatif Başkanı İbrahim Demir 
kampanya süresince ortaklardan 15 milvon 
627 bin lira tutarında 2 milyon ?qq kj/o 
zeytin alındığını söyledi. Haberi sayfa 2’de

UfOtU
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AYAKKABININ YENİ ADRESİ BAY VE BAYAN AYAKKABI 
ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN 

KARAR VERMEYİN...

ÜRÜNLERİMİZ ORJİNALDİR
Mrk : Orhangazi Cd. Beşiktaşlılar Derneği Karşısı GEMLİK 

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahiblnden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
mailto:gemlikfiyonkayakkabi@outlook.com
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Üre Fabrikası kurulması için Gerdik Gübre ÇED toplantısı düzenledi. Toplantıya siyasiler, vatandaşlar ve STK yöneticileri katıldı

Mil Mire ire iretiminie her Ma nihıence nerii
Gemlik Gübre A.Ş. 
tarafından yapılması 
planlanan Üre üretim 
Fabrikası ile ilgili 
ÇED toplantısı, 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Toplantı Salo
nunda yapıldı. 
Toplantıya Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt, CHP ilçe 
Başkanı Cemil Acar, 
MHP İlçe Başkanı 
Mehmet Emin Öz- 
canbaz ile bazı oda 
ve sivil toplum kuru 
tuşlarının temsilcileri 
ile muhtarlar ve 
konuya ilgi duyan 
vatandaş katıldı. 
Fabrikanın genel 
amacının ve tanıtımı 
nın yapıldığı toplantı 
da, Bursa Çevre İl 
Müdürü Ahmet Çak
mak, İl Müdürlüğü 
yetkilileri Cemil Kok
sal, Mehmet Atalay 
ve Gemlik Gübre 
Genel Müdür Yardım 
cısı Galip Küreksiz 
ile Sinan Kar Gemlik 
Gübre adına 
sorulan yanıtladı. 
Kurulacak olan Üre 
tesisleri konusunda 
bilgi veren Gemlik 
Gübre temsilcisi, 
Dünyadaki tüm 
gübre ve amonyak 
tesislerinde üre 

tesisi de bulunduğu 
nu, ülkemizde yıllık 
500 bin ton civarında 
üre üretimi gerçek 
leştirildiğini söyledi. 
Açıklamaya şöyle 
devam edildi;
‘‘Gemlik Gübre'nin 
üre üretimine başla 
ması ile birlikte yıllık 
ihtiyaç olan üre tüke
timine 500 bin ton 
daha ilave gelecek. 
Böylece 1 milyon 
725 bin tonluk ihti 
yaca 3'te bir oranın 
da katkı sunulmuş 
olacak. Üre, amon 
yak ve karbonmonok 
sitin bir araya gelme 
siyle oluşur. Üre 
tesisi kapalı tesisten 
oluşmaktadır. Aynı 
zamanda Gemlik 
Gübre tesislerinin 
içinde yer alacak. 
Herhangi fazladan 
alana ihtiyaç duy
mayacak. Gemlik 
Gübre yıllık 330 Bin 
Ton amonyak kapa
sitesiyle çalışmakta 
dır. Üre Tesisinde de, 
günlük 1600 ton üre
tim yapılacak. Tesi 
sin devreye girme
siyle, yer ve milli 
yatırım sağlanmış 
olacak. Yıllık 500-600 
milyon dolarlık üre 
ithalatı yapılmasının 
da büyük oranda

önüne geçilerek 
ülkemiz kazanacak. 
Tesiste tamamen 
doğalgaz kullanıla 
cak. Aynı zamanda- 
herhangi bir kapa
site artırımı da söz 
konusu değil. 
Hiçbir zaman da 
kömür kullanılmaya 
cak. 36 ay inşaat 
süremiz var.” dedi. 
Daha sonra toplan 
tıya katılanlar Gemlik 
Gübre ilgililerine 
sorular sordu.
CHP eski İlçe Başka 
m Mehmet Sertaslan, 
üre üretimi sırasında 
amonyak üretiminin 
arıtıp artınlmayaca 
ğım, amonyak ile 
nitratın yüksek ısıda 
birleşmesi sırasında 
kömür yakılıp yakıl 
mayacağını, üretimi 
ni eleçleme ve paket 
lemesi esnasında 
üre tozlarının güven

lik altına alınıp alın 
mayacağını, ayrıca 
üre tesislerinde 
çalıştırılacak işçile 
rin Gemlik’ten alın 
masını, bu konuda 
Gemlik’te kalifiye 
elemanın bulundu 
ğuna, buna dikkat 
edilip edilmeyeceği 
ni sordu.
MHP İlçe Başkanı 
Mehmet Emin öz- 
canbaz da amonyak 
üretiminin artırılıp 
artırılmayacağını, 
ayrıca alınacak 
işçilerin Gemlik’ten 
alınmasını istedi. 
Fabrikada meydana 
gelen iş kazasında 
yaşamını yitiren 
Uğur Çavdar’ın 
babası Ekrem Çav
dar ise, Gemlik’in 
deprem nedeniyle 
taşınacağının konu 
şulduğu bir sırada 
yeni bir fabrikanın 

kurulmasının ne 
kadar sağlıklı oldu 
ğunu sordu. Mevcut 
2 amonyak tankının 
fay hattı üzerinde 
olduğunu, yeni 2 
tankın daha ilave 
edileceğini duyduk 
larını söyledi.
Belediye adına Şehir 
ve Plancılık sorum
lusu Mimar Müge 
Gürsoy ise belediye 
adına toplantıya 
katıldıklarını, Gemlik 
Belediyesi’nin halkla 
yapacağı toplantıdan 
sonra belediye mec 
lisinde de konunun 
konuşulmasın 
sonrası kararını 
vereceğini söyledi. 
Ata Mahallesi 
muhtarı Süleyman 
özgüneş ise bazı 
geceler Gemlik 
Gübre Fabrikasından 
çok tiz seslerin geldi 
ğini çevrede yaşa 

yan vatandaşların 
bundan rahatsız 
olduklarını, gecenin 
geç saatlerinde 
kendilerini aradıklan 
nı, köyün etrafındaki 
kömür depolarını 
kaldırmak için 
çok çaba harcadık 
lannı, aşın ses 
ve gürültüden 
rahatsız olduk 
lannı söyledi. 
Sorulara Gemlik 
Gübre Genel Müdür 
Yardımcısı Galip 
Küreksiz yanıtladı. 
Küreksiz; “Amonyak 
tankları 20 yıldır 
kullanılıyor, Tanklar 
uluslararası stan
dartlara göre her 10 
yılda bir her tarafın 
dan tepeden tırnağa 
kontrol edilir. 
Amonyak tankların 
da hiçbir sızıntı 
yoktur. Gemlik 
Gübre sınırlannda 
herhangi bir fay hattı 
yoktur. Bildiğimiz 
kadarıyla Karsak 
Deresi üze rinde, 
yıkıcı etkisi olmayan 
fay mevcutmuş. 
Biz Gemlik Gübre 
nin depremselliği 
ile alakalı detaylı 
rapor hazırlattık, 
herhangi bir tehlike 
olmadığını gördük" 
dedi.

Marmarablrlik ürün alım kampanyasını kanadı
Gemlik S.S.72 Nolu 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi 2017- 
2018 zeytin alım 
kampanyasını 
kapattı.
10 Ocak 2018 
Çarşamba günü 
kampanyayı kapat 
tıklarını söyleyen 
Kooperatif Yönetim 
kurulu Başkanı Ko
operatif Başkanı 
İbrahim Demir, kam
panya süresince or
taklardan 15 milyon 
627 bin lira tutarın 
da 2 milyon 760 kilo 
zeytin alındığını 
söyledi.
2017-2018 Zeytin 
alım kampanyasını 
Ekim ayında başlat 
tıklarını söyleyen 
Demir, yaklaşık 80

günlük süren bir 
kampanya döne
minde bölgemizde 
bu yıl rekoltenin 
yüksek olduğunu, 
tüccarın bilhassa iri 
taneli zeytin alımın 
da piyasada etkin 
rol oynağını be
lirterek, ortakların 
kooperatifine sahip 
çıkarak rekoltenin

%92 sini doldur 
duğunu söyledi. 
İbrahim Demir, 
sağlıklı bir alım 
kampanyası döne 
mini geride bırakır 
ken, kampanya so
nunda ortaklardan 
2760 ton zeytin 
alındığına dikkat 
çekerek şunları 
söyledi: "Gemlikli 

ortaklarımızdan 
aldığımız zeytinlere 
karşılık 15 milyon 
627 bin lira ödeme 
yapacağız. Bunun 
yüzde 80’ini ödedik. 
Kalan yüzde 20’lik 
dilim olan 2 milyor 
400 bin lira da Birli 
ğimizin belirlediği 
bir takvimde ortakla 
nn hesabına 
gönderilecektir. ” 
BEYAN EDİLEN 
REKOLTEYE 
YAKLAŞILDI 
2017-18 kampan 
yası için kooperatif 
ortaklarının 2.966 
ton toplam rekolte 
alındığını, rekolte 
miktarının da yakla 
şık % 85’ I ik bölümü 
nü depolara stok 
olarak koyulduğu

nu söyledi.
3 bin 550 ortağın 
2.860’inin rekolte 
beyannamesi 
verdiği söyleyen 
İbrahim Demir, 
şöyle konuştu: 
GÜBRE DAGITI 
MIN A AŞLAN ACAK 
"Bu yıl 2.485 ortak 
kooperatife ürün 
teslimatında bulun 
du, bu da % 87’lik 
bir dilimin koopera 
tif ile cari ilişki 
içerisinde olduğunu 
gösteriyor. Kampan 
ya kapandıktan 
sonra ortaklarımızın 
gübre ihtiyacını 
karşılamak için 
kredi limitleri 
hazırladık. Gübre 
talepleri toplan
maya başladık. Her 

yıl olduğu gibi bu 
yılda gübreleri 
teslim edilecek. 
Gübre için bu yıl 
ortak başına en az 
1.300 lira olmak 
üzere üç ürün alım 
kampanyasında tes
lim ettikleri ürün
lerin üçe bölünerek 
elde edilen ortalama 
kg başına 1 lira 
verilmek koşulu ile 
hesaplandı. Aynı 
zamanda iş yıllan 
bazında rekoltele 
rini % 50 ve üzeri 
tutturan ortaklara 
da ilave yıl başına 
100 lirası eklenerek 
limitlerin hesaplan 
dı. Ortaklarımızın 
kooperatifimize 1 ke 
fil ile gelerek senet
lerini yapabilecek”
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Uludağ yolunda
Bursa'nın İznik 
ilçesinde polisin 
takibe aldığı 
uyuşturucu taciri 
iki kişi gece yarısı 
tutuklanarak ceza
evine gönderildi. 
İznik İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekip
leri, uyuşturucu 
ticareti yaptıklarını 
tespit ettiği S.A (27 
ve S.D (23)'ü yakla 
şık 3 ay boyunca 
teknik takibe aldı. 
Polis, önceki gün 
zanlılardan 
uyuşturucu satın 
alan iki kişiyi üzer

lerindeki uyuştu 
rucu madde ile bir
likte yakaladı.
Yakalanan şüphe 
iiler, emniyetteki 
ifadelerin de 
uyuşturucuyu S.A 
ve S.D'den satın

aldıklarını itiraf 
etti. Polis, aynı 
günün gecesi 
uyuşturucu tacir
lerini, yakalamak 
üzere Yeşilcami ve 
Selçuk mahallesin
deki iki ayrı

ikametgaha eş 
zamanlı baskın 
yaptı.
Operasyonda 
S.A ve S.D 
evlerinde kıs 
kıvrak ele ge 
çirildi. Emniyette 
bir gün gözal 
tında tutulan 
uyuşturucu tacir
leri, bu gece 
çıkarıldıkları 
mahkemece 
uyuşturucu temini 
ve ticareti yapmak 
suçlarından tutuk
lanarak cezaevine 
gönderildi.

trafik kazası

Annesini rahatsız edince
dayısı tarafından bıçaklandı
Bursa'da annesini 
para isteyerek 
rahatsız eden bir 
kişi, dayısı tarafın 
dan bıçaklanarak 
ağır yaralandı. 
Olay, Yıldırım'a 
bağlı Hocataşkın 
Mahallesi'nde 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, S.Ö, sabah 
saatlerinde an
nesinin yanına 
gelerek para 
istedi. Tartışmanın 
büyümemesi için 
şahsın dayılara 
araya girmeye 
çalıştı. Tartışmanın

kavgaya 
dönüşmesinin 
ardından dayı A.Y. 
(56), S.Ö'yü 
bıçakladı. Durumu

ağır olan S.Ö, 112 
ekipleri tarafından 
Devlet Hastane- 
si'ne kaldırıldı. 
Şahsın durumu

nun ağır olduğu 
öğrenildi.
Polisin olayla 
alakalı tahkikatı 
sürüyor.

2 Katlı Binada Çıkan Yangın
BURSA'da 2 katlı 
bir binanın çatı 
katında çıkan 
yangın hasara 
neden oldu.
Yangın nedeniyle 
mahalle sakinleri 
paniğe kapıldı.
Yangın saat 
04.30 sıralarında 
merkez Os- 
mangazi ilçesi 
Soğanlı Mahal 
lesi'nde bilin
meyen nedenle 
çıktı. İsmail 
Şirin'e ait 11 oturduğu binanın bilinmeyen bir 

çatı katında nedenle yangın

çıktı. Evde bulu
nanlar panikle 
dışarı çıkarken, 
zillere basarak 
binadakileri dışarı 
çıkardı. İhbar 
üzerine olay yerine 
gelen itfaiye 
ekipleri 4 araçla 
yangına müda 
hale etti. Ekipler, 
yaklaşık 2 saat 
lik çalışma ile 
söndürdükleri 
yangının çıkış ne
deninin tespiti için 
çalışma başlatttı.

Bursa'da, Uludağ'dan kent merkezine 
dönüş yolunda devrilen aracın 
sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Muhammet Emin 
Yılmaz (20) idaresindeki 16 LJP 17 
plakalı otomobil, Uludağ yolu İnkaya 
Mahallesi mevkisinde virajı alamayıp 
devrildi. Kazada yaralanan Yılmaz, 
olay yerine gelen polis ve 112 Acil 
Servis ekiplerince ters dönen araçtan 
çıkartıldı. Çekirge Devlet Hastanesinde 
tedavi altına alınan yaralının sağlık du
rumunun iyi olduğu öğrenildi.

hölge komutanı 
Bursa’da yaKalanılı

Terör örgütü PKK'nın sözde Van 
Aladağlar bölge komutanı 'Sefkan' kod 
adlı Reşat Karabalık, Bursa'da 
yakalandı. Harmancık ilçesinde kontrol 
noktasında arama yapan polis ekipleri, 
kendilerini görünce kaçmaya çalışan 
bir otomobile "dur" ihtarında bulundu. 
İhtara uymayan otomobille kaçmaya 
başlayan zanlı, bir süre devam eden 
kovalamacanın ardından yakalandı. 
Şahsın ibraz ettiği kimliğin başkasına 
ait olabileceğinden şüphelenen polis, 
durumu Terörle Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Terör 
polisinin yaptığı araştırmada 
şüphelinin, terör örgütü PKK'nın 
sözde Van Aladağlar bölge komutanı 
"Sefkan" kod adlı Reşat Karabalık 
olduğu belirlendi. Örgüte 2000'1 i 
yılların başında katılan Karabalık'ın 
daha önce PKK'nın Ağrı Tendürek 
sözde bölge komutanı olduğu 
bildirildi. Zanlının, bir süredir 
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki 
yakınlarının yanında saklandığı 
öğrenildi. Bursa'daki işlemlerinin 
ardından Van'a gönderilen Karabalık, 
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Güne BM Kaymakam Karakuş MHP'yi ziyaret etti
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Üre fabrikası kurulmasına 
olumlu bakılıyor

Küreksiz, dünyadaki gübre fabrika 
larının tümünde Üre üretiminin yapıldı 
ğına dikkat çekti.

Türkiye deki gübre fabrikalarında 500 
bin ton üre üretildiğini, bunun ihtiyaca 
yetmediğini, her yıl 500-600 milyon lira 
hk üre ithalatının gerçekleştiğini 
söyledi.

Gemlik Gübre bünyesinde kurulacak 
olan Üre fabrikasının modern bir işlet 
me olacağını, çevre dostu olan üre üreti 
minin amonyak ve karbonmonoksidin 
birleşmesiyle elde edileceğini, “atık 
maddeleri böylece değerlendireceğiz” 
dedi.
Küreksiz konuşmasında, Gemlik Güb 

re Üre fabrikasında üretim kapasitesinin 
yıllık 500 bin ton olacağına dikkat çeke 
rek, “Böylece 1 milyon 725 bin tonluk ihti 
yaca 3'te bir oranında katkı sunulmuş ola
cak.” dedi.

Bursa Çevre Müdürü Ahmet Çakmak ise, 
Gemlik Gübre Fabrikasındaki üretimin 
çevreye zarar vermemesi için Bakanlıkça 
hazırlanan yönetmenlikler çerçevesinde 
denetlendiğini, bacalarından kirlilik çıra 
karan Bursa’daki fabrikaların 29 tanesinin 
2 tanesinin Gemlik’te bulunduğunu ve 
denetiminin bilgisayarlı çip sistemi ile 
Bursa ve Bakanlıkça denetlendiğini 
söyledi.

ÇED raporunun geçmesi için Gemlik 
Belediyesinin görüşünün de alınması 
gerekiyor.

Gemlik Belediyesi toplantıya Şehir 
Plancısı Müge Gürsoy’u göndermiş.

Gürsoy, Belediyenin halkın görüşünü 
yapılacak toplantıda alınacağını, sonra 
konunun mecliste görüşüleceğini söyledi. 
Bu arada Çevre Müdürü Ahmet Çakmak 
Gürsoy’u uyararak, ÇED görüşmesinden 
sonra Belediyenin 1 ay içinde raporunu 
vermemesi durumunda kabul edilmiş 
sayılacağını anımsattı.

Sorular bölümünde Mehmet Uğur Sert 
aslan, amonyak üretiminin artırılıp - 
artırılmayacağını, üre üretimi sırasında ısı 
elde etmek için kömür kullanılıp kulla 
nılmayacağını, yine üretim serasında 
paketleme ve eleçleme sırasında çıkan 
tozların obzarge edilmesini (güvenlik 
altına alınması) nı istedi. Sertaslan alına 
cak 150 işçinin Gemlik’ten alınmasını da 
istedi. MHP İlçe Başkanı Mehmet Emin 
Ozcanbaz da aynı soruları sordu. Yanıtları 
Genel Müdür Yardımcısı A.Galip Küreksiz 
olumlu olarak yanıtladı. Amonyak artırımı 
nın yapılmayacağını, kömürün kullanıl 
mayacağını, paketleme ve eleçlemede 
modern teknolojiyi kullanacaklarını söyle 
di. Diğer konuşmacılara da yanıtı Kürek
siz verdi.

Görülen o ki Gemlik Gübrenin kurucağı 
çevreci üre tesisi için Gemlikten diğer 
yatırımlar için alamadığı oluru alacağa 
oenzıyoı1. 'na/di naylnısı...

İlçemiz Kaymakamı 
Gürbüz Karakuş ve 
daire müdürleri, Mil
liyetçi Hareket Par
tisi Gemlik ilçe yöne 
timini ziyaret etti. 
Kaymakam 
Karakuş’un MHP zi
yaretine, Gemlik ilçe 
Emniyet Müdürü Ab- 
dulkadir Yüce, Gem
lik İlçe Jandarma Ko 
mutanı Barış Boz 
kurt, işkur Müdürü 
Ünver Ünver, Yazı 
işler Müdürü İbrahim 
Ay'da katıldı.
MHP ilçe Başkanı 
Mehmet Emin öz- 
canbaz tarafından 
karşılanan Kay
makam Karakuş ve 
daire müdürleri 
ilçenin sorunlarını 
görüştüler. Ziyarette 
konuşan Kaymakam 
Gürbüz Karakuş, 
devlet kurumlarında 
ve siyasette kavga 
nın hizmet için olma 
sı gerektiğine dikkat

çekerek, “Herkes 
kendi alanında 
hizmet etmeli. Hayat 
gelişime dayanıyor. 
Gelişim, kolaylıklar 
sağlarken, bir yan
dan da sorunları be
raberinde getiriyor. 
Yapılması gereken, 
sorunlar ile alakalı 
çözüm odağında 
yer almaktır.
ORTAK AKILLA 
KARAR VERİLMELİ 
Geçtiğimiz gün yapı 
lan toplantı önem
liydi. Bir yandan 
ortak akılla karar

verilmesi gereklili 
ğinin de önünü 
açmış oldu. Gem
lik'te sağlıklı yapılar 
oluşturmak lazım. 
Geçmişten bugüne 
gelen, sorunlar sil
silesi Gemlik'i mev
cut durumuna 
düşürmüş" dedi.

ÖZCANBAZ ‘BİZ DE 
YANLIŞ YOK’ 
Daha sonra konuşan 
MHP Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Emin Özcanbaz; 
"Geçmişten gelen

yönetim yanlışlan 
var ama biz de 
yanlış yok, çünkü 
bugüne kadar Gem
lik'i yönetmedik. 
Belediye Başkanı 
açıklamalarıyla Gem- 
lik'e zarar verdi, biz 
ler temizlemeye 
çalışıyoruz. Gem- 
lik'in zeminden yana 
sorunlan yok. 
Özlüce, Buttim ve 
Oteller Bölgeleri 
örneklerinde zemin 
Gemlik'ten daha 
kötü durumda" 
şeklinde konuştu.

Gemlikli sanatçı 
Özgür Sayın, bir 
süre önce yaşamını 
yitiren Harun Kolçak 
ve Barış Manço ile 
Cem Karaca’nın 
eserlerinden oluşan 
ilk konserini 
verecek.
24 Ocak 2018 
Çarşamba günü saat 
20.oo’de Manastır 
Yunus Emre Kültür 
Merkezi’nde düzen
lenecek olan 
konsere Gemlik 
halkının gelmesini 
beklediğini söyleyen 
Özgür Sayın, 
konsere sinema 
sanatçısı Eşref 
Kolçak’ın da 
katılacağını söyledi, 
özgür Sayın, konser 
biletlerinin Elit

Moda’da satışa 
sunulduğunu, 
ayrıca kendisine 
0 506 341 00 79 nolu 
cep telefonundan 
ulaşılabileceğini 
söyledi.
Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği’nin koro 
üyelerinden Münire 
Sayın’ın oğlu olan 
Özgür Sayın, annesi 
nin müziğe olan ilgi 
sinden esinlenerek, 
müziğe başladığını 
belirtti. Sayın, müzik 
yaşamında daha da 
ilerlemek istediğini 
belirterek, 
“Gemlikli hemşerile 
rimin konserine 
gelerek katkıda 
bulunmalarını bek
liyorum” dedi

KRŞ€D€ BCKLCMCK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A
Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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S.S 72 SAYILI GEMLİK ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPEBATİFİNBEN 
OLAĞAN GENEL KUBUL İLANI

Kooperatifimizin 2016/2017 iş yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Şubat 2018 
tarihine rastlayan Cumartesi günü saat 11 .oo de Pırıltı Düğün Salonları Eşref 
Dinçer Mahallesi Irmak Sokak No: 222 Gemlik / BURSA*adresinde yapılacaktır.

lik toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı Kooperati
fimiz Ana Sözleşmesi 28. maddesi gereğince 25 Şubat 2018 tarihine rastlayan 
Pazar günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

YÖNETİM KURULU 
GÜNDEM
1- Yoklama ve açılış
2- Divan kurulunun seçimi (1 Başkan, 2 katip)
3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
4- Bakanlığın 08.10.2013 tarih ve 2013/7 sayılı genelgesi uyarınca, oya 

sunulması geriye bırakılan 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 iş yıllarına 
ilişkin Yönetim Kurulu tarafından verilen raporların ayrı ayrı okunması, Bakanlığın 
11.01.2018 tarih ve 2018/1 sayılı genelgesi uyarınca okunan raporlara ilişkin 
düzenlenen İnceleme Raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi ile ayrı ayrı 
oylamaya sunulması,

5- 2016/2017 iş yılına ilişkin Yönetim Kurutu tarafından verilen raporların 
okunması, Bilanço ve Gelir Tablolarının incelenmesi, belirtilen dönem için 
Bakanlığın.11.01.2018 tarih ve 2018/1 sayılı genelgesi uyarınca düzenlenen in
celeme raporunun okunması, müzakeresi ve oylamaya sunulması

6- 2012/2013, 2013/2014,2014/2015, 2015/2016 ve 2016/2017 iş yıllarında görev 
yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası

7- Karara bağlanmayan faaliyet dönemlerine ilişkin ortak içi ve ortak dışı 
faaliyet Kar/Zararın görüşülerek karara bağlanması

8- Kooperatifin 2017/2018 İş yılı bütçesi ve çalışma programının görüşülmesi ve 
karara bağlanması

9- Birliğimiz tarafından ortak üreticilere verilecek olan aynı ve nakdi kredilerin 
kullandırılmasına ilişkin olarak yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun 
görüşülerek karara bağlanması

10- Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Asil ve Yedek üyelerinin seçimi
11-Yönetim Kurulu üyelerinin hakkı huzur ve harcırah gibi parasal haklarının 

belirlenmesi
12- Dilek ve temenniler
13- Kapanış.
Not: a) Bir ortağın genel kurula katılabilmesi için genel kurul toplantı tarihinden 

en az 20 gün önce müteselsil kefillikten doğanlar dahil vadesi gelen borçlarını 
tamamen ödemiş, Genel kurulda bilançosu görüşülecek iş yılına ait rekolte beyan
namesini vererek, ürün teslim taahhüdünde bulunmuş ve teslimini taahhüt ettiği 
ürünün/azami teslimat miktarının en az %50 sini teslim etmiş olması şarttır.

b) Kooperatifimiz 2016/2017 işyılı Bilanço ve gelir-gider hesapları, kooperatifin 
çalışma politikası ve strateji belgesi ile 2017/2018 iş yılı çalışma programı ve 
bütçesi kooperatif ana sözleşmesinin 34. maddesi ve 64. maddesi gereğince ko
operatifimiz idari binasında ortaklarımızın incelemesine sunulacaktır.

c) Bakanlığın 11.01.2018 tarih ve 2018/1 sayılı genelgesi uyarınca düzenlenecek 
raporun toplantı tarihine kadar hazır olmaması durumunda aynı genelgenin 4. ncü 
maddesi gereği 2013/7.sayılı genelge hükümlerine uyularak işlem yapılacaktır.

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ 
GEMLİK ŞUBE BAŞKANLIĞINA AN 

14, GENEL KUBUL İLANI
Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik 

Şubesi yönetim kurulu başkan 
Muhammet Usta başkanlığında 
16.01.2018 günü toplanarak aşağıdaki 
gündem doğrultusunda 14. Olağan 
genel kurul kongresine gitmeye 
gidilmesine oy birliği ile karar 
verilmiştir.

İlk toplantı 4 şubat 2018 günü 
dernek merkezinde saat 14.00 te 
yapılmasına, çoğunluk sağlanamaması 
halinde ikinci toplantısını çoğunluk 
aranmaksızın 11 Şubat 2018 Pazar 
günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

YÖNETİM ADINA ATATÜRKÇÜ 
DÜŞÜNCE DERNEĞİ 
GEMLİK ŞUBE BAŞKANI 
MUHAMMET USTA

GÜNDEM
1- Yoklama ve açılış,
2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, 
3- Divan kurulunun belirlenmesi, 
4- Konukların konuşması, 
5- Yönetim kurulu raporunun 

okunması (Gelir-Gider)
6- Denetleme kurulu raporunun 

okunması,
7- Raporlar üzerinde görüşmeler,
8- Yönetim kurulu raporunun 

oylanması,
9- Denetleme kurulu raporunun 

oylanması,
10- Tahmini bütçenin okunup 

oylanması,
11-Yönetim kurulu, Denetlemeku- 

rulu, Disiplin kurulu ve genel kurul 
delegelerinin seçimi,

12- Dilek ve temenniler ile plaket
lerin verilmesi kapanış.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

ADIMA BASTIRMIŞ OLDUĞUM SERİ A16601 -17600 SIRA NUMARALI 20 CİLT 
İRSALİYELİ FATURA, SERİ A 64151-64200 SIRA NUMARAL11 CİLT VE 

SERİ A 64251 - 64350 SIRA NUMARALI 2 CİLT FATURA, 
SERİ A 56101-56200 SIRA NUMARALI 2 CİLT SEVK İRSALİYESİ, 
SERİ A 2501 - 2550 SIRA NUMARAL11 CİLT GİDER PUSULASI, 

SERİ A 9601-9850 SIRA NUMARALI 5 CİLT PERAKENDE SATIŞ FİŞİ 
KAYBOLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR. AYDIN ÇAKAN GEMLİK V.D. 29167300198

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez 'Güler Ajans

ACİL SATILIK
HİSARTEPE MAHALLESİNDE 

FULL DENİZ MANZARALI 
4+1 DUBLEKS EV

SAHİBİNDEN SATILIKTIR I 

0 535 854 51 08

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AUANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Sürücüler dikkat! 0 ödemelerde son 15 gun
Yeni yıla girme 
mizle birlikte araba 
sahibi vatandaşlar 
2018 yılı Motorlu 
Taşıtlar Vergisi'ni 
ödemeye başladı. 
2018 yılına girilme
siyle birlikte 
vatandaşlar, hangi 
araç için ne kadar 
Motorlu Taşıtlar 
Vergisi (MTV) 
ödeyeceğini merak 
ederek sorgula
malara başladı. 
Bununla birlikte 
merak edilen ve 
detaylı bilgi almak 
üzere sorgulanan 
bir diğer konu ise, 
2018 MTV vergi 
sinin nasıl hesap 
(andığı ve ödeme 
lerin nasıl yapıldı 
ğına ilişkin oldu. 
Peki, 2018 Motorlu 
Taşıtlar Vergisi 
(MTV)nasıl

hesaplanır? 
Bankalar MTV için 
3 taksite kadar 
ödeme imkanı 
sunarken, Gelir 
İdaresi Başkanlığı 
(GİB) internet 
sitesinden MTV 
nasıl ödenir? 
Torba Yasa (Bazı 
Vergi Kanunları ile 
Diğer Bazı Kanun
larda Değişiklik 
Yapılmasına Dair

Kanun), Resmi 
Gazete aracılığıyla 
yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. 
Yayımlanan yeni 
yürürlük 
doğrultusunda Mo
torlu Taşıtlar Ver
gisi (MTV) için 
ödeme yapılacak 
yeni zamlı oranlar 
belli oldu. Bununla 
birlikte alınan 
kararla birlikte,

2018’den itibaren 
alınan araçlarda 
silindir hacmi ve 
yaşının yanında 
aracın değerinin 
sisteme katılmasını 
öngören önerge de 
kabul edildi.
2018 MOTORLU 
TAŞITLAR VER
GİSİ (MTV) NE 
KADAR?
Merakla beklenen 
motorlu taşıtlar 

vergisinde merak 
edilen oranlar 
açıklandı. Bütçe ve 
Plan Komisyo 
nu'nda, Torba 
Tasarıda MTV 
oranlarında düşüş 
öngören önerge 
komisyonda kabul 
edilirken, buna 
göre MTV'de yüzde 
40 artış yerine 
1,300 cc altı için 
yeniden değerleme 
oranı olan yüzde 
15'in uygulanması, 
1,300 cc üzeri 
araçlar için ise 
yüzde 25 artış 
öngörüldü. 
31 ARALIK 
2017’DEN ÖNCE 
KAYIT VE TESCİL 
EDİLEN ARAÇLAR 
DİKKAT!
31 Aralık 2017 tari
hinden önce kayıt 
ve tescil edilen 

araçlar için MTV 
hesaplamasında 
taşıt değerine 
bakılmayacak. Bu 
araç sahipleri 
MTV'yi araçlarının 
motor hacmine 
göre ödeyecek. 
Buna göre 31 
Aralık 2017'den 
önce aracını 
tescil ettirenler, 
1 Ocak 2018'den 
itibaren 1300 cc ve 
aşağısı araçlar (1-3 
yaş) için 743 lira, 
1301 cc-1600 cc 
arası araçlarda bin 
294 lira, 1601 cc- 
1800 cc arası 
araçlarda 2 bin 284 
lira, 1801 cc-2000 
cc arası araçlarda 
3 bin 598 lira, 4001 
cc ve yukarısı 
araçlarda 29 bin 
483 lira MTV 
ödeyecek

HiiMimetteıı eıı kadınları için sigorta seiertierliği
Milyonlarca ev 
kadını için umut 
kapısı olan esnek, 
uzaktan çalışma, 
isteğe bağlı 
sigorta, geçici işe 
güvence konusun 
da her gün yeni bir 
adım atılıyor.
Hükümet, sayısı 12 
milyonu bulan ev 
kadınlarının "ev 
sigortası" yaptıra 

rak emekli olmaları 
için adeta seferber
lik gerçekleştirdi. 
Hükümet, ev kadın 
larının isteğe bağlı 
sigorta primi yatır 
masını teşvik eder 
ken, evden, uzak
tan çalışma ile işgü 
cüne katılımını da 
özendiriyor. Bu 
kapsamda kadınla 
ra yönelik istihdam 

garantili kursların 
sayısı da artırılıyor. 
Ev kadınlarının 
isteğe bağlı sigorta 
lı olabilmesi için 18 
yaşından büyük ve 
başka yerde 
çalışmama şartı 
var. Ayrıca havlu, 
örtü, çarşaf, çorap, 
halı, dokuma, örgü, 
nakış, turistik 
eşya, hasır, sepet, 

süpürge, ip, yapma 
çiçek, süs eşyaları 
gibi kendi imkânla 
rıyla çalışıp ürete 
rek satışını yapma 
lan gerekiyor. 
Ancak ticari, tarım 
sal ya da mesleki 
«faaliyetler de 
bulunanlar bu 
kapsamda bu- 
lunmu yor.
DUL AYLIĞI ALA

NA DA SİGORTA 
Başvuru için vergi 
dairesinde gelir 
vergisi mükellefi 
olmadıklarına 
yönelik yazı 
almaları gerekiyor. 
Ardından da 
"isteğe bağlı sig
orta giriş bildir
gesi" doldurmaları 
yeterli oluyor. 
Babasından dul 

aylığı alan kadınlar 
da isteğe bağlı 
sigortalı olabiliyor. 
Kadınlara yönelik 
istihdam garantili 
kursların da sayısı 
artırılacak. Bugüne 
kadar eğitim prog 
ramları ve kursla 
rın da etkisiyle 100 
bin ev kadını iste 
ğe bağlı sigorta 
yaptırdı.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAŞEDEBEKİEMEKYOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel:(0.224)51396 83GEMLİK|

KUÇUKKUMLA 
özgüzeiyali sitesinde 

HAVUnUESYAlheESYASIZ 
2+1DAİRESANİBİNDENSATIUK

05353781800
Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Emekli maaşı e-devlet'te
Bu ay SSK ve Bağ- 
Kur emeklilerine de 
memur emeklilerine 
de yüzde 5.69 zam 
yansıtıldı. Maaşlara 
bu artış eklenirken, 
ayrıca aylığın yüzde 
4’ü oranındaki ek 
ödeme de yükseldi. 
Üstelik 2018 zamlı 
emekli maaşları e- 
devlet'te de yer aldı. 
E-devlef e girerek 
emekli maaşınızı 
takip edebilir, 
emekli maaşına 
gelen zamı kontrol 
edebilirsiniz, 
meklilerin zarri sis
temi kurumlara göre 
farklılık gösteriyor. 
SSK ve Bağ-Kur 
emeklilerinin 
zammını enflasyon, 
memur emeklilerinin 
artışını ise toplu 
sözleşme belirliyor. 
Ancak Ocak zammı 

hem SSK ve Bağ- 
Kur emeklileri hem 
de memur emeklileri 
için yüzde 5.69 çıktı. 
Çıplak maaşlara bu 
artış eklenirken, 
ayrıca her ay öde
nen aylığın yüzde 
4'ü oranındaki ek 
ödeme de yükseldi. 
Milyonlarca SSK ve 

Bağ-Kur emeklisinin 
Ocak ve Temmuz'- 
daki zam oranlarını 
bir önceki 6 aylık 
dönemdeki en
flasyon belirliyor. 
Tüketici Fiyat En- 
deksi'ndeki 6 aylık 
değişim, SSK ve 
Bağ- Kur 
emeklilerinin zam 
oranlarını gös
teriyor. Bu da 
Türkiye İstatistik 
Kurumu'nun (TÜİK) 
açıkladığı enflasyon 
verileriyle ortaya

çıkıyor. Emekliler, 
artış oranlarını zam 
aylarında öğreniyor. 
SSK ve Bağ- Kur 
emeklileri, Ocak 
zamlarını ayın 3'ün 
de öğrendi. TÜİK'in 
açıkladığı verilere 
göre, 2017'nin ikinci 
6 aylık dönemindeki 
enflasyon yüzde 
5.69 oldu. Bu da 
SSK ve Bağ-Kur 
emeklilerinin zammı 
nı yüzde 5.69 olarak 
gösterdi. Yaklaşık 2 
milyon memur emek 

lisinin zam oranı ise 
toplu sözleşmede 
belirleniyor.
örneğin; geçtiğimiz 
Ağustos'ta imza
lanan toplu sözleş 
mede memur emekli 
lerinin Ocak 2018 
zammı yüzde 4 ola 
rak belirlendi.
Ayrıca 2017'nin ik
inci yarısındaki en
flasyon Temmuz 
2017'deki yüzde 
4'lük zam oranını 
aşarsa, enflasyon 
farkı verileceği 

karara bağlandı. 
2017'nin ikinci 6 
aylık döneminde 
Tüketici Fiyat En
deksi yüzde 5.69 
çıktığı için, memur 
emeklilerine yüzde 
1.69'luk enflasyon 
farkı oluştu. Memur 
emeklilerinin 
böylece yüzde 4'lük 
Ocak zammı, en
flasyon farkıyla 
yüzde 5.69'a ulaştı. 
İnternetten emekli 
maaşı bilgisi emekli 
maaşı hesaplama ve 
sorgulama uygula 
ması ile alınabiliyor. 
Sosyal Güvenlik Ku- 
rumu’nun emekli 
maaşı hesaplama ve 
sorgulama işlemleri 
e-Devlet üzerinden 
gerçekleştirilebiliyor 
. E-Devlet siste
minde vatandaşlar 
emekli maaşı

hesaplama ve 
sorgulama işlem 
lerini kimlik doğru 
laması yaparak, 7 
gün 24 saat gerçek 
leştirebiliyor. e-De- 
vlet sistemi üz
erinde yer alan 
kamu kurum ve 
kuruluşlarının 
dijital hizmet 
uygulamalarının 
kullanıla bilmesi 
için öncelikli olarak 
e-Devlet sistemi 
üzerinde kimlik 
doğrulaması yapıl 
ması gerekliliği 
bulunuyor. Bu 
aşamada vatan 
daş lar e-Devlet 
şifresi ile dahi 
e-Devlet kimlik 
doğrulaması ya
parak, online emekli 
maaşı sorgulama 
işleminden yarar 
lanabiliyor.

Takibe alınacak Meıle ilgili kritik açıklama
BDDK Başkanı 
Akben, "Yeni UFRS 
ile (Telekom gibi 
yakın izlemeye 
alınan kredilerde) 
takibe dönüşüm için 
belli bir süre yok; 
bankalar zarar bek
lerse takibe alabilir
ler" dedi 
Bankacılık Düzen
leme ve Denetleme

Kurumu (BDDK) 
Başkanı Mehmet 
Ali Akben, 
bankacılıkta 
Uluslararası Fi- 
nansal Raporlama 
Standartlan'nda 
(UFRS) yapılan yeni 
düzenlemelerle Türk 
Telekom gibi yakın 
izlemeye alınan 
kredilerin takibe 

dönüşümü için 
belirlenmiş bir süre 
olmadığını ve ban 
kaların bu krediler
den zarar beklemesi 
durumunda takibe 
alabileceklerini 
söyledi.
Akbank'ın bir yıldan 
uzun süredir geri 
ödenmeyen OTAŞ 
kredisini yakın izle

meye aldığını 
açıklamasının 
ardından Garanti 
Bankası ve İş 
Bankası da krediyi 
yakın izlemeye 
almıştı.
Ojer Telekomüni 
kasyon AŞ (OTAŞ), 
yüzde 55 Türk 
Telekom hissesini 
teminat vererek

2013 yılında aldığı 
4.75 milyar dolar 
tutarındaki krediyi 
geri ödeyemiyor. 
OTAŞ'a 2013 yılında 
4.75 milyar dolar 
tutarındaki krediyi 
veren 30'a yakın 
banka arasında en 
büyük payı Akbank, 
Garanti Bankası ve 
İş Bankası alıyor.

Garanti Bankası'nın 
üçüncü çeyrek 
bilançosuna 
göre 951.4 milyon 
dolar ve 7.8 
milyon euro 
tutarındaki krediyi 
daha önce "Stan
dart Nitelikli 
Krediler ve Diğer 
Alacaklar" sınıfında 
takip ediyordu.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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GEREKLİ TELEFONLAR
İtfaiye 110
Potla İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 51312 06

KAYMAKAMLIK

ULAŞIM

Kaymakamlık 513 10 51
C.8avcıllğl 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet MOd. 813 10 28

HASTANELER
Devlet Hastanesi 017 34 00
Sahil Dev. Kast. 013 23 29
Mer.Sag.Ocagı 513 10 00
Tomokay Tomografi 513 00 29
Acıbadem 2S0 44 44

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Takal 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Msnsstır Taksi 517 33 94

RESMİ DAİRELER
Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
O rm. Böl. Şef. 
Milli Eğt Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb.
Karayollan 
Liman Baş.
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe 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
51311 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73
513 18 46
513 71 66

BELEDİYE
Santral 513 45 21-23
Başkanlık 5134520

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

DEHİZ OTOBÜsIT
Bursa 256 77 84
Mudanya S44 30 eo
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tos. 513 23 94

VAPUR-FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (228) 363 43 19
Eeklhlsar (262) 855 60 31

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

DAMITICILAR ~
GEMDAŞ 513 29 29
Aygsz 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 813 80 00
Akçagaz 614 88 70
Totalgaz___________ 514 17 00
Akoan Petrol a13 ,o 7O
MAR-PET s,s so 33
TUncay Otogez 013 ıs 4a
Beyza Petrol sı» °< °A_

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5981 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

mlllllEfllH
VENÜS SİNEMASI 

ARİF V 216 
11.30-14.00-16.30- 

19.00-21.30 
DELİHA2 

11.30-14.00-16.30- 
19.00-21.15

AİLE ARASINDA 
14.00-19.00-21.15

FERDİNAND 
12.00-16.30 
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikKsrfez
OEMLİK'İN İLK GÜNLÜK »IYA1I OAZİTMİ

DÜĞÜN SALONU Hayal etmek SÎZDEN... Gerçekleştirmek BİZDf N...

DÜĞÜN - NİSAN 
SÜNNET - KINA 

t YEMEKLİ
YEMEKSİZ 

VE HER TÜRLÜ 
CEMİYETLERİNİZ 

İÇİN 
HİZMETİNİZDEYİZ

^8

hgr bütcgyg 
UYGUN 

KİŞİYG ÖZGL VE 
HAZIR GELİNLİK 

KINALIK - NİŞANLI l<
KAFTAN- Â

ÖZGL DİKİM Â 
VG HAZIR ABIY6 

ÇGŞİTLGRİMİZ İLE 
PROFGSYONfcâf , 

ı KADROMUZU®. 
İHİZMGTİNİZDG^ j

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

Cumhuriyet Mh. 432. Sk. No: 7 REZERVASYONLARIMIZ
* YILI

Manastır Mevkii GEMLİK BAŞLAMIŞTIR
3 Terzioğlu Moda

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 3/B GEMLİI
facebook

GSM: 0 532 B15 31 05 GSM: 0 541 52012 02



2017 MODEL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE YÜKSEK VERİMLİ SIKIM! F3 KONTİNÜ

[KAVLAK]
B DOĞANIN HÂZİNESİ W II

ZEYTİN 
KASALARINIZ 
ANINDA SİZE

BASKI SIRASI BEKLEMEK YOK
TESLİM!

GÜNLÜK 300 TON . . - J—-----JM———------- --------
YAĞLIKZEYTİN İŞLEME KAPASİTESİ yENI FABRİKAMIZ YALOVA YOLUNDA HİZMETİNİZDE!

?MARMARA'NIN EN BÜYÜK ZEYTİNYAĞI FABRİKASI ^05306606880

GemlikKHrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

18 Ocak 2018 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

İRFAN ÜNLÜ1 
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

L GEMLİK 4
[ .___ irfanunluemlak.sahibinden.com

Belediye Düğün Salonu’nda yapılacak olan Genel kurulda yapılacak seçimlere Mevlüt Avcı ve yönetimi tek liste ile katılacak.

iiiılllIllıIlHliMMIılıMlilınH
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Mevlut Avcı ile 15 yıl...
Gemlik esnaf ve sanatkarını kredi ile des 

tekleyen S.S. Esnaf ve Sanatkarlar™™ 
ve Kefalet Kooperatifi’nin bugün gel™ KU- 
rulu yapılacak.

Kooperatifin başkanlığını 2003 yılından 
beri yürüten Mevlüt Avcı, tek liste ile gire 
ceği kongrede görevini sürdürecek.

Mevlüt Avcı’yı çocukluğumdan beri 
tanınm. Babalarımızın Yeni Çarşıda 
işyerleri vardı. Devamı sayfa 4’de

S.S.Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi 
ve Kefalet Koopera 
tifinin 2017 yılı 
olağan Genel kurul 
toplantısı bugün 
Belediye Sosyal 
Yaşam Merkezi 
Düğün Salonu’nda 
yapılacak. 
Genel Kurulda 
Kooperatif Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Mevlüt Avcı yeniden 
aday oldu.
2003 yılında Koope 
ratif Yönetim kurulu 
başkanlığına seçilen 
Mevlüt Avcı, 15 yıldır 
kesintisiz olarak 
Kooperatif başkanh 
ğını sürdürüyor. 
Avcı, gazetemize 
yaptığı açıklamada,

kooperatif tüzüğünün 
değiştirilerek her yıl 
genel kurul yapılması 
yerine 3 yılda bir ve 
tek genel kurul 
toplantısı yapılması 
kararlaştırılması 
nedeniyle tüm 

kooperatiflerin 
genel kurula gittiğini 
söyledi. Mevlüt Avcı, 
mevcut yönetim ku
rulunda bir değişiklik 
yapmadan tek liste 
ile seçimlere katıla 
caklarını belirtti.

Saadet 
. Partisi | 
İl Başkanı 

Atmaca, 
“Gemlik! 
taşımaya 
kimsenin 

gücü 
yetmez

Saadet Partisi i : > - 
Bursa İl Başkanı c 
Yüksek İnşaat O 
Mühendisi Meh 
met Atmaca //çe;^ 
Merkezi’nde yaptı*' 
ğı basın toplan 
tısında yaptığı 
konuşmada,“KHK 
ile depremin yapa 
mayacağı kadar , 
Gemlik yıkıma : ; V 
uğramıştır. Eko > 
nomik ve psiko , 
lojik olarak tüm 
Gemlik perişan k' 
hale getirilmiştir. ’’ 
dedi. Syf2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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IHarmaraMrtik'ten rekor alım nesin ödeme
2017-2018 kampanya döneminde 51 bin 500 ton ürün alarak tüm zamanların alım rekorunu 
kıran Marmarabirlik, ürün bedellerinin kalan yüzde 20'lik kısmını 26 Ocak'ta ödeyecek. 
Marmarabirlik böylece üretici ortaklarına toplam 290 milyon lira ödemiş olacak.
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, 2017-2018 
ürün alım kampan 
yasının 10 Ocak'ta 
sona erdiğini be
lirterek, "Kampanya 
kapsamında toplam 
51 bin 500 ton ürün 
alımı yaparak Mar
marabirlik tarihinde 
rekor bir alıma 
ulaştık" dedi. 
Kampanya boyunca 
ürün bedellerinin 
yüzde 80'inin hafta 
lık dilimler halinde 
peşin ödendiğini 
kaydeden Asa, 
bugüne kadar 
üreticiye 220 mil 
/on TL ürün bedeli 
ödendiğini söyledi. 
Asa, ürün bedelle 
rinden kalan yüzde 
20'lik kısmı ise 26 
Ocak'ta ödeyecek
lerini açıkladı.

Saadet Partisi 
Bursa İl Başkanı 
Yüksek İnşaat 
Mühendisi Mehmet 
Atmaca İlçe Merke 
zi’nde yaptığı basın 
toplantısında 
yaptığı konuşmada, 
“KHK ile depremin 
yapamayacağı 
kadar Gemlik yıkı 
ma uğramıştır. Eko 
nomik ve psikolojik 
olarak tüm Gemlik 
perişan hale 
getirilmiştir.” dedi. 
Basın toplantısına 
SP eski II Başkanı 
Gökhan Küçük, SP 
ilçe Başkanı Ahmet 
Vakkas Yıldız ve il 
çe yönetim kurulu 
üyeleri katıldı. 
Atmaca açıklama 
sında, Bursa 
OHAL kapsamında 
hazırlanan ve 
Resmi Gazete’de 
yayımlanan 696 
sayılı KHK’nın 
Madde 13. Geçici 
Madd 25’te ifade 
edilen “Bursa İli 
Gemlik İlçesinin 
deprem tehlikesi 
altın da bulunması 
ve İlçe sakinlerinin

TOPLAM 290 
MİLYON LİRA 
ÖDEME 
2017-2018 ürün 
alım kampanyasını 
değerlendiren Baş 
kan Asa, "Marmara- 
birlik'te yüzleri 
güldüren bir kam
panya dönemini 
geride bıraktık. 
Üreticimizin bir yıl 
boyunca gözü gibi 
bakıp alın teri ve 
emekle yetiştirdiği 
ürününü kazanca 
dönüştürmek için 
var gücümüzle 
çalıştık. Üreticinin 
taleplerine kulak 
verdik, erken fiyat 
açıkladık, her hafta 
aldığımız ürün be
dellerinin yüzde 
80'ini peşin ödedik. 
Ürün bedellerinin 
kalan yüzde 20'lik 
kısmını ise 26 Ocak 

hâli hazırdaki 
yerleşim yerlerin 
den nakledilmesi 
nin zorunlu bulun 
ması sebebiyle” 
ifadesinin Gemlik 
halkını ve Türkiye 
kamuoyunu 
şaşırttı” dedi. 
Atmaca, “Deprem 
tehlikesi gerekçe 
gösterilerek bir 
kentin taşınması 
bilim ile ya da akıl 
ile izah edilebilecek 
bir durum değildir. 
Eğer ifade edilen 
riskler bir kentin 
taşınmasını gerek
tiriyor ise Türkiye’ 
de bulunan ve baş 
ta İstanbul olmak 
üzere şehirlerin 
%50’sinin taşınması 
gerekir. Ülkemizin 
büyük bir bölümü 
nün deprem riski 
altında olduğu bir 
gerçektir. Hali 
hazırda mevcut bu
lunan ve özellikle 
1998 yılı öncesi 
yapılan yapıların 
deprem riski taşıdı 
ğı da bir gerçektir. 
Bu gerçek; yalnız 
Gemlik için değil 1.

Cuma günü ödeme 
kararı aldık.
Böylece üretici 
ortaklarımıza top 
lam 290 milyon TL'- 
İlk ürün bedelinin 
tamamını kampa
nya bitiminde üste
lik de 1 lira bile kre 
di çekmeden öde 
miş olacağız. 
Ortaklarımıza hiç 
borcumuz kalmaya
cak" diye konuştu. 
2018 YILINDA 

derece deprem böl
gelerinde bulunan 
kentlerin hepsi için 
vardır. Bu sorun 
için 16.5.2012 tarih 
ve 6306 nolu kanun 
çıkartılmıştır. Bu ka
nunun amacı “afet 
riski altındaki alan
lar ile bu alanlar 
dışındaki riskli yapı 
ların bulunduğu 
arsa ve arazilerde, 
fen ve sanat norm 
ve standartlarına 
uygun, sağlıklı ve 
güvenli yaşama 
çevrelerini teşkil 
etmek üzere iyileş 
tirme, tasfiye ve ye
nilemelere dair usul 
ve esasları belir
lemektir.” Ancak 
696 nolu KHK

HEDEF 500 MİLYON 
TL CİRO 
Asa, Marmarabir- 
lik'in son yıllarda 
ürün ahmlarından 
satışlarına, yatırım 
dan ihracata kadar 
artan bir başarı 
ivmesi gösterdiğini 
vurgulayarak, 
geçmişte batık bir 
kurum olarak bili
nen Marmarabir- 
lik'in bugün 
üreticinin yüzünü

15.5.1959 tarihli ve 
7269 sayılı Umumi 
Hayata Müessir 
Afetler Dolayısıyla 
Alınacak Tedbirlerle 
Yapılacak Yardımla 
ra Dair Kanuna 
dayanmaktadır. 696 
nolu KHK’de ifade 
edilen sorunun çö 
zümü ile ilgili 6306 
nolu kanun varken 
yeniden KHK 
çıkarmanın ve kenti 
taşımanın teknik 
hiçbir izahı yoktur.

GEMLİK 
EKONOMİK YIKIMA 
UĞRAMIŞTIR 
KHK ile depremin 
yapamayacağı 
kadar Gemlik yıkı 
ma uğramıştır. Eko 

güldüren, emeğinin 
karşılığını eksiksiz 
ve zamanında öde 
yen örnek bir Birlik 
haline geldiğini 
söyledi.
Başkan Asa, bu 
güzel tablonun 
bozulmaması için 
ortakların kuru- 
muna sahip çıkma 
lan gerektiğini be
lirtti. Üreticinin 
kazancını artırmak 
için güçlü ortak 

nomik ve psikolojik 
olarak tüm Gemlik 
perişan hale getiril 
miştir. Bir takım 
gizli planlar uğruna 
on binlerce insanın 
ekmeğiyle oyna
maya kimsenin 
hakkı yoktur. Saa 
det Partisi olarak 
ilçemizde yaşayan 
100 binden fazla 
hemşerimiz adına 
tüm yetkililere sesle 
niyoruz. Gemlik 
kanserli bir hasta 
değildir, basit mü
dahaleler ile iyi leşe 
cek bir durumda 
iken kanser teşhisi 
konulmuş ve organ 
larımız kesilerek 
yerlerine protez 
nakli yapılmak is
tenmektedir. Biz 
kanserli değiliz. 
Kimsenin protezine 
de ihtiyacımız yok
tur. Deprem tellallığı 
yaparak Gemlik’i 
taşımaya kimsenin 
gücü yetmez. Gem
lik olduğu yerde 
kalacak ve yerinde 
dönüşüm olacaktır.

100 BİN; BİRDEN 

güçlü kooperatif 
ilkesiyle çalışmaya 
devam edeceklerini 
de kaydeden Asa, 
"Üreticimiz 
kampanya döne
minde emeğinin 
karşılığını aldıkça 
daha büyük bir so
rumluluk duygusu 
ile kendimize yeni 
hedefler belirledik. 
2018 yılında daha 
çok ürün satmayı, 
daha çok ürün 
almayı ve yeni 
yatırımlar yapmayı 
hedefliyoruz. 2023 
yılında ulaşmayı 
hedeflediğimiz 500 
milyon lira ciroyu 
da 2018 yılı hede
fimiz olanak be
lirledik. Üretici 
ortaklarımızın deste 
ği ile bu hedeflerim
ize de hep birlikte 
ulaşacağımıza 
inanıyoruz" dedi.

BÜYÜKTÜR 
Zorunlu göç kabul 
edilemez. Gemlik ile 
ilgili bir karar verile
cekse buna Gemlik 
halkı karar verir. 
Cumhurbaşkanım/ 
zın dediği gibi 100 * 
binlik Gemlik halkı 
1 KHK den büyük
tür. Halka rağmen 
hareket edenler er 
ya da geç yanıl 
d ıklarım an laya 
ca klardır. KHK de 
sorumluluğu bulu
nan Sayın Belediye 
Başkanımızı, Mil- 
letvekillerimizi, Ba 
kanlarımızı, Başba 
kan ve Cumhur 
başkanımızı gerekli 
değişiklikleri yap
maya, Mecliste 
grubu bulunan 
muhalefet 
partilerini de 
mecliste önerge 
vermeleri için 
çalışma yapmaya 
davet ediyoruz. 
696 sayılı KHK, 
6306 sayılı kanuna 
atıf yapılarak ve 
yerinde dönüşüm 
şeklinde yeniden 
düzenlenmelidir. ”
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Bursa'da kumar 
oynatılan lokale 
polis baskın yaptı. 
Edinilen bilgiye 
göre, gece saat
lerinde Osmangazi 
ilçesinde faaliyet 
gösteren bir 
dernek lokalinde 
kumar oynandığı 
ihbarını alan Ahlak 
Büro Amirliği ekip
leri, lokale baskın

ASAYİŞ ŞUBE 
MÜDÜRLÜĞÜ;

düzenledi. Ekipler, bin 500 TL para, 
yapılan baskında 4 106 adet iskambil

kağıdı ve 1 adet 
oyunda kullanılan 
pul ele geçirdi. 
Kumar oynadığı 
tespit edilen 4 
şahsa idari ceza 
uygulanırken, iş 
yeri sahibi 
hakkında ise 
"kumar oynatmak 
için yer ve imkan 
sağlamaktan” adli 
işlem yapıldı.

Bursa'da 
uyuşturucuya 

geçit yok

itiraz dilekçesinde kara 
para detayları göze çarptı
FETÖ/PDY soruş 
turması kapsamın 
da yargılanan 60 
sanık arasında bu
lunan 4 iş adamı 
nın, örgütün kara 
parasını bazı vakıf 
ve şîrketfer 
üzerinden akladık 
lan ileri sürüldü. 
Bursa'da 
Fetullahçı Terör 
Örgütü/Paralel 
Devlet 
Yapılanması'na 
(FETÖ/PDY) yöne
lik soruşturma 
kapsamında açılan 
davada tutuksuz 
yargılanan 4 iş 
adamı hakkında 
Cumhuriyet 
Başsavcılığı tara 
fından hazırlanan 
tutuklama talebin 
de örgüte aktarılan 
paralarla ilgili bil
giler dikkati çekti. 
Bursa Cumhuriyet 
Başsavcılığınca 
tutuksuz 
yargılanan 4 iş 
adamı hakkında 
hazırlanan tutukla
maya ilişkin talep 
yazısı mahkemeye 
sunuldu. Talep 
yazısında, Orhan 
adlı gizli tanığın, 
"Örgütün büyük 
miktardaki para 
kasaları M.K, F.K, 
A.F.E, T.B, A.Y. ve 
I.S. ile E.K, 
firmaları adına 
hesap açtırarak, 
ihracat-ithalat 
yapmış gibi işlem 
yaparak örgüt 
paralarını

Torbacılara bir
aklıyordu.
Ayrıca stratejik 
işlerini de bu kişi 
ler ve bu kişilere 
ait firmalar çözer 
di" ifadeleri yer 
aldı.Tutuksuz 
yargıla nan iş 
adamı F.K'nin bir 
süre cezaevinde 
kaldıktan sonra 
etkin pişmanlıktan 
faydalanarak 
tahliye edildiği 
hatırlatılan tutuk
lama talebi yazısın 
da, F.K'nin banka 
hesapları nın ince
lenmesiyle oluştu 
rulan bilirkişi ra
porunun sonuçla 
rina yer verildi. 
Talep yazısında, 
"Bilirkişi raporuna 
göre, F.K'nin 
banka hesapları 
incelendiğinde 
himmet çeklerinin, 
kara paranın, 
elden ve takastan 
tahsili yoluyla 
toplam 250 milyon 
467 bin 248 liralık 
olduğu 
görülmüştür.

Ticari olmayan ve 
gerçek kişi mev 
duat hesabı 
üzerinden yüksek 
tutarda 'himmet' 
adı altındaki bu 
kara paranın, 
F.K'nin banka 
mevduat hesapla 
rında, şirketleri 
üzerinden 
aklandığı, bu 
eylemlerle kara 
paraların da 
FETÖ/PDY'nin 
talimatı ile bu 
örgütün sahibi 
olduğu firmalara 
ve üyesi olan 
kişilere aktarıldığı, 
diğer bir deyişle 
FETÖ/PDY'nin 
finansmanında 
kullandığı tespit 
edilmiştir." 
Tutuklama 
talebinde, bilirkişi 
raporunun sonuç 
kısmında yer alan, 
"F.K'nin oğlu ve 
bir akrabasının, 
'Kara Paranın 
Aklanmasının 
Önlenmesine Dair 
Kanun'da tarif

Bursa'da narkotik polisinin düzenle 
diği iki ayrı operasyonda 4 kişi gözaltı 
na alındı. İl Emniyet Müdürlüğü 
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım ilçesinde 
bir aracın içerisinde uyuşturucu 
satıldığı istihbaratına ulaştı. Yapılan 
operasyonda S.K. ve Y.T. gözaltına 
alındı. Şüphelilerin üzerinde ve araçta 
yapılan aramada 50 gram metamfeta- 
min, bir miktar bonzai, 1 adet hassas 
terazi ve şeffaf poşet ele geçirildi. 
Bir başka olayda ise, uyuşturucu kul
lanmak suçundan M.Ş. gözaltına 
alındı. Devam eden operasyonlar net
icesinde bu şahsa uyuşturucu sattığı 
tespit edilen S.K. de gözaltına alındı.

edilen kara para 
trafiğinin ortaya 
çıkmasını 
engellemek, 
himmet adı 
verilen paraları 
aklamak ve bu 
yolla terö 
rün finansmanını 
sağlamak kastı 
içinde 
bulundukları 
anlaşılmış, ticari 
olmayan ve ger 
çek kişi mevduat 
hesabı üzerinden 
yüksek para 
hareketlerini 
elden nakit 
yatırma ve nakit 
çekme fiilleriyle 
iş ve işlemlerini 
gizleme amacına 
hizmet etmesin
deki kastın da 
FETÖ/PDY'ye fi- 
nans desteği 
sağlama çabasının 
sonucu olarak 
kuvvetli suç 
şüphesinin 
varlığını delillerle 
ortaya koy 
muştur" ifadeleri 
yer aldı.

darbe daha!

■ r

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 
uyuşturucu sattığı iddiasıyla 2 kişi 
gözaltına alındı. Bursa il Emniyet 
Müdürlüğü Mudanya ilçe Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, bir aracın 
içerisinde uyuşturucu satıldığı bilgi
sine ulaştı. Bunun üzerine operasyon 
yapan ekipler, A.S. ve B.P.'yi gözaltına 
aldı. Şahısların üzerinde ve araçlarında 
yapılan aramada bir miktar metamfeta- 
min ele geçirildi. 2 şüpheli işlemlerinin 
ardından adliyeye sevk edildi. 
Öte yandan Asayiş Büro ekipleri 
tarafından dolandırıcılık ve hırsızlık 
gibi 10 farklı suçtan aranması bulunan 
Y.T. gözaltına alındı. Y.T. sevk edildiği 
mahkemece tutuklandı.
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Kaymakamılan CHP'ye hayırlı olsun ziyareti
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Mevlut Avcı ile 15 yıl...
O yıllar ortaokul öğrencisiydim. 
Gençliğe doğru yeni yeni adımlar 

atıyor, hayatı öğrenmeye çalışıyordum.
I Bunun bir yolu ise o çarşı oldu. 

Kimler yoktu ki o çarşıda. 
Manifaturacı Feridun Özbek, yanında 

yine manifaturacı Kaya Ünver, Lütfü 
Kınay, karşıların da manifaturacı Ahmet 
Semiz, oğlu Ahmet ve Ziya, Türk Hava 
Kurumu Gemlik Şubesi Başkanı 
muhterem insan Zeki Bey, bizim 
işyerinin karşısında konfeksiyoncuHalit 
Aydın amca ve oğlu Hüseyin ağabey, 
koyu Beşiktaşlı İbrahim Koçaş, 
manifaturacı Velettin Çakan, benimle 
yaşıt oğlu Bülent, ilerisinde Gemiçli 
Manifaturacı Hüseyin Turan ve oğlu 
Mahmut Turan, rahmeti eski Belediye 
Başkanı Nezih Dimili’nin babası Muhit
tin amca ve diğerleri sırayla giderdi.
Bir de tuvaletlere doğru işlerleri vardı. 
Bunların başında tuhafiyeci kambur 

Veysel Özmen yanında Mevlüt Avcıların 
kazak, tişört ve iç giyim satan mağa 
zası...

Onun da yanında Hal it Aydın’ın oğlu 
İsmail Aydın, konfeksiyon dükkanı ve 
yanlarında kavaf Fazıl Şentürk ile yine 
kavaf iye işiyle uğraşan hacı Amcanın 
işyerleri bulunurdu.

Mevlüt Avcı’nın babası gürcü kökenli 
ve sert bir insandı. Dükkanlarının karşı 
sında ise Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar 
Kredi ve Kefalet Kooperatifi bulunu yor 
du.

Gemlik’in yeni yapılan Belediye Çarşı’ 
nın o yıllarda benzeri olmadığından 
adına yeni Çarşı denmişti.

Kimileri ise Kapalı Çarşı derlerdi, ama 
çarşının üstü kapalı değil, açıktı.

Mevlut ağabeyi o yılardan beri tanırım 
sizin anlayacağınız. Esnaf Kefalet Koop
eratifi yöneticilerin çoğu çarşı esnafıydı.

Örneğin bunlardan anımsadığım İsmail 
Tatlısözlü, bizim komşumuz sonra Gem
lik’in ilk müteahhitlerinden Orhan Sınır 
taş, Fazıl Şentürk, Ali Sönmez Zavraksız 
İbrahim bunlardan bazılarıydı.

Esnaf Kefalet Kooperatifi’nin en uzun 
başkanlığını yapan ise aynı zamanda 
Gemlik Otomobilciler Derneği Başkanı 
Kavakdipli (Adliye köylü) Emir Doğru’y 
du.

Emir Doğru’nun listesinde hem Fazıl 
Şentürk hem de Mevlüt Avcı bulunurdu. 
Emir Doğru dan sonra 2003 yılında 
Esnaf Kelafat Kooperatif Başkanlığına 
Mevlüt Avcı seçildi. O gün, bugündür 
Mevlüt Avcı esnaf ve sanatkara kredi 
veren bu kurum başında. Alah uzun 
d'mürıer versıh". M'evıût Avcı eshar ve 
sanatkar tarafından doğru, dürüst bilin 
diği için bu görevini sürdürdü, hala da 
sürdürüyor.

Bugün yapılacak olağan genel kurulda 
ise aynı ekibi İle görevi devam edecek. 
Karşılarında rakipleri yok.Mevlüt Avcı 
Emir Doğru’nun rekorunu kıracak mı 
bilemiyorum.

Gemlik Kaymakamı 
Gürbüz Karakuş be
raberinde ilçe 
Emniyet Müdürü Ab- 
dulkadir Yüce, İlçe 
Jandarma Komutanı 
Binbaşı Barış 
Bozkurt ve İşkur 
ilçe Müdürü ünver 
Ünver yeni seçilen 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Cemil 
Acar’ı ziyaret etti. 
Konuşmasına hayırlı 
olsun dilekleriyle 
başlayan Gemlik 
Kaymakamı Gürbüz 
Karakuş, “Gemlik’te 
sorunların çözümü 
nü sağlamak için 
elbirliğiyle katkı 
koyulması ve karşı 
lıklı görüş alışverişi 
gerekmektedir. Bu 
ülkedeki herkes 
bizim yurttaşımız 
herkesin inancına ve 
fikrine saygı duyu

hfcMHMlBlinlISlİlilII II

Gemlik’in gelişimine 
her daim kendi 
çabasıyla destek 
sağlamaya çalışan 
Gemlikli eğitimci 
Yelda Baykız’dan 
kültürel projelere bir 
yenisi daha eklendi. 
Öğrencilerinin 
ufkunu açmaya çalı 
şan ve gereken yer
den zaman zamanda 
destek gören Baykız 
“Eğitim, kültür ve 
sanatın ilçemizde 
daha da canlanması 
için herkesimin 
taşın altına elini 
koyması gerekir” 
dedi.
Yelda Baykız, 
Gemlik’in kültürel, 
eğitimsel ve sanat
sal yaşamına büyük 
destek veren Boru- 
san Holding onursal 
Başkanı merhum 
Asım Kocabıyık’ın 
yaşamını anlatan 
otobiyoğrafik 
kitabından

yoruz. Gemlik’teki 
siyasi partiler konu 
Gemlik olunca 
elini taşın altına 
koymaktan çekin
miyor bu tavırları 
takdire şayandır." 
dedi
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Cemil Acar 
ise, ziyaretleri için 
Kaymakam Karakuş 
’a teşekkür etti.
Acar, “CHP olarak 

öğrencilerine 
dağıtmak için Boru- 
san Holdinğ’ten 100 
kitap getirterek 
dağıttığını, Gemlik’te 
herkesin Asım 
Kocabıyık gibi 
değerleri tanıması ve 
tanıtmasının çok 
önemli olduğunu 
söyledi.

seçilmiş arkadaş 
tarımız ve meclis 
üyelerimiz ilçemize 
nasıl katkı verebiliriz 
noktasın da tüm 
dernek ve sivil 
toplum kuruluşla 
rıyla ortak çalış 
malar yapıyoruz. 
Özellikle muhalefeti 
yıkıcı değil, yapıcı 
olarak yapmaya 
çalışıyoruz." 
şeklinde konuştu.

Baykız şöyle konuş 
tu: “İsteğim üzerine 
merhum Asım Koca 
bıyık’ın otobiyograf 
gisinin anlatıldığı 
kitaptan 100 adet 
tarafıma yollayan ve 
şahsıma bu nedenle 
mektup yazan Boru- 
san Lojistik Firması 
Genel Müdürü Sayın

Son günlerde çıkan 
KHK ile ilgili de 
konuşan İlçe 
Başkanı Cemil Acar 
“Bir gecede çıkan 
KHK ve bunun 
kamuoyuna 
yansımaları 
Gemlik halkını 
olumsuz etkiledi 
Gemlik’i artık 
kötü şeylerle 
anılmasını iste 
miyoruz.” dedi

İbrahim Dölen'e 
teşekkürü bir borç 
bilirim. Gemlik Asım 
Kocabıyık gibi 
büyük değerleri 
daha iyi tanıyacak, 
ve onu unutma 
yacaktır. Gemlik’e 
bıraktığı eserlerle 
her zaman anılacak 
ve sevilecektir.”

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

SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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SPOR KÖŞESİ
Haydar YİĞİT.

ŞAMPİYONLUĞA DAVET
Gemlik futbolunda 

kalite malesef çok 
düştü.

Kaliteli futbolcu 
yetiştiremiyoruz.

Becerisiyle bil
gisiyle fark yaratan 
futbolcumuz yok 
gibi. Futbol kulüp
lerinin alt yapılarının 
albenisi yok.

Heyecan uyandıra 
cak cazibeleri yok. 
Koşarak gidebilecek
leri bir kulüp yok.

Sonuç odaklı 
çalışmayan meyve 
toplayamaz.

Sporculara antre- 
man veren 
eğiticilerde çok 
önemlidir. Dünyayı 
takip eden, onların 

yaptıklarını uygula
maya çalışan, be
cerikli ve yenilikçi 
çalıştırıcıya ihtiyaç 
vardır. Olsa da olur, 
olmasa da olur 
mantığı bu işe 
terstir.

Kaliteyi ürete
meyen, yeniliğe 
kapalı, vizyonu ol
mayan antrenörlerle 
maalesef dibe vurur
sunuz.

Bu tip hocaların 
emeklerine ihanet et
memek çok önem
lidir. Kendine bile 
faydası olmayanların 
çocuklarımıza ne 
faydası olabilir ki. 
Başkalarının 
yetiştirdikleriyle 

takım idare etmek 
çok masraf gerek
tirir. A takım seviye
sine futbolcu çıkara 
mıyoruz. Neden? 
Hep bu saydıkla 
rımdan dolayı. Her 
takımımızın hedefi, 
yüzde seksen A 
takımı kendi yetiştir 
diği futbolculardan 
oluşması lazım.

Yıllık gelir ve 
giderini dengeleye- 
meyen yöneticilerle 
de bu iş olmaz. Gelir 
getirici projeler ha 
yata geçirmek 
gerekir. Hep başka 
larından bekleye 
rekte idarecilik 
yapılmaz. Hizmet 
veremezsin ki.

Bu yıl birinci ama 
tör kümede dört 
takımımız yarıştı. 
İkisi küme düştü. 
İkisi şampiyonluk 
kovaladı. Şampi 
yonluk kovalayan 
takımlarımızın 
futbolcuların büyük 
bir kısmı Gemlik 
dışından. Bunun 
anlamı bizim 
yetiştirdiğimiz 
sporcularla başarı 
yakalayamıyoruz.

İddiasını son haf
taya taşıyan Gemlik- 
sporumuzun bu 
hafta maçı Orhanga 
zi’de. Rakip Yeniköy 
spor. Rakibimiz biz
den bir puan önde. 
Kazanmamız 
gereken bir maç. 
Kazanırsak süper 
amatöre çıkacağız. 
Cengiz Tümer 
hocamız ve Emin 
Doğru hocamız daha 
önce Gemlikspor da 
oynamış ve takımını 
çok seven iki insan. 
Yanlarında büyük 
fedakarlıklarla 
oynayıp büyük

başarı gösteren 
sporcu grubu. Eğer 
takım süper amatöre 
çıkarsa başarı bu 
çocukların olacak. 
Gemlikli olarak son 
maçta çocuklarımızı 
öksüz bırakmama 
mız gerekiyor. 
Orhangazi de 
çocuklarımızın 
yanında olmalıyız.

Gemlik Basketbol 
spora gelince bu 
hafta rakip sahamız 
da Edirne Belediye- 
spordu. Salonun 
büyük bir kısmı 
doluydu. Herkes 
destek vermeye 
çalıştı. Kazanmamız 
için bütün şartlar 
vardı. Kazanırdık da. 
İki kez uzatmaya 
giden macçı maale
sef kaybettik. İyi oy
nayan bizdik. Tabii 
maçın kilit adamı 
beş faulle oyundan 
çıkana kadar.

ilk yarıdan 13 sayı 
öndeyken Ali Tuncer 
kardeşimiz kenara 
dinlenmeye alındı. 
Baktık fark kısa za

manda kapandı, 
ikinci yarı fark yine

13 sayı iken Ali beş 
fauller oyun dışı 
kaldı. Üsteki maçın 
bitimine az bir süre 
kalmasına rağmen.

Beni Ali Tuncer e 
hep savunma bakanı 
diyorum.

Ali oyundayken 
kolay basket yemi 
yoruz.

Edirne spor 
savunma olarak ta 
bizden iyiydi. Daha 
iyi oynayan bizdik. 
Biz basketleri 
genelde dış şutlarla 
bulduk.

Uzatmalarda kollar 
aşırı yorulunca dış 
şutlarımız basket 
olmadı.

Grup birincisine de 
iyi oynamamıza 
rağmen uzatmalarda 
yenilmiştik.

İkinci de bizi uzat
malarda yendi.
Sonuçta bizlere 
seyredilmesi zevkli 
bir maç izlettirdiler. 
İki takımı da kut 
luyorum.

III»İİIİIIIİMMİMMMI
24 Haziran 2015 
tarih ve 29396 
sayılı Resmi 
Gazetede yayımla 
nan Asansör 
İşletme, Bakım ve 
Periyodik Kontrol 
Yönetmeliği 
hükümleri çerçe 
vesinde Gemlik 
Belediyesi ile A 
tipi Muayene 
Kuruluşu olan, 
3EN Periyodik 
kontrol Mühendis
lik Hizmet Makina 
inşaat Taahhüt 
San. Ve Tic. Ltd. 
Şti. arasında, 
Asansör Yıllık 
Kontrol Hizmeti 
sözleşmesi 
imzalandı.
Belediye hizmet 
binasında gerçek 
leştirilen imza 
törenine, Gemlik 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı, 3EN Periyo
dik kontrol Mühen 
dişlik Yönetim Ku
rulu Başkanı 
Osman Acavit, 
İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü Makine 
Yüksek Mühendisi 
A.Sadık Hekimoğ 
lu ve 3EN Periyo

dik kontrol Makine 
Mühendisi B.Anıl 
Öksüzoğlu katıldı. 
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avcı ve 
firmanın Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Osman Acavit 
arasında imza
lanan sözleşme, 
1 Mart 2018 ile 29 
Şubat 2020 
tarihleri arasını 
kapsıyor. 2 yıllık 
sözleşme gereği, 
ilçedeki tüm asan
sörlerin yıllık 
kontrol hizmetleri, 
güvenliği, 
işletilmesi yönün
den uygun olarak 

çalışıp çalışmadığı 
ve muayenesi ile 
raporlandırılması, 
3EN Periyodik 
kontrol Mühendis
lik Hizmet Makina 
İnşaat Taahhüt 
San. Ve Tic. Ltd. 
Şti. tarafından 
yapılacak.
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avcı, 
asansör işletme, 
bakım ve peri 
yodik kontrolü 
nün,Gemlik 
halkının sağlığı ve 
güvenliği için 
önem arz eden bir 
konu olduğunu 
ve gereken has

sasiyeti göster 
diklerini ifade 
ederek, sözleşme 
nin hayırlı olması 
temennisinde bu
lundu.
3EN Periyodik 
kontrol Mühendis
lik Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Osman Acavit ise 
Gemlikli 
vatandaşların 
daha güvenli 
asansöre 
binebilmeleri için 
hizmet verecek
lerini ve güvenli 
yeşil etiketli asan
sörlere bindirmeyi 
taahhüt ettiklerini 
ifade etti.

Zübeyde Hanım Anaokulu Tarafından 
planlanan 0-18 Yaş Aile Eğitim Progra 
mı tamamlanmış olup sertifikaları 
Okul Müdürü Şenel Çağlayan ve RAM’ 
da görevli olan kurs öğretmeni Murat 
Koçaş tarafından katılımcılara 
sunuldu. Okul Müdürü Şenel 
Çağlayan, kursta verilen “Çocuklarla 
iletişim, sosyal, duygusal, bilişsel, zi
hinsel ve cinsel gelişim, Çocuk ihmal 
ve istismarı, olumlu davranış kazan 
dırma, olumsuz davranışları söndür 
me, Çocukta mahremiyet, uyum ve 
davranış problemleri” gibi konuların 
işlenmesiyle ailelere çok değerli bil
giler kazandırıldığını belirtti. Kurs 
öğretmeni Murat Koçaş’a çiçek ve 
plaket sunarak teşekkür etti.

fiCİL SATILIK
HİSARTEPE MAHALLESİNDE 

FULL DENİZ MANZARALI 
4+1 DUBLEKS EV 

SAHİBİNDEN SATILIKTIR 
0 535 854 51 08
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Ehliyet alacaklar dikkat! Sınav sistemi değişiyor
MEB, ehliyet alacak 
adayların direksiyon 
uygulama sınav 
değerlendir melerini, 
Ankara'daki pilot 
bölgede tablet bil
gisayarlarla ya
pacak.
MEB Özel Öğretim 
Kurumlan Genel 
Müdürü Kemal 
Şamlıoğlu, direksi 
yon uygulama sınavı 
değerlendirmelerinin 
daha önce her kur
siyer için hazırlanan 
3 evrak üzerinden 
yapıldığını, 2018 
itibarıyla Ankara'da 
başlatılan pilot uygu
lama kapsamındaki 
değerlendirmelerin 
tablet bilgisayarlarla 
yapılmasının startını 
verdiklerini bildirdi. 
Şamlıoğlu, uygulama 
yı kısa bir süre sonra 
81 ile

yaygınlaştıracakların 
ı, böylece ülke 
genelinde uygulama 
birliğine geçileceği 
bilgisini verdi.
"3 MİLYON LİRALIK 
TASARRUF 
SAĞLANACAK" 
Sınav uygulama 
larının tablet ile 
yapılmasının çok 
büyük bir fırsat ve 
imkanı beraberinde 
getirdiğinin altını 
çizen Şamlıoğlu, 
"Sürücü kursları ve 

kamuya yıllık 3 
milyon liralık tasar
ruf sağlanacak. 
Ayrıca uygulama, 
toner, kağıt ve fo
tokopi masrafları 
dikkate alındığında 
yıllık 10 milyon sayfa 
kağıt tasarrufunu 
beraberinde 
getirecek." dedi. 
SINAV SONUÇLARI 
35 DAKİKA SONRA 
SİSTEMDE 
Şamlıoğlu, önceki 
uygulamalarda sınav 

sonuçlarının sınav 
yapıcılardan elek
tronik ortama 
aktarılma sürecinin 
uzun zaman aldığına 
dikkati çekerek, 
"Şimdi ise tablet 
uygulamasıyla 35 
dakika süren sınavın 
sonuçları, Milli 
Eğitim Bakanlığının 
elektronik sistem ağı 
MEBBİS'e, oradan da 
anlık olarak Polis 
Bilgi Sistemi olan 
PolNet'e aktarılacak.

Böylece zamandan 
da büyük tasarruf 
sağlanmış olacak." 
diye konuştu. 
Tablet bilgisayar 
döneminin suistimal- 
leri de ortadan 
kaldıracağına dikkati 
çeken Şamlıoğlu, 
"Özellikle 'joker' diye 
tabir edilen, sınavda 
adayın yerine 
başkasının girdiği 
uygulamaları da 
tamamen 
sonlandırmış 
olacağız. Sınavın 
başında tablet bil
gisayarlarla adayın 
fotoğrafı çekilecek 
ve sistemdeki biy- 
ometrik kayıt 
eşleştirilecek." 
ifadelerini kullandı. 
FATİH PROJESİ 
DİREKSİYON 
SINAVLARINDA 
MEB Özel Öğretim

Kurumlan Genel 
Müdürlüğü Trafik ve 
Sürücü Eğitimleri 
Daire Başkanı Ercan 
Alpay da Ankara'nın 
Yenimahalle 
ilçesinde tablet 
bilgisayarın ilk kez 
kullanıldığı direk
siyon sınavlarını 
yerinde inceledi. 
Alpay, burada 
yaptığı açıklamada, 
5 bine yakın tableti 
öncelikle ilçelere 
dağıtacaklarını 
bildirerek, "FATİH 
projesi kapsamında 
öğretmenlerimizin 
elinde bulunan 
tabletleri bu proje 
kapsamında 
değerlendirmek is
tiyoruz. O tabletlere 
bu yazılımı indirerek 
kullanılır hale 
getireceğiz." 
ifadelerini kullandı.

BursalıtiımalıriiisaatseHörünııatıaıı sricre'deatuyur
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası (BT 
SO) üyesi 45 kişilik 
heyet, İsviçre'nin 
Basel şehrinde 
düzenlenen Svviss- 
bau 2018 Fuan'nda 
sektördeki son 
gelişmeleri yakın 
dan inceledi. 
BTSO'nun 
üyelerinin dış 
ticaret hacmini 
artırmaya yönelik 

hayata geçirdiği 
Küresel Fuar Acen
tesi Projesi ile 
Bursah firmalar, 
dünyanın önde 
gelen fuar orga 
nizasyonlarıyla 
buluşmaya devam 
ediyor, inşaat 
sektöründe 
faaliyet gösteren 
45 firma temsilcisi 
İsviçre'nin Basel 
şehrinde düzenle

nen Svvissbau 
Fuan'nı inceleme 
fırsatı yakaladı. 
Bin 200 iştirak 
çinin yer aldığı 
Svvissbau Fuarı, 
her yıl dünyanın 
dört bir yanından 
ortalama 100 
bin iş profes 
yonelini ağırlıyor. 
Sektördeki son 
teknoloji ürünlerin 
sergilendiği fuar, 

bu yıl 16-20 
Ocak tarihleri 
arasında 
gerçekleştiriliyor. 
Heyette yer alan 
BTSO Yönetim 
Kurulu Başkan 
Yardımcısı Cüneyt 
Şener, Küresel 
Fuar Acentesi ile 
üyelerinin ihra 
catçı kimliklerini 
güçlendirdiklerini 
ifade etti. Bugüne 

kadar dünyanın 
farklı coğrafya 
larında 130'u 
aşkın fuar ve 
B2B organizas 
yonuyla üyelerini 
buluşturduklarını 
dile getiren Şener, 
"2018 yılında 
40'a yakın fuarı 
takvimimize aldık.
Svvissbau Fuarı 

ocak ayında 
gerçekleştirdiğimiz 

ikinci organiza
syon. Burada 
firmalarımız 
hem sektörleriyle 
ilgili gelişmeleri 
yakından takip 
ediyor, hem 
de gerçekleştire 
ceğimiz ikili iş 
görüşmeleri 
ile yeni iş birlik
lerinin kapılarını 
aralıyor" diye 
konuştu.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAŞEDBEKLEMEKYOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

(JSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel:(0.224)5139683GEMLİK

kuçukkumui 
ÖZGÜZELYALISİHSİNDE 

HAÜÜZLIJEŞYRlIveEŞraSIZ 
2+imİres«hİbİndehswhik

05353781800
Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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MTW ödemelerinde yeni dönem!
1 Ocak itibarıyla 
başlayan 2018 yılına 
ait Motorlu Taşıtlar 
Vergisi'nin (MTV) ilk 
taksit ödemeleri 
mobil banka 
uygulamalarından 
kolayca 
yapılabiliyor 
2018 yılına ait 
Motorlu Taşıtlar 
Vergisinin (MTV) ilk 
taksit ödemesi 1 
Ocak 2018 tarihinde 
başladı. Gelir 
İdaresi Başkanlığı 
(GİB), söz konusu 
ödemelerinde 
anlaşmalı olan

bankaların mobil 
uygulamaları 
üzerinden de 
kolayca 
yapılabileceğini 
duyurdu. GİB 
açıklamasında MTV 
ödeme yollarını şu 
şekilde sıraladı: 
"GİB Mobil 
uygulamasını (IOS 
ve Android) 
kullanarak, 
Başkanlığın resmi 
internet sayfasında 
yer alan "Borç 
Sorgulama ve 
Ödeme" bölümüne 
02:00 - 22:00 saat-

bankaların internet 
bankacılığını kulla
narak veya banka 
şubelerine başvu

rarak, PTT İşyer 
lerine başvurarak, 
Vergi Dairesi Müdür
lüklerine başvurarak

leri arasında giriş 
yaparak kredi kartı 
ve banka kartı ile, 
Anlaşmalı

hızlı, kolay ve 
güvenilir bir 
şekilde yapılabilir." 
Açıklamada 
ayrıca internet 
üzerinden yapı 
lacak ödemelerde 
herhangi bir 
mağduriyetin 
oluşmaması için, 
tarayıcıya gib. 
gov.tr adresi ya da 
bankaların resmi 
internet adresleri 
yazılarak giriş 
yapılmasına 
dikkat edilmesi 
gerektiğinin altı 
çizildi.

özel sektörün kredi horcu büyüdü
Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası 
(TCMB), özel sek
törün 2017 Kasım 
ayı dış borç 
gerçekleşmelerini 
yayımladı.
Buna göre, özel sek
törün yurt dışından 
sağladığı uzun 
vadeli kredi borcu 
2016 sonuna göre 
14.8 milyar dolar ar
tarak 217.7 milyar 
dolara yükseldi; 
ticari krediler hariç 
kısa vadeli kredi 
borcu ise 4.5 milyar 
dolar artarak 18.8 
milyar dolar oldu. 
Bankaların kredi

biçimindeki 
borçlanmaları 746 
milyon dolar ar
tarken, tahvil ihracı 
biçimindeki 
borçlanmaları ise

5.5 milyar dolar 
artışla 29.9 milyar 
dolara yükseldi. 
Aynı dönemde, 
bankacıhkdışı fi- 
nansal kuruluşların 

kredi biçimindeki 
borçlanmaları 1 mil
yar dolar azalırken, 
tahvil stoku ise 209 
milyon dolar 
azalışla 4.4 milyar 

dolar olarak 
gerçekleşti. 
Söz konusu 
dönemde finan 
sal olmayan 
kuruluşların kredi 
biçimindeki 
borçlanmalarının 
7.7 milyar dolar 
arttığı, tahvil 
stokunun ise 1.2 
milyar dolar 
artışla 6.9 milyar 
dolar seviyesinde 
gerçekleştiği 
gözlendi.
Sektör dağılımı 
incelendiğinde; 
kasım sonu 
itibarıyla, 217.7 mil
yar dolar tutarındaki 

uzun vadeli toplam 
kredi borcunun 
yüzde 50.8'inin 
fin ansal 
kuruluşların, 
yüzde 49.2'sinin 
ise finansal ol
mayan kuruluş 
ların borcu 
oluşturdu. Aynı 
dönemde, 18.8 
milyar dolar 
tutarındaki kısa 
vadeli toplam kredi 
borcunun yüzde 
78'ini finansal 
kuruluşların, yüzde 
22'sini ise finansal 
olmayan 
kuruluşların borcu 
oluşturdu.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELEÎT DENİZ OTOBÜsTT
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
Pamukkal* 
DENİZ UÇAâl 
Pagaaua Akmla Seyahat 
METRO

HASTANELER
Devlet Hastanesi

Tomokay Tomoorafl

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi

513 65 29

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

Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
OrmBöl.Şef. 
Milli Eğt Md.
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb.
Karayollan 
Liman Baş. 
Mal Müd.
Nüfus Md. 
özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd.
İŞ-KUR _________

BELEDİYE
Santral
Başkanlık

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

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86

513 10 57
513 13 08

513 10 95

524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73
513 18 46
513 71 66

51345 21-23
51345 20

514 57 96
5132325 

513 45 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı
Yalova
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes.

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

VAPUR-FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Esklhlaar

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

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

DAĞITICILAR
GEMOAŞ 
Aygaz 
Habaş
Mogaz
Ergaz 
Mllangaz 
Habaşgaz
Yeni Llkitgaz
BP Gaz
Bütünler Llkitgaz 
Akçagaz 
Totalgaz
Akcan Patrol 
MAR-PET
Tuncay Otogaz

513 29 29
51312 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 7Q
514 17 00

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5982 

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 Cacf Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI 
ARİF V 216 

11.30-14.00-16.30- 
19.00-21.30 
DELİHA2 

11.30-14.00-16.30- 
19.00-21.15 

AİLE ARASINDA 
14.00-19.00-21.15

FERDİNAND 
12.00-16.30 
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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YİĞİT
1 987

YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.
BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 
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Cavit Çağlar, Türkiye Rusya arasındaki arabuluculuğu konusunda konuştu

MM 
Dönüsum

İşadamı Cavit Çağlardı.
Eski DYP’lileri günler süren hazır 

lıklar sonucu biraraya getiren ise 
Mahmut Solakşubaşı oldu.

Boksör Restaurant eski günlerini 
yaşadı o gece. Devamı 4’de

Eski Doğru Yol Partisi’nin 18. 19. ve 20 
dönem Bursa Milletvekili olan, eski Devlet 
Bakanı Cavit Çağlar, önceki gece işadamı ve 
MHP Belediye Meclis üyesi Mahmut Solaksu 
başı’nın daveti ile ilçemize geldi. Çağlar, 
Boksör Restaurant’ta eski dostlarıyla birara 
ya gelirken, “Bu akşam eskileri yad edelim, 
geleceğe güzel bakalım." dedi. Haberi 3’de

Geçtiğimiz hafta Bütünler Düğün Salo 
nu’nda Gemlik halkının geniş katılımı ile 
düzenlenen “GEMLİK’TE KHK" konulu 
toplantının sonuç bildirgesinde açıkla 
nan Gemlik’te Yerinde Dönüşüm Korniş 
yonu ilk toplantısını GTSO Meclis Toplan 
tı Salonunda yaptı. Haberi sayfa 4'de

Mrk:

Fi^ottk AytkhAb
AYAKKABININ YENİ ADRESİ f BAY VE BAYAN AYAKKABIAffVE ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN

Plimil? KARAR VERMEYİN...

ÜRÜNLERİMİZ OR JİNALDİR
Orhangazi Cd. Beşiktaşlılar Derneği Karşısı GEMLİK 

kland Orhangazi Cad. No:- 14/B GEMLİK

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
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Kooperatif ortaklarına 2017 yılında 47 milyon lira kredi dağıtıldı.

Esnaf Kefalette Mevlüt Avcı ile 3 yıl daha
S.S. Gemlik Esnaf 
ve Sanatkarlar 
Kredi ve Kefalet 
Kooperatifi’nin 
yapılan yıllık olağan 
genel kurul toplantı 
sında Mevlüt Av 
cı’nın başı çektiği 
tek liste ile yapılan 
seçimlerde Avcı ve 
ekibi 3 yıl koopera 
tif yönetiminde 
görev yapacaklar. 
Belediye Sosyal 
Yaşam Merkezi 
Düğün Salonu’nda 
yapılan genel kurul 
toplantısına Bursa 
Birlik yöneticileri, 
çevre Esnaf ve 
Sanatkarlar 
Kooperatiflerinin 
başkan ve yönetim 
kurulu üyeleri, 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal 
Akıt, Gemlik Halk 
Bankası Müdürü 
Tahsin Kamsız ve 
ortaklar katıldı. 
Divanın oluşumun 
dan sonra şehitler 
için saygı duruşun 

a bulunuldu, 
stiklal Marşımız 

söylendi.
Daha sonra 2017 
yılına ait çalışma 
raporu Kooperatif 
Başkanı Mevlüt 
Avcı tarafından 
okundu.
Avcı, 63. genel ku
rulun hayırlı olması 
nı diledikten sonra 
2017’den 2018 
yılına girerken 
geçmiş yıldan daha 
fazla gayret sarf 
edeceklerini be
lirterek; “2017

yılının sonuncu 
ayına kadar gelene 
3 milyon lira 
plasmanın hüküme
timizin kredi limit
lerini 100 bin lira 
dan 200 bin ve 500 
bin liraya çıkar 
ması, araç edinme 
ve işyeri kredi
lerinin yürürlüğe 
girmesiyle kredi 
talepleri çok yoğun 
bir şekilde artmıştır. 
Sadece yıl içindeki 
10 milyon 400 bin 
lira gelmiş, 11. ayda 
ise 7 milyon lira 
plasman daha gele 
rek esnafımıza 
derin bir nefes 
aldırmıştır. Gemlik 
Özel Halk Otobüs
lerine kooperatif 
ortağımıza yatırım 
ve destek kredisin
den 3 milyon 438 
bin 500 lira verile 
rek Bursa’ya 
çalışan otobüsler 
yenilenmiştir.” 
dedi.
Avcı, yıl içinde 371 
esnafa 28 milyon 
850 bin lira kredi 
verildiğini, yıl sonu 
itibariyle plasmanın 
47 milyon lira oldu 
ğunu vurguladı.
Yıl sonu itibariyle

Kooperatifin ortak 
sayısı 1168 kişi 
olduğunu söyleyen 
Mevlüt Avcı, yıl 
içinde 119 kişinin 
ortak olmak için 
başvurduğunu, 
2017 yılında 840 
aktif ortağın bulun 
duğunu ifade etti. 
Takip oranının 
yüzde 2.6 
olduğunu, tutarının 
ise 1 milyon 244 bin 
083 lira olduğunu 
söyleyen Avcı, kişi 
başına düşen kredi 
miktarının 40 bin 
240 lira olduğuna 
dikkat çekti. 
Avcı açıklamasına 
şöyle devam etti: 
“2017 tarihi itiba 
riyle yapılandırma 
yapılmış, Bu yapı 
landırmaya 65 
ortağımız müracaat 

etmiş, 26 kişi defa 
ten, 39 kişi ise tak
sitle ödenmek 
üzere yapılandırma 
yapmıştır.
Yaprfancfırrfari 
rakam 708 bin 747 
liradır, kooperatifi 
nin bu sırada 
feragati ise 137 bin 
899 liradır. 2017 
yılında tasarrufa 
riyat edilmiş 2017 
yılında 175 bin 423 
lira lehde fark elde 
etmiştir. Seçimleri 
mize iki yıl varken, 
seçim maddesi 
koymamızın sebebi 
'ise değişen koope 
ratifler kanununa 
göre yapılmıştır. ” 
dedi.
Daha sonra 
denetleme kurulu- 
raporu okundu, 
iki rapor da oy 

birliği ile aklandı. 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar 
Kooperatifi’nin 
gelirleri 53.517.072 
lira giderleri ise 
53.517.072 lira 
Gelirleri toplamı 
970.057.67, gider
lerinin toplamı ise 
794.634.084 lira 
oldu.
Genel kurulda 
seçimlerin 3 yılda 
bir yapılmasına, 
borçlarını ödeye
meyenlerin koope 
ratife geçen mülk
lerinin satış yetki 
sinin yönetim kuru
luna verilmesi 
2018-2019 ve 2020 
yılı tahmini bütçesi 
de her yıl tefe- tüfe 
ye göre yüzde 10 
oranında artırılması 
kabul edildi.

SEÇİMLERDE 
ESKİ YÖNETİM 
GÖREVİNE DEVAM 
KARARI ALINDI

Açık oylama ile 
yapılan yönetim ku* 
rulu seçimlerinde 
Mevlüt Avcı, Sedat 
Gürle, Mehmet 
Bıyık, Ayhan Gün 
doğdu ve İsmail 
Kardoruk seçildi. 
Denetleme Kuru
luna ise Mehmet 
Cesur, Murat Aslan 
seçilirken, Bölge 
Temsilciliğine 
Mevlüt Avcı Sedat 
Gürle ve Kenan 
Karakaş seçildiler. 
Kongre sonunda 
söz alan Mevlüt 
Avcı ortaklan 
güvenlerini 
tazeledikleri için 
teşekkür etti.
Halk Bankası Gem
lik Şube Müdürü 
Tahsin Kamsız ise, 
bankalarının esnaf 
ve sanatkarın 
yanında olduğuna 
dikkat çekerek, 
esnaf ve 
sanatkarların da 
Halk Bankasını 
desteklemesini 
istedi.

Ticaret ve Sanayi Odası yöneticileri AKP ziyaretinde KHK’yi konuştu 

ftltıt,‘‘KHKYi doğru anlatmak gerekir”
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası yöne
timi, göreve yeni baş 
layan AKP Gemlik 
ilçe yönetimine ha 
yırlı olsun ziyaretin 
de bulundu, ziyaret 
te, son dönem Gem- 
lik’in gündemini meş 
gui eden KHK konu 
su ele alındı. GTSO 
Başkanı Kemal Akıt, 
GTSO Meclis Başka 
m Pasa Ağdemir ve 
GTSO Yönetimi tara 
fından yapılan ziya 
rette, GTSO heyetini 
İçe Başkanı Yaşar 

İslam ve yönetimi 
karşıladı.

GEMLİK 
BÜYÜYECEK... 
Toplantıda konuşan 
GTSO Başkanı 
Kemal Akıt, demokra 
sinin olmazsa olmaz 
larının siyasi partiler 
olduğuna dikkat çe 
kerek, “Eğer partiler 
değil de, parti olur 
sa, orada demok rasi 
den bahsedemeyiz. 
Başkanımız Yaşar 
İslam, zor bir donem 
de görev aldı. 
Önünde yerel seçim
ler başta olmak uze 
re önemli bir süreç 
var. Bayrağı iyi nok- 
tada aldı, daha iyi 

noktaya taşıyacağı 
na inanıyoruz. 
Gemlik özel bir ilçe. 
Kendisine özel KHK 
çıkacak kadar da 
özel. Gemlik büyüye
cek, bu net şekilde 
görülüyor. Yanlış 
anlamaların olduğu 
görülüyor. Bu sade 
ce yanlış anlaşılma 
değil, biraz da coşku 
ya kapılmak oldu. 
Halk bugün her şeye 
inanmıyor. Bizim hep 
birlikte yapmamız 
gereken, Gemlik için 
fırsat olan bir KHK’ 
yı, doğru anlatmak 
tır.” dedi. GTSO Mec 

lis Başkanı Paşa 
Ağdemir ise konuş 
masında, “İktidar 
partisi başkanlığı ve 
yöneticiliği zor görev 
lerdir. Kendi yaptıkla 
rı, doğrudan partisini 
ilgilendirdiği için 
daha dikkatli olmak 
zorundadırlar. Bu 
dönem, birliğe ihti 
yaç duyulan bir 
dönem” dedi 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI 
ÇALIŞMA YAPIYOR 
AKP Öce Başkanı 
Yaşar İslam ise; 
"Gemlik için çalış 
mak önemli, ueaiği

niz gibi, Gemlik’in 
özel bir yeri var. 
Gemlik, ülkenin gözü 
nün önünde bir ilçe. 
Bu nedenle, bizler de 
Gemlik ile alakalı ko 
nularda özenle davra 
nıyoruz. Gemlik ile 
alakalı Başbakan 
Yardımcımız Hakan 
Çavuşoğlu’nun bu
rada çalıştığı dönem
den aktar oığı, dar ve 
çıkılması zor sokak
lar ve çarpık yapılaş 
ma oldu. Bize göre 
de, Gemlik’te yapı 

stoku ve yapılaşma 
ile alakalı önemli 
sorunlar var. Bizim 
KHK’daki önceliği 
miz de tam olarak 
bunlar oldu. Hepimiz 
biliyoruz ki, riskli 
binalarımız var. Ace 
le dönüşüme ihtiya 
cimiz var. Bu dönü 
şüm esnasında da, 
mevcut binalar ile 
alakalı çalışmalar ya 
pacağız. Çevre ve şe 
hircilık bakanlığı mız 
konu ile alakalı çalış 
ma yapıyor." dedi
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Cavit Çağlar, Türkiye Rusya arasındaki arabuluculuğu konusunda konuştu

Isii Iff'lileı ıınıtiiıı Mılilı'ie MM
Eski Devlet Bakanı Cavit Çağlar, eski dostlarıyla biraraya geldiği 
gecede yaptığı konuşmada, Türkiye ve Rusya arasında arabuluculuk 
yapmasında asıl iki liderin katkısının olduğunu belirterek, “Bizim 
hizmetimiz bir vatandaş hizmetidir. Yoksa iki liderin bu işte duruşu, 
iki liderin bu konuda özverisi olmasaydı, bu barış zor olurdu” dedi.

Eski Doğru Yol Parti 
sinin 18.19. ve 20 
dönem Bursa Millet 
vekili olan, eski 
Devlet Bakanı Cavit 
Çağlar, önceki gece 
işadamı ve MHP 
Belediye Meclis 
üyesi Mahmut 
Solaksubaşı’nın 
daveti ile ilçemize 
geldi.
Çağlar, yemekte 
yaptığı konuşmada, 
Türkiye Rusya 
arasındaki 
gerginliğin gideril 
meşinde arabulucu- 
lukk yapmasında iki 
liderin dik durması 
ve özverisi ile 
barışın sağlan 
dığını söyledi. 
1980-1990 ve 2000’li 
yıllarda Doğru Yol 
Partisi’nde Cavit 
Çağlar ile birlikte 
Bursa ve Gemlik’te 
siyaset yapan eski 
siyasileri biraraya 
getirmek için 
Çağlar’ı Gemlik’e 
davet eden Mahmut 
Solaksubaşı’nın 
Boksör Restaurat- 
taki organizasyona 
olumlu yanıt veren 
Cavit Çağlar, eski 
siyaset arkadaşları, 
Olay Gazetesi yazar 
lan Ahmet Emin 
Yılmaz, Mustafa 
Özdal, İsmail 
öztat’ın da katıldığı 
yemekte, Gemlik 

lilerle biraraya geldi 
ler. Boksör Restau- 
rattaki yemeğe, 
Kurşunlu eski 
Belediye Başkanı 
Bayram Demir, 
Küçük Kumla eski 
Belediye Başkanı 
Ömer Bal, işadamı 
Zeki Kaptan, iş 
adamı Haşan Yıldı 
nm, Diş Hekimi 
Peyami Çağlar, DYP 
eski Belediye 
Meclis üyesi Av. 
Gökhan Taylan, 
DYP eski Gençlik 
kolu Başkanı 
Berkay Kırmızıay, * 
eski DYP eski yöne
tim kurulu üyelerin 
den Sadullah Uçan, 
Mustafa Malgılıç, 
Orhangazi Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Başkanı Ergün 
Efendioğlu, Sinan 
ve Selim Solaksuba 
şı, Bursa DYP eski il 
başkanlarından Işık 
Uğurtuğ, Hüseyin 
Çiftliklioğlu, Idris 
Sevinç, İsmail 
Aslan, Nuri Karaca, 
Ayhan Barışçı, Ab
dullah Biçen, Ab
dullah Bilaçlı, Fevzi 
Çağlayan, Feridun 
Uyruk, Adnan 
Tosun, Kemal Gem
lik, Şükrü Akyollu, 
Cavit Çağlar ile bir
likte geceye katıl 
dılar. Yemekte 
konuşan Mahmut

Solaksuba şı, eski 
arkadaşla rıyla bi
raraya gelmek iste
diklerini belirterek, 
“Sayın Bakanımız 
bizi onurlandırdınız. 
Çok teşekkür ediyo
rum. Basın yoluyla 
sizi yakınen takip 
ediyoruz. Bu bize 
ayrıca gurur verdi. 
Son olay Rusya 
da ki sizin ödül alma 
nız o ödüle gelin 
ceye kadar geçen 
zamandaki katkıları 
mız ülkemiz için 
inanın inanılmaz 
boyuttadır. Şahsım 
adına çok teşekkür 
ediyorum. Ülkemizi 
çok zor bir nok
tadan belli bir nokta 

ya taşıdınız. Sağ 
olun var olun. Bizi 
bugün mutlu ettiniz 
buraya geldiniz. 
Arkadaşlarımız sizi 
çok özlemiş. İleride 
bu toplantıları 
inşallah daha geniş 
yaparız. Buradaki 
ekip efsane bir ekip. 
Rüzgar gibi bir ekip. 
İnanılmaz bir bir
birine bağlı, kalpten 
gönülden bir başka 
türlü ekip.” dedi. 
Daha sonra söz 
alan Cavit Çağlar 
ise konuşmasında 
şunları söyledi: 
“Uzun zamandır 
arkadaşlarla konu 
şuyoruz. Gemlik’e 
Karacabey’e Muşta 

fakemalpaşa’ya 
gidelim diye Eski 
arkadaşlarımızı bir 
görelim diye. 
Zaman bunu en
gelledi. Mahmut’u 
tebrik ediyorum. Bu 
işi iyi organize etti. 
Bunu çok daha 
geniş de yapabiliriz. 
Binler olur. Bu bir 
efsane takım. 
Burada büyüğü, 
küçüğü yok. Herkes 
bir neferdi. Beraber 
ce bir siyasi partide 
mücadele ettik. 
Başarılı olduk. Halk 
bize teveccüh etti 
ve güzel hizmetler 
yaptık Bursamıza. 
Şu anda bir siyasi 
aktivitenin içinde 
olmayan insanlarız. 
Dost olarak bir 
dönem beraber yol 
arkadaşlığı yapan 
sizlerle hasret gi
derme gecesidir bu. 
Allah bugünü gös
terdi bize. Yüzümü 
zü eğmedik. Hep 
kafamız dik oldu. 
Bugün geldik. 
Sıkıntılar geçirdik. 
Ama unutacağız, 
unuttuk. Bizim rah
metli Demirci’den 
öğrendiğimiz bir tek 
şey var. “Küsmeyin 
buuuz edin" derdi. 
Küsmek yok. 
Söylediğiniz gibi 
ülkemizin bizden 
hizmet beklediği 

anda bize hizmet 
etmek nasip oldu. 
Ama, burada 
birşeyi 
vurgulamadan 
geçemeyeceğiz. 
Bizim hizmetimiz 
bir vatandaş 
hizmetidir.
Yoksa iki liderin bu 
işte duruşu, iki lide 
rini bu konuda 
özverisi olma 
saydı, bu barış 
zor olurdu.
Sağolsunlar bu iki 
lideri de tebrik 
ediyorum. İkisi de 
şu anda dünya 
barışı için çalışan 
iki insan. İki başkan 
iki cumhurbaşkanı 
da şu anda dünya 
nın en iyi lideri. 
Burada siyaset 
yok. Şu anda 
siyaset bizim 
işimiz değil. Biz 
ülkemizi sevi 
yoruz. Ülkemizde 
huzur istiyoruz. 
Ülkemizde barış is
tiyoruz. Dünyada 
barış istiyoruz. Ve 
bu akşam da güzel 
bir barış yemeğidir 
bu geç kalmış bir 
yemektir. Bu arada 
Tevfik Bey’i 
saygıyla anıyorum. 
Nur içinde yatsın. 
Bu akşam eskileri 
yad edelim, 
geleceğe güzel 
bakalım."
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Cavit Çağlar ile yemek...

Bursa siyasetinin en hızlı dönemlerinden 
biri 1980’li yıllardı.

Bursa merkez sağın kalesi bir şehir olma 
sına karşın,12 Eylül darbesinden sonra 
merkez sağda darmadağın edilmişti cunta 
tarafından.

Demokrat Parti’nin devamı olan Adalet 
Partisi, daha sonra Doğru Yol Partisi DP 
misyonu taşıyordu. Bu misyon Celal Bayar 
ve Adnan Menderes siyasetlerini devamıy 
dı.

12 Eylül yalnız merkez sağı değil, merkez 
solu darmadağın etti. Bu günün İslamcı 
partilerinin iktidarlarına uzanan yolu açtı.

1987- 88 yıllarında Bursa Hakimiyet Gaze 
tesi’nde Politika muhabirliği yaptım.

ANAP, DYP, CHP, DSP ve diğer partileri 
izliyordum.

O yıllar Bursa merkez sağ siyasetinde 
ANAP - DYP çekişmesi yaşanıyordu.

DYP içinde ise Cavit Çağlar, Ali Osman 
Sönmez çekişmesi vardı.

Bu çekişme yalnız siyasette değil, Ticaret 
ve Sanayi odasında, tekstil sektöründe de 
sürüyordu.

Cavit Çağlar, 1980’H yıllarda rahmetli Sü
leyman Demirel’in de destekleriyle ticarette 
büyük adımlar attı. Dev fabrikalar kurdu, 
siyasete girdi. Demirel’in manevi evladı 
ünvanını kazandı. Bankalardan sorumlu 
Devlet Bakanlığı yaptı. Adı yolsuzluklara 
karıştı, tutuklandı, serbest kaldı, zorlukları 
yendi.

Sönmez grubunun Günaydın’ın Bursa’- 
daki Bursa Hakimiyet Gazetesi’ni satın alıp, 
yayıncılığa başlamasıyla, o da Olay’ı 
çıkardı.

Bu rakebet hala Bursa’da sürüyor.
O yıllarda, Çağlarcılar ile Sönmezciler 

aynı partide karşılıklı iki gruptu.
Cavit Çağlar’ın ekibi dün akşam Gemlik’ 

teydi.
Aralarında vefat eden İl Başkanı, sonra 

milletvekili olan Abdülkadir Cenkçiler yoktu 
benim gördüğüm.

Hüseyin Çiftliklioğlu, Idris Sevinç, Nuri 
Karaca, Işık Uğurtuğ, I. Hakkı Aslan penim 
yakından tanıdığım bir ekipti.

Mahmut Solaksubaşı’nın Gemlik’li DYP’ 
liler için sözünü ettiği “Efsane gibi, rüzgar 
gibi ekip’’ sözüne, Cavit Çağlar ise “Bu bir 
efsane takım” dediği siyasiler, o gece Bok
sör Restaurant’ta hasret giderdiler.

Cavit Çağlar, yaptığı konuşmada “burda 
dost olarak bir dönem beraber yol arkadaş 
lığı yapan sizlerle hasret giderme gecesidir 
bu. Allah bugünü gösterdi bize. Yüzümüzü 
eğmedik. Hep kafamız dik oldu. Bugün de 
dikiz. Sıkıntılar geçirdik ama unutacağız, 
unuttuk. Bizim rahmetli Demirci den öğren 
diğimiz bir tek şey var “küsmeyin buuuz 
edin” derdi. Küsmek yok-" oeaı.

Cavit Çağlar, eski arkadaşlarıyla birarada 
olmaktan büyük mutluluk duydu.

Türkiye Rusya arasında ara buluculuk 
etmesiyle ilgili önemli sözler söyledi.

Tevfik Solaksubaşı ve Boksör Necati’yi 
rahmetle yad etti.

Vefalı olmak güzel şeydir. Dostlukları 
pekiştirir.

Geçtiğimiz hafta 
Bütünler Düğün Sa- 
lonu’nda Gemlik 
halkının geniş 
katılımı ile düzenle
nen “GEMLİK’TE 
KHK” konulu toplan 
tının sonuç bildir
gesinde açıklanan 
Gemlik’te Yerinde 
Dönüşüm Korniş 
yonu ilk toplantısını 
GTSO Meclis Toplan 
tı Salonunda yaptı. 
Toplantıya, CHP 
İlçe Başkanı Cemil 
Acar, MHP İlçe 
Başkanı Mehmet 
Emin Özcanbaz, 
Saadet Partisi İlçe 
DcTŞîtai Tı" /Âı nîTe ıx 
Vakkas Yıldız, İyi 
Parti Gemlik İlçe 
Başkanı Adnan 
Bıyıklı, Muhtarlar 
Derneği Başkanı

Necmettin Şanlı, 
Ticaret Odası Meclis 
Başkanı Paşa Ağde 
mir, Esnaf Sanatkar
lar Odası Başkanı İs
mail Beki, Ziraat. 
Odası Başkanı Âli 
Çelik, Mimarlar 
Odası Gemlik Tem
silcisi Betül Arı ve 
Yönetim Kurulu Üye 
şi Hacer Elif Yiğit, 
İnşaat Mühendisleri 
Odası Gemlik Tem
silcisi Mehmet Şamil 
Yiğit ve Aydın Çay, 
MEMURSEN Temsil
cisi Halil Gemici 
Avukat İbrahim Sarı, 
GESYAD Başkanı 
ŞuK'rü uevıren, 
MAGDER Başkanı 
Yusuf Yumru, 
Gücüm Spor Kulüp 
Başkanı Tuğan 
Büyükbaşaran, Gire

sunlular Dernek 
Başkanı Halil Ataş, 
Komisyon Başkanı 
Hamza Aygün, 
Komisyon Üyeleri 
Ahmet Ergen, 
Mahir Onay, Ferhat 
Özyılmaz, Şerif Oğur 
ve Salim Çevik 
katıldı. AK Parti 
İlçe Başkanı _ 
Yaşar İslam, İmar 
Komisyon Üye leri 
İbrahim Baki, Kenan 
Çakır ve Mert Dimili, 
Muhtarlar Dernek 
Başkanı Enver Çelik, 
Türk Metal Sendikası 
Şube Başkanı Kemal 
Durmaz, Jeoloji 
Mühendisi Zeynep 
Şelintürk, Avukat 
İlkim Kapaç ve Girit 
ve Rumeli Türkleri 
Dernek Başkanı 
Ahmet Çakmak

mazeretleri sebe
biyle katılamadılar. 
Toplantıda yapılan 
istişareler neticesin 
de, Gemlik’te KHK 
sonrası yaşananların 
ve depremselliğin 
anlatıldığı bir rapor 
hazırlanmasına karar 
verilmiştir.
Bu rapor, AK 
Parti II Başkan 
lığı’na sunularak, 
21.01.2018 
tarihinde Bursa’ya 
gelecek olan 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan’ın, 
Gemlik’in 
taşınmayıp yerinde 
dönüşece ğine dair 
yasal bir düzenleme 
yapılaca ğının 
açıklanması talep 
edilecek.

Halk Uiam Hihıaı Enrtimi Sertilası »erecek
İş yerleri, yemekha 
neler, restoranlar ve 
benzeri gıda hizmet
lerinin sunulduğu 
yerler ile konaklama 
hizmetinin sunuldu 
ğu yerler ile gıda 
üretiminin yapıldığı 
noktalarda ve insan 
bedenine doğrudan 
temasın söz konusu 
olduğu temizlik hiz 
metlerinin verilmiş 
olduğu iş yerlerinde 
çalışanların almak 
zorunda oldukları hij 
yen sertifikası, 
ilçemiz Halk Eğitimi 
Merkezi’nde verile

cek eğitimle sağlana 
bilecek. 2013 yılında 
çıkarılmış olan Hij 
yen Eğitimi Yönetme 
liği ile belirlenen iş 
yerlerinde çalışanlar 
ile iş yeri sahipleri

nin hijyen sertifikası 
alması zorunlu 
kılınıyor.
Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğünden 
yapılan açıklamada, 
yönetmelik çerçeve

sinde bu zorunlulu 
ğa uymayan kişilere 
ve iş yerlerine 
belirli miktarda da 
ceza kesilmesine 
karar verildiğine 
dikkat çekilerek, 
“Kurumumuzda 
vatandaştan mağdur 
etmemek adına 
eğitimcilerimiz den 
Çiğdem Yamen 
tarafından sertifikalı 
hijyen eğitimi veril 
mektedir. Hijyen Eği 
timi serti fası almak- 
isteyenlerin kuruntu
muza başvurmayları 
gereklidir” denildi.

açlı. satilik
HİSARTEPE MAHALLESİNDE 

FULL DENİZ MANZARALI 
4+1 DUBLEKS EV 

SAHİBİNDEN SATILIKTIR 
0 535 854 51 08

KAYIP
TELSİZ OPERATÖR BELGEMİ 
KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR. 

ABDİ GENÇAY

M ABONE OLDUNUZ MU? 
ımamsmiBi abone olun okuyun okutun
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Borusan Grubu 
2016 Sürdürüle 
bilirlik Raporu 
yayımlandı. 
“Dünya Bizim 
Evimiz” temasıyla 
hazırlanan raporda 
bu yıl Suriyeliler ile 
Borusanlılar bir 
araya gelerek atık 
kağıtlardan sanat
sal üretim 
gerçekleştirdiler. 
Kâğıdın geri 
dönüştürülmesi ve 
dillerimizdeki ortak 
kelimelerin 
keşfedilmesiyle 
hem çevre 
duyarlılığı hem de 
diyalog zemini 
oluşturmanın öne
mine vurgu yapıldı. 
2009 yılından bu 
yana yeni GRİ Ra
porlama Standart 
İarında sürdürüle 
bilirlik raporları 
hazırlayan Boru
san, bu yıl 7’nci 
sürdürülebilirlik ra
porunu yayımla dı. 
“Borusan Grubu 
2016 Sürdü 
rülebilirlik Raporu” 
geçtiğimiz yıl gibi 
bu yıl da “Dünya 
Bizim Evimiz”

temasın dan yola 
çıkarak hazırlandı. 
Geçen yıl 
çalışanların birey
sel ekolojik 
uygulamalarına yer 
verilen rapor, bu 
yıl Borusan 
çalışanları ile 
ülkelerindeki iç 
savaştan kaçıp 
Türkiye’ye sığınan 
Suriyelileri bir 
araya getirdi. Ha 
yata Destek İnsani 
Yardım Derne 
yı'm'ıT ıvaıA'ı'ı'diTy'ı'd 
gerçekleşen atol 
yede, Türkçe ve 
Arapça arasındaki 
ortak 6 bin 500 ke
lime arasından 

çevre, sevgi ve or 
tak diyalogu ifade 
eden kelimeler 
seçildi ve atıklar 
dan dönüştürülen 
kağıtlar üzerine 
baskı yapılarak 
sanatsal çalışma 
lara dönüştürüldü. 
Raporda Boru 
san’ın faaliyetlerini 
sürdürülebilir bir 
zeminde ve çevre 
üzerindeki etkisini 
minimum düzeye 
indirmek için 
y a p uyr çartşmaûrr 
la ilgili bilgilere yer 
verildi. Geçen yıl 
toplumsal pro
jelere toplam 11 
milyon dolar kay

nak ayıran Boru
san, 622.000 ton 
CO2 emisyon 
azaltımı 
gerçekleştirdi. 
KÜLTÜR 
KÖPRÜSÜ 
Borusan çalışan 
lan, grafik tasa 
rımcı, İletişimci, 
eczacı, dilbilimci 
ve ressam gibi 
farklı meslek 
gruplarından 
Suriyeliler ile 
kolektif çalıştıkları 
dır atöfyea'e öuı'uş 
tu. Atölye çalışma 
sında Türkçe ve 
Arapça’da “mer
haba”, “insan”, 
“muhabbet”,

“aşk”, “huzur”, 
“hüzün”, “tabiat”, 
“kahka ha” ve 
“kıymet” gibi ortak 
kelimeler seçilerek 
Suriyeli sanatçı 
larla birlikte kâğıt 
üzerine baskıyla 
sanata dönüştü 
rüldü. Her ikisi de 
Şam Güzel Sanat
lar Akademisin
den mezun ve 
uluslararası düzey 
de işlere imza atan 
Suriyeli sanatçılar 
Abd Alatif Algimou 
ve Khayyam Zedan 
katılımcıları yön
lendirdi. Bu 
çalışmalar kültür 
ve sanatın üzerine 
güçlü diyalog 
köprüleri inşa 
edilebileceğini bir 
kez daha ortaya 
koydu. Borusan 
Holding Kurumsal 
iletişim Direktörü 
Şule Yücebıyık ra
porla ilgili şunları 
söyledi: “3 kıtada 
10 farklı ülkede 
8.000’i aşkın çalışa 
nımızla faaliyetleri 
mizi sürdürüyoruz. 
Sınırlarımızın öte
sine geçen bu ope 

rasyonu, insana ve 
doğaya saygılı, 
şeffaf ve hesap 
verebilir yönetim 
anlayışı ile 
gerçekleştiriyoruz. 
1.638 çalışanımıza 
toplam 4.023 saat 
çevresel eğitim 
verdik. 599 
çalışanımız gönül
lülük temelli pro 
jelerde 3.772 saat 
çalıştılar.” 
Suriyelilerle yapı 
lan ortak çalışma 
ya da değinen 
Yücebıyık şöyle 
devam etti “Türki 
ye’de yaklaşık 3 
milyon Suriyeli bu
lunuyor. Suriyeli 
komşuları mızı 
anlamanın, tanıma 
nın ve onlarla sağ 
lıklı bir ilişki geliş 
tirmenin yolu diya
log zemini bulmak
tan geçiyor. Birbiri 
mizi önyargılar 
üzerinden değil, 
sanat ve ortak 
kültürümüz üz
erinden tanıyarak 
sürdürülebilir bir 
gelecek inşa 
edebileceğimize 
inanıyoruz.”

Hatem’den şiirli günler etkinliği
Özel HATEM 
Okulları Anadolu 
ve Fen Lisesi 
Müdürlüğü Şiirli 
Günler adlı dinleti 
düzenledi. Yunus 
Emre Kültür 
Merkezinde yapı 
lan programa Kent 
Konseyi Genel 
Sekteri Mehmet 
Çelik, MHP İlçe 
Başkanı Mehmet 
Emin Özcanbaz, 
Gemlik Belediyesi 
Fen işleri Müdürü 
Haşan Tahsin Ay 
din, Gemlik Spor 
Başkanı Cumhur 
Aydın, Ülkü Ocak 
lan Başkanı Ali 
Yılmaz, Saadet 
Partisi Gençlik 
Kolları Başkanı 
Can Tatar, HATEM 
Okulları Kurucusu 
Suat Asal, Eğitim- 
öğretim Genel Ko
ordinatörü Fevzi

Beşe, Fen Lisesi 
Müdür Cihan Bi 
ten, Sağlık Meslek 
Lisesi Müdürü 
Mümin Torlak, 
dernek ve oda tem
silcileri, veliler ve 
öğrenciler katıldı. 
Yönetmenliğini 
Türk Dili ve Edebi 
yatı öğretmeni 
Halil Işlek’in yaptı 
ğı dinleti Anadolu 
Lisesi öğrencileri 
İbrahim Gülşen ve 
Rohad Karaman’ın 
eşliğinde Mihriban 

türküsü ile başladı. 
İlk performans 
Anadolu Lisesi 
öğrencisi Melis 
Çerman’ın Kıyama 
dığım şiirini seslen 
dirmesi ile büyük 
alkış topladı. 
Anadolu Lisesi 
öğrencisi Berkay 
Barış’ın Lavinia 
adlı eseri seslendir 
mesi ile devam 
etti.
özel HATEM 
Okulları Gemlik 
Eğitim Danışmanı 

Emir Furkay Cey 
lân’ın Nazım Hik
metin Davet adlı 
şiiri seslendirmesi 
izleyenlerin büyük 
beğenisini topladı. 
Ahmet Arif’in Has
retinden Prangalar 
Eskittim adlı şiiri 
seslendiren 
Anadolu Lisesi 
öğrencisi Melisa 
Cingöz, Ümit Yaşar 
Oğuzcan’ın Ayten 
adlı şiirini okuyan 
Anadolu Lisesi 
öğrencisi Ramiz 
Eren Arslantay 
izleyenleri büyüle 
di. Can Yücel’in 
Bağlanmayacaksın 
adh eserini hitap 
eden Fen Lisesi 
öğrencisi İpek Su 
Sarı ise sahne 
performansı ile 
büyük ilgi gördü. 
Necip Fazıl’ın 
Bekleyen adlı 

şiirini okuyan Fen 
Lisesi öğrencisi 
Taha Ertürk, 
Mevlana’nın Etme 
eserini okuyan Fen 
Lisesi öğrencisi 
Eşlem Vural uzun 
süre alkışlandı. 
Anadolu Lisesi 
öğrencileri Yaren 
Aydın ve İbrahim 
Gülşen’in vokal ile 
destek verdiği 
Yahya Kemal 
Beyath’nın Sessiz 
Gemi adh şiirini 
okuyan Matematik 
Öğretmeni Merve 
İskender’in perfor 
mansı misafirleri 
büyüledi. Necip 
Fazıl Kısakürek’in 
Sakarya şiirini 
essiz sahne perfor 
mansı ile okuyan 
Fen Lisesi öğrenci 
si Mustafa Alper 
Çelik ise izleyen
lere duygu dolu 

anlar yaşattı. 
Turgut Uyar’ın 
Palyaço adlı ese 
rini kendine has 
üslubu ile seslen 
diren Fen Lisesi 
öğrencisi Özge 
Demirci’nin 
uzun süre 
alkışlanması 
gözlerden kaçma 
dı. Dinleti sonunda 
sahneye farklı ko- 
reografi ile çıkan 
Gemlik Özel 
HATEM Anado 
lu ve Fen Lisesi 
öğrenci leri gece 
katılanları uzun 
süre eğlen dirdi. 
Dinleti Yönet 
meni ve Türk Dili 
Edebiyatı Öğ 
retmeni Öğretmeni 
Halil İşlek geceye 
katılım göste 
ren herkese 
teşekkür etti.
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Uludağ esnafı sömestri flört gözle bekliyor
Türkiye'nin önemli 
kayak ve kış turizm 
merkezi Uludağ'daki 
esnaf ve işletmeciler, 
yoğunluğun beklen 
diği yarı yıl tatilinden 
umutlu 
Son yağışlarla kar 
kalınlığının bir me
treyi geçtiği 
Uludağ'da tesislerde 
yüzde 100 doluluğun 
yaşanacağı söme- 
stiri, kayak 
malzemeleri, kızak 
ve kar motoru ki
ralayanlar ile yiyecek 
içecek, hediyelik 
eşya ürünleri 
satanlar da dört 
gözle bekliyor. 
Türkiye Kayak ve 
Snowboard Öğret 
menleri Derneği 
Başkanı Yahya Usta, 
34 yıldır Uludağ'da 
eğitmenlik 
yaptığını aktardı.

Uludağ'ın Türkiye'de 
kış turizminin kalbi 
olduğunu vurgu
layan Usta, şunları 
söyledi: "Uludağ, 
İstanbul ile 1,5 saat, 
İzmir ile 3, Ankara 
ile hızlı tren aktar 
ma sıyla yaklaşık 
3 saat mesafede 
olduğu için bu 
illerden çok tatilci 
geliyor. Şu an da 
en fazla kar olan 
kayak merkezleri 
arasında bulu 

nuyor Uludağ. 
Sezon fena gitmiyor. 
Sömestir cuma 
günü başla yacak 
ama biz bir hafta 
öncesinden tatile 
girdik. Şimdi den 
yüzde 80'in 
üzerinde bir doluluk 
var. Sömestir ile bir
likte yüzde 100'e 
ulaşacağına inanı 
yorum."Uludağ'da 
kızak kiralayan iş 
yerinin sahibi Erkan 
Aytaş, 10 yıldır bu 

işle uğraştığını 
söyledi. Aytaş, Bu 
yılın biraz durgun 
geçtiğini belirterek, 
"Sömestir ile birlikte 
işler daha da iyi 
olacaktır. Saatini 
25 liradan 
kiralıyoruz. Hafta 
sonları 600'den 
fazla kişi kiraladığı 
kızakla kayıyor. 
Sömestiri bekli 
yoruz, işlerimiz 
çok daha iyi olur." 
dedi.

Kayak malzemeleri 
satan ve kiralayan iş 
yeri sahibi Ali Paşa 
Abdullah da 4 yıldır 
Uludağ'da kiralama 
işinden para 
kazandığını anlattı.

"İŞLERİMİZİN 
ARTMASINI 
BEKLİYORUZ" 
Uludağ'da kar 
kalınlığının bir me
treyi geçtiğini, bu 
yüzden bölgedeki 
hareketliliğin yeni 
başladığını vurgu
layan Abdullah, 
"Sezon bugüne 
kadar biraz durgun 
geçti. Günde 
yaklaşık 50 ile 60 
civarında kayak, 
20-30 arasında da 
snovvboard 
kiralıyoruz. İnşallah 
sömestirde bu 
rakamların üzerine 

çıkacağız. Kayakları 
50, snowboardları 
ise 60 liradan 
başlayan fiyatlarla 
kiralıyoruz." 
diye konuştu.
Kayak malzemeleri 
ve snowboard 
öğretmeni ve 
işletmecisi Ala 
addin Yeşilova da 
Uludağ'daki tüm 
pistlerin açıldı 
ğım söyledi. 
Kar kalınlığının 
sömestir tatili için 
avantaj olduğunu 
belirten Yeşilova, 
"Kayak her yaş 
grubunda ilgiyle 
yapılıyor. Snow- 
board genellikle 
gençler tarafından 
tercih ediliyor. 
Sömestirle birlikte 
yoğunluk daha da 
artacaktır." ifadesini 
kullandı.

'İş'te Whatsapw kuralları
Yargıtay, VVhatsapp 
grubu kuran çalı 
şanların işverene 
yönelik ifadelerini, 
‘demokratik talep’ 
olarak değerlen 
dirip işten çıkarma 
kararını bozmuştu. 
Yargıtay 9. Hukuk 
Dairesi’nin son 
kararında, aynı 
işyerinde çalışan 
satış temsilci
lerinin VVhatsapp 
grubu kurarak pat 

ronu eleştirmele 
rinin, grup üyelerin 
den biri tarafından 
şikâyet edilmesi 
üzerine işten 
çıkarma kararını 
bozması, işçi açı 
sından sosyal 
medya kullanımı 
mn sözleşme 
açısından sınırları 
m gündeme ge
tirdi. Facebook, 
Tvvitter, VVhatsapp 
gibi iletişim kanal 

lan üzerinden çalı 
şan davranışlarını 
düzenleyen net bir 
yasal düzenleme 
yok ancak 4857 
sayılı İş Kanunu’- 
nun 25’e 2’nci mad 
desi işverene 
yönelik davranışla 
rı düzenliyor. Sos 
yal medya özellikle 
düzenlenmediği 
için bu konuda 
Yargıtay kararları, 
işçi-işveren ilişkile

tini düzenleyici 
nitelikte kriterler 
ortaya koyuyor. 
Yargıtay kararları 
na bakıldığında ise 

sosyal medya dahil 
yayın yoluyla di
rekt işveren ve - 
ailesinin hedef 
alındığının açık 

olması, bu 
konuda belirsizlik 
bulunmaması 
ve ifadelerin 
gerçekten hakaret, 
eleştiri sınırlarını 
aşan, kişilik 
haklarına saldırı 
olarak değerlen 
dirilmesi halinde 
işçinin sözleş 
mesi mahke 
melerce haklı 
fesih olarak 
değerlendiriliyor.

GemfikK
onu

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAŞEDEBEKLIMEKYOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

0SAATTE TESLİM EDİLİR

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

KUÇUKKUMLA 
MmilSlİESH 

■nupiheESM 
MÜKEMDEİSIinilK

0 535 37818 00
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Konutta maâflur iye ti önleyeceK ululama taslaılı
Ön ödemeli konut 
ve devre tatil 
satışlarında tüketici 
ödemelerini teminat 
altına alan 'bina 
tamamlama sigorta 
sı poliçeleri' düzen
lenmeye başlandı. 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığından yapı 
lan açıklamada, 
maketten satış ola 
rak da bilinen ön 
ödemeli sonradan 
teslimli konut 
satışlarında, konut 
üretenlerin çeşitli 
nedenlerle projeleri 
tamamlayamadari

piyasadan çek
ilmeleri durumunda, 
tüketicilerin mağdu 
riyet yaşadığı belir
tildi.
Bakanlık tarafından 
"6502 Sayılı Tüketi 
cinin Korunması 
Hakkında Kanun”, 
"Ön Ödemeli Konut 
Satışları Hakkında 
Yönetmelik" ve 
"Devre Tatil ve Uzun 
Süreli Tatil Hizmeti 
Sözleşmeleri 
Yönetmeliği"nde 
yapılan düzen
lemelerin, satışa 
başlamadan önce

tüketici ödemelerini 
güvenceye almak 
için bina tamam
lama sigortası 
yaptırma veya diğer

teminat ve şartları 
sağlama yükümlü 
lüğü getirdiğine 
işaret edilen 
açıklama da, şunlar

kaydedildi:
GÜVEN SORUNUNU 
ORTADAN 
KALDIRACAK 
"Bina tamamlama 
sigortasına ilişkin 
genel şartlar, Hazi 
ne Müsteşarlığı 
Sigortacılık Genel 
Müdürlüğünce 
yayımlanarak 16 
Mart 2015'te yürür 
lüğe girdi ancak sig
orta ürününden 
ziyade banka 
ürününe benzemesi 
nedeniyle ürünün 
hazırlık ve uygula
maya girme süreci

beklenenden 
daha uzun bir 
zaman aldı. Yapılan 
girişimler netice 
sinde bina tamam
lama sigortası, 
sektör tarafından 
uygulanmaya 
başlandı. Ön 
ödemeli konut ve 
devre tatil 
satışlarında tüketici 
ödemelerini teminat 
altına alacak, temi
nat türlerinden biri 
olan bina tamam
lama sigortası 
poliçeleri düzenlen
meye başlandı

Bakan açıkladı! Sayı 1 milyonu seçti
Çalışma Bakanı 
Jülide Saneroğlu, 
Ak Parti’nin önceki 
günkü grup 
toplantısının basına 
kapalı bölümünde 
milletvekilerine 
taşeron düzenleme
sine ilişkin kapsamlı 
bir sunum yaptı. 
Düzenleme ile “bek
lentilerin ötesine 
geçtik” diyen 
Saneroğlu, sunu 
munda düzenleme 
kapsamına girme 
yenlerin gerekçesini 
tek tek açıkladı. 
Toplam 1 milyon 20 
emekçinin uygula
madan yararlandığı 
bildirildi.

Mevcutta kamuda 
109 bin 347, 
belediyeler ve il özel 
idarelerinde 91 bin 
688, belediye ikti
sadi teşekküllerinde 
99 bin 10 işçi bulun 

duğunu belirtilen 
sunumda, taşeron 
düzenlemesi ile ka
muda 450 bin, 
belediyeler ve il özel 
idarelerin de 450 
bin, kapsama dahil 

edilen diğer özel 
bütçeli kuruluşlarda 
20 bin, kamuda 12 
aydan kısa süreli

. çalışan 50 bin, mev 
simlik işçi oarak 
çalışan 23 bin ve

4/V düzenlemesin
den de 27 bin olmak 
üze re, toplam 1 mi
lyon 20 emekçinin 
uygulamadan yarar
lan dığını bildirildi. 
Personel çalıştırılma 
sına dayalı hizmet 
atımlarının 11 Eylül 
2014 tarihli yasaya 
dayalı yapıldığını, 
taşeron düzen
lemesinde de bu 
yasadaki tanımın 
esas alındığı belir
tilirken, bundan 
sonra personel 
çalıştırılmasına 
dayalı hizmet alımı 
ihaleleri yapılmaya 
cağı vurgulandı. 
Sunumda, şehir 

hastanelerinin 
faaliyete girmesi 
ile kapatılan has- 
tanalerde kapat 
ma tarihinde 
çalışmakta olup 
4 Aralık 2017 
itibarıyla şehir 
hastanelerinde 
çalışmakta olanlar 
ile, bundan sonra 
kapatılacak has
tanelerdeki ihtiyaç 
fazlası işçilerin, 
Sağlık Bakanlığı’nın 
birimlerinde, ihtiyaç 
olmaması duru
munda ise diğer 
idarelerin ihtiyaç 
olan birimlerinde 
çalıştırılabileceği 
ifade edildi.
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ÖZEL DİKİM
ve HAZIR ABİY
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Ankara’da Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu İle Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet özhaseki ve 
Belediye Başkanı Refik Yılmaz biraraya gelerek durum değerlendirdiler.

NMIMMMI
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Ankara’da önemli toplantı 
KHK’nin Gemlik üzerinde bıraktığı 

etkiler devam ederken, önceki gün 
Ankara’da önemli bir toplantı gerçek 
leşti.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuş 
oğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Mehmet özhaseki, Gemlik ile ilgi 
özel durumu görüşmek üzere Bakan 
lıkta biraraya geldiler..
Bu toplantıya Gemlik Belediye 

Başkanı Refik Yılmaz ve bakanlık 
bürokratları da katıldı. Devamı 4’de

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, 
696 sayılı KHK kapsamında Gemlikte 
yapılacak düzenlemelere ilişkin Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Mehmet özhaseki ile 
istişare toplan tısı yapıldı. Toplantıda, bir
inci derece deprem bölgesi Gemlik’in 
dönüşümü konusunda çözümler üzerinde 
durduğu belirtildi. Haberi sayfa 2’de

Okul öncesi eğitim kurumlan ile ilk ve 
ortaöğretimdeki yaklaşık 18 milyon 
öğrenci, karne alarak yarıyıl tatiline dün 
başladı. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı 
birinci dönem 22 Ocak 2018 - 2 Şubat 
2018 tarihleri arasında olurken, ikinci 
kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 
Pazartesi başlayacak. Milli Eğitim 
Bakanlığınca hazırlanan çalışma takvi 
mine göre 18 Eylül 2017'de başlayan 
2017-2018 eğitim öğretim yıh s Haziran 
2018’de sona erecek ve öğrenciler yine 
yaz tatiline girecek.

pumn

AYAKKABININ YENİ ADRESİ

pumn
! BAY VE BAYAN AYAKKABI 
ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN 

KARAR VERMEYİN...

ürünlerimiz orjinaldir
Mrk : Orhangazi Cd. Beşiktaşlılar Derneği Karşısı GEMLİK 

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
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Ankara’da Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve Belediye Başkanı Refik Yılmaz biraraya gelerek durum değerlendirdiler.

Başbakan 
Yardımcısı Hakan 
Çavuşoğlu, 
696 sayılı KHK 
kapsamında Gem
lik'te yapılacak 
düzenlemelere 
ilişkin Çevre ve 
Şehircilik Bakanı 
Mehmet Özhaseki 
ile istişare 
toplantısı yapıldı. 
Başbakan 
Yardımcısı Hakan 
Çavuşoğlu, 
696 sayılı KHK 
kapsamında 
ilçemizde yapılacak 
düzenlemelere 
ilişkin Çevre ve

Şehircilik Bakanı 
Mehmet Özha 
seki ile istişare 
toplantısı 
gerçekleştirdi. 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’ndaki 
toplantıda, Çavuş 
oğlu ve Özhase

ki'nin, birinci 
derece deprem 
bölgesi Gemlik’in 
dönüşümü 
konusunda 
çözümler üzerinde 
durduğu belirtildi. 
Ankara’da yapılan 
toplantıya Gemlik

Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz ile 
Bakanlık Bürokrat 
lan da katıldı.
Bu konuda Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’ın Gemlik 
kamuoyuna bilgi 
vermesi bekleniyor.

Yıkılan Aılllııe Binası yerine
Gençlik Merkezi yanılacak

İlçe Başkanı Adnan Bıyıklı yönetimi basın 
! toplantısıyla açıklayacağını söyledi.

İni Parti tatelasını astı

Emin Dalkıran 
Kordonu’nda bulu
nan ve binanın 
depremsellik 
açısından 
dayanıksız olduğu 
gerekçesiyle 
boşaltılıp yıkılan 
Adliye Binası’nın 
Gençlik Merkezi 
yapılacağı açıklandı. 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz bu konuda 
yaptığı açıklamada; 
"Gemlik’in en güzel 
noktalarında birinde 
bulunan tehlikeli 
binadan ilçemiz 
kurtulmuş oldu. 
Şimdiki çalışmamız, 
yıkılan binanın yeri 
ne, üç katlı tam 
donanımlı Gençlik

Merkezi yapmaktır. 
Milli Emlak’tan 
arsayı istedik, eğer 
bize geçerse, hem 
üniversite gençliği 
miz, hem de çevrede 
bulunan gençlerimiz 
adına uğrak yeri 
oluşacaktır.
Alt katında bilardo 
ve hobi salonu, 
üst katında 
kafeterya, en üst 
katta ise Kütüp hane 
düşünüyoruz" dedi. 
"Gemlik’in yerinden 
taşınacağı söylemi 
ne de, en güzel 
cevap üç katlı 
gençlik merkezi 
olacaktır” diye 
konuşan Başkan 
Yılmaz, 
"Biz, Gençlik

Merkezi ile ilgili 
başvuruyu, 
neredeyse bir yıl 
önce yapmıştık. 
KHK sonrasında 
iddia edildiği 
gibi Gemlik’in 
taşınmasını veya 
depolama sahası 
olmasını istemiş 
olsak, Gemlik 
sahilinin en verimli 
kullanılacak yerinde, 
neden Gençlik 
Merkezi planlayalım. 
Biz özellikle Gemlik 
’te bulunan bina 
stokuna dikkat çek
tik, yıkılan binanın 
yerine, üç katlı 
sağlam bina ile en 
anlamlı örneği de 
vermiş olacağız" 
dedi.

Genel Başkanlığını 
Meral Akşener’in 
yaptığı iyi Parti, yurt 
genelinde örgütlen
mesini sürdürüyor. 
İyi Parti Gemlik ilçe 
Başkanlığı görevinin 
verildiği eski MHP 
Belediye Başkan 
adayı Adnan Bıyıklı, 
ilçe kurucu yönetim 
ve denetim kurulla 
rını oluşturduklarını 
listenin onay için 
İl Başkanlığı’na 
gönderildiğini 
söyledi.

İLÇE TABELASI 
BİNAYA TAKILDI

İyi Parti Gemlik ilçe 
Başkanlığı istiklal 
Caddesi’nde ilçe 
binası tuttu.
Dün de hizmet

binasına İyi Parti 
Gemlik İlçe Başkanh 
ğı tabelası partilile 
rin de katılımıyla 
asıldı.
İyi Parti Gemlik İlçe 
Başkanı Adnan 
Bıyıklı, partisinin 
ilçe yönetiminin 
oluştuğunu, 
en kısa zamanda İl
Başkanlığına 
sunarak

onaylandıktan 
sonra basın 
toplantısı düzen 
leyerek bunu 
Gemliklilere 
duyuracağını 
söyledi. 
Bu arada İyi 
Parti ye MHP ve 
CHP’den istifa 
ederek katılım
ların olduğunu 
bildirdi.
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Çaldıkları paralarla uyuşturucu 
ticareti yapan çete çökertildi
Bursa'da hırsızlık 
tan elde ettikleri 

. parayla uyuşturu 
cu ticareti yapan 
çete çökertildi. 
Çete üyelerinin 
yaptığı hırsızlık ise 
güvenlik kamera 
larına yansıdı. 

. İl Emniyet Müdür 
lüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri, bir çetenin 
iş yeri ve evlerden 
yaptıkları yüklü 
miktardaki hırsızlık 
gelirleriyle uyuştu 
rucu ticareti yaptığı 
istihbaratına ulaştı. 
Yapılan ilk operas 
yonda gözaltına 
alınan 8 kişi tutuk 
landı. Soruşturmayı 
derinleştire ekipler, 
il genelinde farklı 
adreslere eş

tt ıı

ursa'ılaFETfl'niiııltaılıııyapılaıııııasıııaoDerasyoıı!
Bursa merkezli 7 
ilde FETÖ'nün 
kadın yapılanma 
sına yönelik ope 
rasyonda 11 kişi 
yakalandı 
Bursa merkezli 7 
ilde, Fetullahçı 
Terör Örgütü'nün 
(FETÖ) kadın yapı 
lanmasına yönelik 
düzenlenen ope 
rasyonda 11 zanlı 
gözaltına alındı. 
Bursa Cumhuriyet 
Başsavcılığı

Zeytinlikteki cinayetinde yeni gelişme
Bursa'nın İznik ilçe 
sinde işlenen cina 
yetle alakalı tutuklu 
sayısı üçe yükseldi. 

^Olay 27 Aralık tari
hînde meydana 
geldi. İddiaya göre, 
Hüseyin Koç, S.U. 
ile 2 yıldır gönül 
İlişkisi yaşıyordu.

j, C.U, tesadüfen 
• ablasının cep telefo- 

nun da mesajları 
gördü. C.U, Koç'a 
aynı telefondan 
ablası adına mesaj 
atarak Karataş mev

rildi.zamanlı operasyon
lar yaptı. Aralarında 
çete ele başı R.C.' 
nin de bulunduğu 8 
kişi gözaltına 
alındı. Şüphelilerin 
üzerlerinde ve ika 
metlerinde yapılan 
aramalarda 2 kilo 
265 gram metamfe- 
tamin, bir miktar, 
kokain, esrar, bon- 
zai, ectasy hap ve 2 
adet ruhsatsız silah 
ile fişek ele geçi

hakkında yakalama 
kararı çıkarıldı. 
Harekete geçen İl 
Emniyet Müdürlüğü

tarafından örgütün 
kadın yapılanma 
sında yer aldıkları 
iddiasıyla 15 kişi

kiindeki zeytinlikte 
buluşma teklif etti. 
Koç da buluşmayı 
kabul etti. Arkadaşı 
Eşref C'yi de yanına 
alarak buluşma 
noktasına gelen 
Koç, karşısında U.

HIRSIZLIK ANLARI 
VE OPERASYON 
KAMERADA 
Öte yandan şüphe 
lilerin çete halinde 
yaptığı hırsızlık 
güvenlik kamera 
sına yansıdı. 
Görüntülerde ele 
başı R.C.'nin çevre 
yi gözetlediği, 
polisin geldiği 
sırada saklandığı

ailesini gördü. 
Tartışmanın ardın 
dan C.U. silahla 
Koç'u vurarak 
öldürdü. Cinayetten 
saatler sonra aynı 
aileden 6 kişi 
yakalandı. Suçunu 

görülüyor. Daha 
sonra olay yerine 
gelen diğer grup, 
bir iş yerine gi 
rerek, çelik 
kasayı çalıyor. 
Özel hareket 
polisleri eşliğinde 
şüphelilerin evle 
rine girilip arama 
yapılması ve 
evlerde yüklü 
miktarda 
uyuşturucu ele 
geçirilmesi de 
kameraya 
kaydedildi. 
Şüpheliler örgüt 
kurma, uyuşturucu 
ticareti, hırsızlık, 
kasten yaralama, 
kişiyi hürriyetinden 
yoksun kılma, yaşı 
küçük çocuğu suçu 
sürükleme suçların 
dan adi iyeye 
sevk edildi.

Çarptığı kadının 
başında bekledi

Terörle Mücadele 
Şubesi ekipleri, 
Bursa, Istan 
bul, Balıkesir, 
Gaziantep, Zongul
dak, Van ve Kü
tahya'daki adresle 
re eş zamanlı op
erasyon düzenledi. 
Zanlılara ait evlerde 
arama yapıldı. 
Operasyonda, 
11 kişi gözaltına 
alındı. Adreslerinde 
bulunamayan 4 
zanlı aranıyor.

Orhangazi de yolun karşısına geçmek 
isteyen Servet Bakır (69), otomobilin 
çarpmasıyla yaralandı. Otomobilin 
hamile sürücüsü, sağlık ekipleri ge
lene kadar yaralı kadının başından bir 
an olsun ayrılmadı.
Kaza İznik yolu kavşağında meydana 
geldi. İznik kavşağı yakınlarında yolun 
karşısına geçmek isteyen Servet Ba 
kır'a, Yalova'dan Bursa yönüne giden 
Esra Yenikapı (31) yönetimindeki 16 
RAU 64 plakalı otomobil çarptı. Kaza 
nın ardından hemen durdurduğu oto
mobilinden inen hamile sürücü Esra 
Yenikapı, yerde yatan Bakır'm başın 
dan bir an olsun ayrılmadı. Olay yerine 
çağrılan 112 Acil Servis ekibi tarafın 
dan ambulansla Orhangazi Devlet Has
tanesine kaldırılan Servet Bakır, 
yapılan ilk müdahalenin ardından 
Bursa Devlet Hastanesine sevk edildi. 
Kazadan olumsuz etkilenen sürücü 
Esra Yenikapı da hastaneye kaldırıldı. 
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

• . Anadolu'nun Sesi
A*»-" iPad-îPhone BYEGM uygulamasında

ACİL SATILIK

itiraf eden C.U. 
tutuklanırken, baba 
Y.U. ve oğlu O.U. 
adli kontrol şartı ile 
serbest bırakıldı. 
İznik Cumhuriyet 
Savcılığı, geçtiğimiz 
gün Y.U. ve O.U'nun 
tutuksuz haline 
itiraz ederek, 
yakalama kararı 
çıkardı. Yakalanan 
baba-oğul çıkarıl 
dıkları mahkemece 
cinayetten tutukla
narak cezaevine 
gönderildi.

HİSARTEPE MAHALLESİNDE 
FULL DENİZ MANZARALI 

4+1 DUBLEKS EV 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR

O 535 854 51 08
KAŞEDE BEKLEMEK YOK 

KALİTELİ KAŞELER

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
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Güne Bakış
Yer verileceği konusunda sözler yerine getirilmeyince Muhtar Abdullah Satı hizmette zorlanıyor

Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail. com 

Ankara’da önemli toplantı 
Toplantının içeriği konusunda biri açıklama 

yapılmadı.
Ama,Gemlik Belediye Başkanı’nın da bu 

görüşmeye çağrıldığına göre, Refik Yılmaz’ın 
görüşlerini iki bakan da dinledi.

Aslında Hakan Çavuşoğlu ilçede yaşanan 
travmayı biliyor.

Gemlik’te Büyükşehir Belediyesi’nce 
TOKİ’ye Cihattı Mahallesi’nde yaptırılan toplu 
konutların temel atma töreninde yaptığı 
konuşmayı dinlerken, ben kendi kendime ‘bu 
konuşma yazısını Refik Yılmaz’mı yazmış’ 
diye düşünmedim desem yalan olur.

* Çünkü Çavuşoğlu’nun sözlerin tümü, Yıl 
maz’ın ‘Gemlik Tepelere taşınacak’konuşma 
sini TV.lere yaptıktan birgün sonra yanlış 
anlaşıldı deyip, gelen tepkiler üzerine sözün
den dönerek, açıklamaları basının yanlış 
aksettirdiğini söyledi.

Oysa girin cep telefonlarınızdan Haber Türk 
kanalına girin Refik Yılmaz’ın konuşmalarını 
dinleyin, resmen orada Gemlik’in taşmaca 
ğını defalarca tekrarladığını göreceksiniz. 
Vatandaş da işi gırgıra vurmuş, bu açıkla ma 
lan arasında rahmetli Kemal Sunal’ın film
lerinden montajlar yaparak işi komediye 
dönüştürmüşler. Ama ben öyle söylemedim 
diyenler yalan söylüyor, Sözlediysen sözü 
nün arkasında durur vatandaştan özür diler 
ve biz Gemlik’i boşaltmayacağız yerinde 
dönüştüreceğiz dersin. Bunu demediler özür 
de dilemediler topu medyaya attılar.

Neyse.
Bakanlıkta neler konuşuldu bilmiyoruz.
Ama bilmeye gerek yok. AKP KHK ile 

kafasına Gemlik’i taşımayı koymuş.
Taşımayacağız deseler, de inanmayın.
Göreceksiniz yaz aylarında orman arazisi 

nin traşlandığını izleyeceğiz. Hatta makilikleri 
zeytinlik yapan vatandaşların yıllarca kullan 
dıkları arazilerde atacaklar (çünkü oraları 
orman haritalarında özel mülkiyet görünmü 
yor, kamu malı görünüyor) ve buralara 
konutları inşa edecekler. Bu iş 2019 öncesi 
bitirilecek.

Deprem üzerinden oy toplayacaklar.
Siz Gemlik içinde, sahilinde 3 kata nasıl 

olsa dönüşüm yapamayacaksınız.
Yarın Bursa’ya Cumhurbaşkanı geliyor. 

Gemlik’in taşınmayacağını, kent içinde yerin 
de dönüşüm yapılacağını, rezerv alanların 
daha sonra konuta açılacağını söyletin 
bakalım.

O zaman Gemlik üzerindeki travma biter, 
bankalar vermediği kredileri verir, belediye 
den kredi alabilmek için yazı getirmelere 
gerek kalmaz, belki işler düzelir.

Gemlik Belediyesinde birçok AKP’li 
müteahhit var.

Bunlar inşaatçılıktan zengin oldular. Ama 
şimdi satamadıkları dairelere nedeniyle 
ayakları sallanıyor. Buna neden olanlar belli. 
Benden bir öneri daha, Gemlik’in zemini 
kötüleyen raporları belediye sitesinde 
yayınlayın da vatandaşta nerede yaşadığını 
öğrensin. Belki o zaman tepelerdeki konut
lara giderler.

Küçük Kumla Sahil 
Muhtarı Abdullah 
Satı, zabıta ile bir
likte kullandığı 
hizmet binasından 
çıkarılınca, muhtarlık 
hizmetini sokakta 
yerine getirilmeye 
çalışıyor.
Gemlik Belediye- 
si’ne defalarca 
başvuran muhtar 
Satı, Belediye yet 
kililerinin kendini 
oyaladığını, söz 
verdikleri halde 
sahilde bir büro 
sağlanamadığını 
söyledi.
Muhtarlığın sabit bir 
yeri olmaması ne
deniyle halkla birara 
ya gelmede sıkıntı 
lar yaşandığını 
söyleyen muhtar 
Abdullah Satı, 
“Vatandaşlara 
PTT ile gelen 
tebligatların verile
memesi sonrası

İl Müftüsü Turan Gemlikli personel ile hulustu
Bursa İl Müftüsü 
Izani Turan
Gemlikli müftülük 
personeli ile dün bi- 
raraya geldi.
Özdilek Cevdet 
Aynur Mayruk Kız 
Anadolu imam 
Hatip Lisesi konfe 
rans salonunda 
Gemlik müftülük 
personelle buluşan 
İl Müftüsü Turan’ın 
programı Marmara 
Kimya Sanayi 
Camii Vekil İmam 
Hatibi Muharrem Ke
skin tarafından oku
nan aşr-ı şerifle 
başladı.
İlçe Müftüsü 
Dr. Mehmet Reşat 
Şavlı'nın selamlama 
konuşmasından 
sonra, İl Müftüsü 
Izani Turan, yaşan 
mış hayat hikayeleri 
ve gönüllerde iz 
bırakmış değerli 
hocalarımızdan 
alıntılarla süslediği 
konuşması, büyük 
bir ilgiyle dinlendi. 
İlçe Müftüsünün 
hediye sunumu 
program sona erdi.

muhtarlıklara 
bırakılan belgeler, 
muhtarlık hizmet 
bürosunun bulunma 
ması nedeniyle 
vatandaşa ulaştın! 
masında sıkıntılar 
yaşanıyor. Vatandaş 
beni sokakta 
bulduğunda bir işi 
varsa o işi sokakta 
veya çay bahçelerin 
de yapmak zorunda

KUR'AN 
KURSLARINDAN 
MUHTAÇ AİLELERE 
YARDIM ELİ... 
öte yandan, Gemlik 
İlçe Müftülüğü’ne 
bağlı Kur'an 
Kurslarında eğitim 
gören öğrencilerin 
destekleriyle Bitlis'in 
Mutki ilçesinde bulu
nan ihtiyaç ailelerine 
giyim yardımında 
bulunuldu.
4. Kez yapılan yar 
dunların bundan son 
ra da devam edeceği 
belirtildi. Daha önce 
de kırtasiye malze 
meleri, kütüphane 
oluşumuna destek, 
gıda maddeleri vb. 

kalıyorum. Gemlik’te 
yeri olmayan tek 
muhtar benim.
Bu sorunun yaz 
gelmeden biran 
önce çözülmesini 
bekliyorum. Konuyu 
Belediye yetkilileri 
ne, meclis üyelerine 
bildirdiğim halde 
çözüm olmadı. 
Küçük Kumla gibi 
önemli bir mahallede

Yardımların gittiği 
ailelerin destek olan
lara teşekkür ederek 
memnuniyetlerini 
ifade ettiği belirtildi. 
İlçe Müftüsü Dr. 
Mehmet Reşat 
Şavh, sosyal sorum

muhtarlık binasının 
bulunmaması çok 
eleştirilere neden 
oluyor. Herkesten 
ilgi bekliyoruz.
Vatandaşlar beni 
telefonumdan ara
yarak işlerini 
yaptırmaya 
çalışıyorlar. Gelen 
tebligatları ise 
görmelerinin imkanı 
yok” dedi.

luluk projelerinde 
yer alan öğretici 
ve öğrencilere 
teşekkür etti. 
Şavh, bu tür yardım 
ların birer köprü 
görevi göreceğini 
söyledi.
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6emlik Meimi Gemlik Spota Başarılar Hilem
Gemlik Basketbol 
Kulübü Başkanı 
Berkay Bulut ve 
yönetimi bu 20 
ocak 2018 
Cumartesi günü 
saat 15:00 da 
Orhangazi göl 
sahasında oy
nanacak l.küme 
şampiyonluk 
maçında Gemlik 
spor kulübü 
Başkanı Cumhur

Aydın, Teknik ekip 
ve sporculara 
başarılar diledi. 
İlçemiz adına 
önemli bir müsa 
baka olacak diye 
sözlerine başlayan 
Gemlik Basketbol 
kulübü başkanı 
Berkay Bulut 
Cumartesi oyna 
nacak müsaba 
kada taraflı tarafsız 
herkesin Gemlik

spor’a destek 
vermesi 
gerekiyor. 
Gemlik Sporun 
tekrar süper 
amatör küme 
yükselmesi için 
kazanması 
gereken müsa 
bakada biz 
yönetim olarak 
takımımıza 
destek vere 
ceğini belirti.

Bursa İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
ve Bursa Büyükşe 
hir Belediyesi ara 
sında imzalanan 
sosyal, kültürel ve 
sportif faaliyetleri 
içeren protokol 
kapsamında 
ilkokul 3. sınıf ve 4. 
sınıf öğrencilerinin 
katılımı ile yapılan 
MANGALA 
turnuvası ilçe 
şampiyonasında 
zafer yine bir çok 
faaliyette olduğu 
gibi ATATÜRK

llkokulu’nun oldu. 
Turnuvaya katılan 
okullar ve onlarca 
öğrenci arasından

Gemlik ilçe birin
cisi ATATÜRK 
İlkokulu 4/C sınıfı 
öğrencilerinden

Nisa Nur YILMAZ 
olurken ilçe 2.si 
yine 4/C sınıfı 
öğrencilerinden

Seyhan DÖNMEZ 
oldu. Ayrıca 3. 
Sınıflar ilçe 2. si 
Atatürk İlkokulu 
3/C sınıfı 
öğrencilerinden 
Buse ÖZCAN oldu. 
Atatürk ilkokulu 
3 şampiyonla 

turnuvaya damga 
sim vurdu.
Ders başarısı 
kadar sosyal 
faaliyetlerdeki 
katılım ve başarıya 
da oldukça önem 
veren Atatürk 
İlkokulu idareci

ve öğretmenleri 
büyük mutluluk 
yaşarken okul 
müdürü Ali 
DELİAK öğren 
çileri turnuvaya 
hazırlayan ve 
antrenörlük yapan 
Servet ATAY‘ı 
çalışmalarından 
dolayı kutlarken; 
destek ve 
çalışmalarından 
dolayı sınıf 
öğretmenleri 
Merve YILDIZ ve 
Özlem BAYRAM ‘a 
teşekkür etti.

Vtliltr.anneuelnbalarıniııtuınııtoııusunılaiıilnilenıli
2017-2018 sosyal 
etkinlikleri kapsa 
mında Bireysel 
Gelişim/Kurum 
sal Gelişim/ 
Marka İletişim 
/Aile ve Eğitim 
Danışmanı Ahmet 
Turan ÖZTÜRK 
tarafından okulu
muz velilerine ve 
dışarıdan gelen 
misafirlere de açık 
olmak üzere “Anne

baba tutumlarının 
öğrenci başarısı 
üzerindeki etkisi”, 
“Etkili anne baba 
davranışı”, “Aile 
içi etkili iletişim” 
konularında 
17.01.2018 tari
hinde saat 13.30 
da seminer verildi. 
Semineri büyük bir 
ilgiyle takip eden 
velilerimiz prog 
ram bitiminde 

konuyla ilgili 
sorularını 
eğitmenimize sor
dular ve bu tür 
seminerlerin 
tekrarını istediler. 
Okul müdürü Ali 
DELİAK ta eğitim 
danışmanı Ahmet 
Turan ÖZTÜRK’e 
teşekkür 
ederek, böyle bir 
programın tekrarı 
için söz aldı.

KnŞ€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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Bu kaçıncı hicaz 
oysa yalnız atardım şehrin voltalarını 
şarabi günahlara sokmadan soluğumu 
seni söylerdim poyrazın böğrünü 
vurduğu makamlara 
bu kaçıncı volta sevgili 
bu kaçıncı hicaz 
gözlerini yatırdığım yaşmak sarısı 
kaldırımlarda 
fikrimi satarken o keman sesine 
bir yanım arşe 
bir yanım toz 
bir yanım duman 
vurunca gözünü mendireklerin 
öyle karanlık 
öyle lacivert 
öyle ölü olurdu denizin rengi 
vapurlar söylerdi uykumun sessizliğini 
oysa yalnız atardım şehrin voltalarını 
şarabi günahlara sokmadan soluğumu 
seni söylerdim poyrazın böğrünü 
vurduğu makamlara 
bu kaçıncı volta sevgili 
bu kaçıncı hicaz...

Celâl Bayar Anadolu 
Lisesi Gezi, Tanıtma 
ve Turizm Kulübü, 
2017-2018 eğitim- 
öğretim yılı I. 
dönemi sonunda 
öğrencilerin sınavlar 
sonrası stres atması 
ve bundan sonraki 
çalışmalarında 
motivasyonlarını 
arttırması amacıyla 
Uludağ oteller böl
gesine günübirlik 
gezi düzenledi.
Birçok öğretmenin 
katıldığı geziye 120 
de öğrenci katıldı. 
Sabah 8.30’da Gem
lik Demokrasi 
Meydanı’ndan 
başlayan gezide 
10.30’a doğru oteller 
bölgesine ulaşan 
öğrenciler, Uludağ 
kayak merkezinde 
gün boyunca kayak

yapma imkânı bulup 
eğlendiler.
Gün içinde yorulan 
öğrencilere bir 
otelde açık büfe öğle 
yemeği ikram edildi. 
Saat 16.30 gibi 
Uludağ’dan dönüş

yoluna çıkıp 
17.30’da dönüş 
yolu üzerindeki 
tarihîinkaya 
Çınarında çay 
molası veren 
öğrenciler, burada 
hatıra fotoğrafı

çekmeyi ihmal 
etmedi. Bu 
molanın ardından 
gezi, akşam saat 
19.00’da Gemlik 
Demokrasi 
Meydam’nda 
sona erdi.

temlli Anadolu M Kızılay'a 70 ünite Kan Bağışlaılı
Gemlik Anadolu 
Lisesi öğrenci, 
öğretmen ve 
velileri sosyal so
rumluluk anlayışı 
içerisinde Kızalaya 
kan bağışında 
bulundular.
Okul Rehber 
öğretmeni Şeyma 
Yılmaz'ın öncülü 
ğünde yürütülen 
kampanyaya 
hafızlık projesine 
dahil ve 18 yaş

sınırını aşan 
öğrenciler kan 
bağışı kampan 
yasına büyük ilgi 
gösterdiler. 
Okul bahçesine 
gelen Kızılay kan 
bağışı araçlarında 
kan veren öğren 
çiler hayatlarının 
ilk kan bağışı 
vermenin 
mutluluğunu 
da yaşadılar. 
200 kişinin kan

bağışlamak için 
isim yazdırdığı 
kampanyada kan 
bağışı kriterlerine

uyan çoğu öğrenci 
70 ünite kan toplan 
dı. Okul Müdürü Ali 
Bahadır okulun

böylesi güzel ve 
anlamlı bir etkirlik 
içerisinde yer 
almasından dolayı

mutlu ve gururlu 
olduklarını be
lirterek 'Kızılaya 
kan bağışı 
kampanyasında 
öncülük yapan 
başta rehber 
öğretmenimiz 
Şeyma Yılmaz 
olmak üzere kan 
bağışında bulunan 
öğrenci,öğretmen 
vş velilerimize 
çok teşekkür 
ediyorum'

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAŞEDEBEKLEMEKYOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

KUÇUKKUMUI 
ÖZGÜZEIYALI SİTESİNDE 

NAUUZLUEŞYMIveEŞYASU 
2HDAİRESAHİBİNDEHSniUK

0 535 37818 00
Facebook sayfamız: Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Karşılıksız çekte önemli gelişme
Bankaların karşılığı 
olmayan her bir çek 
yaprağı için öde
mekle yükümlü 
olduğu tutar 1,600 
TL'ye çıkarıldı. 
Bankaların, 
karşılığı olmaması 
halinde ibraz 
edilen her bir çek

yaprağı için 
ödemekle yükümlü 
olduğu miktarın 
sının 1,410 TL* 
den 1,600 TL’ye 
çıkarıldı.
Resmi Gazete’nin 
bugünkü sayısında 
yayımlanan Merkez 
Bankası tebliğine

göre, geçici madde 
ile düzenlenen 
ve yukarıda belir
lenen tutarın 
geçerli olduğu 
29 Ocak’tan 
önce bastırılan 
çeklerden ötürü 
muhatap ban 
kanın, süre

sinde ibraz edilen 
çekin karşılığının 
bulunmaması 
halinde her çek 
yaprağı için 
ödemekle 
yükümlü olduğu 
tutar da 815TL’den 
940 TL’ye yük
seltildi.

İŞKUB tarihinde bir ilke imza attı
2017 yılında 
1 milyon 57 bin 

kişinin istihdamını 
gerçekleştirerek 
rekor kırdı.
İŞKUR Genel Müdür 
Vekili Cafer 
Uzunkaya, aynı 
başarının bu yılda 
yakalanacağını ve 
teşviklerin fazlasıyla 
devam edeceğini 
belirtti. .
Türkiye İş Kurumu 
(İŞKUR) Genel 
Müdür Vekili Cafer 
Uzunkaya, İl İstih
dam ve Mesleki 
Eğitim Kurulu 
toplantısı öncesi, 
gazetecilere yaptığı 
açıklamada, 2017 
yılının çalışma 
hayatı, istihdam 
seferberliği verileri 
ve sonuçlan 
açısından tarihi bir 
rekorun kırıldığı yıl

olduğunu söyledi. 
İstihdam

bir milyonun üze 
rine çıkarmıştır.

başarı tesadüfen 
olmamıştır. İş gücü

seferberliğinde 
2017 yılında önemli 
başarılara imza 
atıldığını dile getiren 
Uzunkaya, şöyle 
konuştu: 
“İŞKUR, 70 yılı 
aşan tarihinde ilk 
defa kurum 
kanalıyla işe 
yerleştirme sayısını

1 milyon 57 bin 249 
kişinin istihdamını 
gerçekleştirdik.
Bütün bunlar, 
milletimizin 
istediğinde, tek 
yürek olduğunda, 
aynı hedefe 
kilitlendiğinde neleri 
yapabileceğinin bir 
göstergesi. Bu

piyasasının bizden 
beklediği nitelikli 
elemanı yetiştirme 
noktasında bu 
süreçte bir yıl 
içerisinde 508 
bin insanımızı 
kurslarımızda, 
iş başı eğitim 
programlarından 
istifade ettirdik.

Türkiye tarihinde 
kırılan bir rekorda 
2000’li yılların 
başında sadece 10 
bin kadının istihdam 
edildiği bir yerde biz 
geçen yıl 357 bin 
kadınımızın, 361 bin 
gencimizin 
istihdamını 
gerçekleştirdik.”

TEŞVİKLER DEVAM 
EDECEK 
Uzunkaya, aynı 
başarının bu yılda 
yakalanacağını ve 
teşviklerin fazlasıyla 
devam edeceğini 
belirterek, “Geçen 
yıl her bir artı istih
dam için işverene 
773 lira ödeme 
imkanı sağlanmıştı. 
Bu sene bu rakam 
en düşük 831 lira. 
Diğer taraftan da 2 
bin liranın üzerine 

çıkanlar olacak. 
Bunun dışında 
meslek kurslarımız 
ve iş başı eğitim 
programlarımızı 3 
ayla sınırlandı 
rılmıştı, 6 aya kadar 
çıkacak.” dedi. 
Bu yıl ilk defa es
nafa yönelik 1 ile 3 
eleman çalıştıran iş 
yerlerinin imalat 
sanayinde alacakları 
elemanlarla ilgili 
"bir ay senden bir 
ay bizden" teşvik 
sisteminin 
uygulanacağını an
latan Uzunkaya, 
ayrıca eğitim 
programlarına 
katılan kadınların 
çocuklarının bakımı 
için ayda 400 
liralık bir eğitim 
teşviki verilece 
ğini ifade etti.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTORÜSİI
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

Bursa 258 77 84
Mudanya $44 30 eo
Yenlkapı (212) 510 12 12
Yalova (220)81113 23
IDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

OTORÜS

K 
R 
E 
H

ULAŞIM
Pamukkal* 812 00 28
DENİZ UÇAĞI 313 SS 13
Pssssus Akmls Ssyshst S14 33 32
METRO »İ» 12 1»Aydın Turfam 313 20 TT
SOaer Turfam 312 1O T2Kanberogiu-Eaaday 313 4S 40
Anrtur 314 4T 71
Kamil Koç 312 0133

HASTANELER

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaf 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yani Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 55 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 7O
MAR-PET 51J3O33
Tuncay Otogaz 013 10 45
Beyza Petrol 013 01 03

B 
E 
R 
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Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocaflı 513 10 03
Tomokay Tomografi 513 05 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 »4

BELEDİYE
Santral 51345 21-23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 51323 25
Muhafeabe Md. 5134521-182
Yazı İşi. Md. 513 4521-111
Su Anza Yalnız 185

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5984 

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 gönleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI 
ARİF V 216 

11.30-14.00-16.30- 
19.00-21.30 
DELİHA2 

11.30-14.00-16.30- 
19.00-21.15

AİLE ARASINDA 
14.00-19.00-21.15

FERDİNAND 
12.00-16.30 
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikKErfez
OEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ OAZETMİ

YİĞİT İNŞAAT
YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

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

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

YILI
REZERVASYONLARIMIZ 

BAŞLAMIŞTIR

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

Hayal etmek SÎZDEN... Gerçekleştirmek BİZDEN.

HER BÜTÇEYE 
UYGUN 

KİŞİYE ÖZEL VE 
HAZIR GELİNLİK 

KINALIK - Nİ5ANLIK
KAFTAN - /

ÖZEL DİKİM / 
VE HAZIR ASİYE 

ÇEŞİTLERİMİZ İLE
PROFESYONEL/ j 

l KADROMUZLA^ 
İHİZMETİNİZDEW J

DUGUN - NİSAN 
SÜNNET - KINA 

YGIMGKLİ 
YGMGKSİZ 

VG HGR TÜRLÜ 
CGMİYGTLGRİNİZ 

İÇİN 
HİZMGTİNİZDGYİZ

GSM: O 532 615 3105 GSM: O 54152012 02

http://www.yigitinsaatgemlik.com


2017 MODEL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE YÜKSEK VERİMLİ SIKIM! 3 KONTİNÜ
—l -»M 

feAVLAKÎlt L DOĞANIN HÂZİNESİ l| K * f

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

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

GEMLİK
irfanunluemlak.sahibinden.com

EMLAK
TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

AKP Bursa Kadın Kollan kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gemliklilerin beklediği Taşınma yerine Dönüşüme kısaca değindi

Cumhurlıaskanı Bursa’da Gemlik İçin 
Taşınma’ yerine ‘Dönüştürme” dedi

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Erdoğan, Gemlik Döniiştiirölmesinden söz elti
Gemlik’in KHK ile sağlam zeminli orman özel 

ligini kaybetmiş alanlara yapılacak konutlara 
taşınması sözünün ilçede tepkilere neden olma 
sı, ekonomiyi kilitlemesi üzerine, iktidar yanlı 
lan ağız değiştirerek; “Taşınmıyoruz, Dönüşü 
yoruz” demeye başlamasından sonra, ilçede 
yapılan toplantılarda “Dönüşüm” sözünün tele
vizyonlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan veya Başbakan tarafından kullanıl 
masını istemişlerdi. Erdoğan, dün yapılan 
Bursa Kadın Kollan Kongresinde bu konuya bir 
cümlede değindi. Devamı sayfa 4

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başka nı 
Recep Tayyip Erdoğan dün Bursa Kadın 
Kollan’nın kongresinde yaptığı konuş 
mada, “Deprem riski bulunan Gemlik in 
dönüştürülmesi için süratle harekete 
geçilmesi gerekir.” dedi. Erdoğan, Gem- 
lik-Bursa Demiryolu Projesi sanayi ve 
ticaretimiz için büyük önem taşıyor. Gem- 
lik'in dönüştürülmesi projesinin de sürat 
le hayata geçirilmesi gere kiyor. Önümüz 
deki dönemde bu yatırımları daha da 
büyüterek sürdüreceğiz. ” dedi. Syf 3’de

GEMUKSP0R 
FİNALİ 
BAŞARAMADI

Gemlik Belediyesi final deplasmanına giden 
Gemlikspor taraftarlarına araç tahsis ede
mezken Bursa Nilüfer ve Mudanya Bele 
diyeleri araçlarını göndererek takdir topladı. 
Araç tahsis etmeyen Gemlik Belediyesi ise 
taraftarlar tarafından kınandı.

Seyfettin Şekersöz’ün haberi sayfa 5’de

pumn
DahaİYİye 
■ (Ldırnht

pumn

AYAKKABININ YENİ ADRESİ

ÜRÜNLERİMİZ ORJİNALDİR
Mrk : Orhangazi Cd. Beşiktaşlılar Derneği Karşısı GEMLİK 

Şb : Fiyonkland Orhangazi Cad. Nö: 14/B GEMLİK

. BAY VE BAYAN AYAKKABI 
ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN Jj 

KARAR VERMEYİN...

£4 gemlikfiyonkayakkabi@outlook.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
mailto:gemlikfiyonkayakkabi@outlook.com
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Ankara da, Bakan Mehmet Özhaseki ve Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile buluşan Belediye Başkanı görüşmeleri anlattı

Cuma Günleri Belediyenin organize ettiği “Gemlik Buluşuyor” toplantısına bu hafta ilgi az 
oldu. Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Refik Yılmaz Ankara da yaptığı temasları anlattı. 
Yılmaz, imkanları olanların bina bazlı dönüşümü gerçekleştirebileceklerini belirtirken, “Gem
lik Gübre’nin Üre Tesisi kurması konusunda da Bursa Kimya Mühendisleri Odasından bilgi 
alacaklarını söyledi. Yılmaz, “Çevreye zararı olmayacaksa izin veririz.” dedi.

Getrdik Belediye- 
si'nin organize etti 
ği, "Gemlik Buluşu 
yor" konulu bilgi 
lendirme toplantı 
sında konuşan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Anka 
ra'da Başbakan 
Yardımcısı Hakan 
Çavuşoğlu ve Çevre 
ve Şehircilik Bakanı 
Mehmet Özhasaki 
ve bürokratlarla ya 
pılan toplantı hak 
kında önemli açık 
lamalarda bulundu.

BİNA BAZINDA 
DÖNÜŞÜM 
Cuma günü, Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Toplantı Salonu’nda 
gerçekleşen periyo 
dik toplantıda 
Başkan Yardımcısı 
Kadir Erol ile bir
likte vatandaşlarda 
buluşan Refik Yıl 
maz, alan bazlı de 
ğil, bina bazlı dönü 
şüm olacağını 
söyledi.
Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı, GTS0 Yöne
tim Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt, GTSO 
Meclis Başkanı

Paşa Ağdemir'in de 
izlediği "Gemlik 
Buluşuyor" toplantı 
sında, 24 Aralık 
2017 tarihli Kanun 
Hükmünde Karar
name ve Ankara zi
yaretini değerlen 
diren Belediye 
Başkanı Refik Yıl 
maz, taşınma ile il
gili spekülasyonlar 
ve tedirginlik konu 
sunda da son nok 
tayı koydu. Bir kez 
daha, "Gemlik " 
taşınmıyor, dönüşü 
yor" diye konuşan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, "Alan 
bazlı değil, bina 
bazlı dönüşüm 
olacak. Sehpa 
taşımıyoruz. Gem- 
lik'in geleceği söz 
konusudur. KHK ile 
Gemlik'in önü 
açılmıştır. Güvenlik 
sıkıntısı olan, depre 
me karşı riskli bi
nalarda yaşayan 
insanlarımızın 
maddi imkanları 
varsa yerinde dönü 
şecek, 30 yıllık, 40 
yıllık, 50 yıllık binası 
olan ancak yıkıp 
yerine yapması 
sorunlu olan insan

/arımıza da kamulaş 
tırma veya takas 
yoluyla deniz man 
zaralı, konforlu, 
deprem riski olma 
yan sağlam zeminli 
arazilerde sağlam 
binaları maliyetine 
vereceğiz. Dar gelir 
li vatandaşlarımızı 
ev sahibi yapaca 
ğız" dedi. 
Gemliklilerin sorü 
larını yanıtlayıp, 
spekülasyonlara 
çarpıcı yanıtlar ve 
ren Belediye Başka 
m Refik Yılmaz, 
"Biz yaşam hakkını 
kutsal görüyoruz. 
Çözüm üreteceğiz. 
Devletimiz ve bele 
diye olarak bu işte 
elimi zi taşın altına 
koyduk. Cumhuri 
yet Mahallesi sırtla 
rında ben de yaşıyo 
rum. Gariban 
vatandaşa konut 
yapınca dağ başı 
deniliyor da, 
müteahhitler yapın 
ca neden burada 
konut fiyatları 400 
bin liradan başlı 
yor? Binleri buraları 
vatandaşlarımıza 
layık görmüyor. Biz 
her vatandaşımız 

için bu güzellikleri 
istiyoruz. Mülkiyet 
ve çok katlı yapılar 
da dönüşüm sırasın 
da sorunları da 
belediye olarak biz 
çözeceğiz. Ya kamu 
taştıracağız, ya da 
maliyetine takas 
yoluyla onlara yeni 
binalardan verece 
ğiz. Her şey gönül
lülük esasına göre 
olacak. Gemlik'! 
yıkmıyoruz, yerinde 
dönüşümü, alan 
bazlı değil, bina 
bazlı olarak gerçek 
leştireceğiz. Yerin 
de dönüşümün 
önünü böyle açıyo 
ruz" diye konuştu.

KAFALARI 
KARIŞTIRMASINLAR

Yerinde dönüşümü 
savunanlara da 
çağrıda bulunan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, "Mil
letin kafasını karıştı 
rıp, tedirgin 
etmesinler. İmar 
planları halen geçer 
li. Maliyetine verece 
ğiz ve kâr gütmü 
yoruz. Eğer yerinde 
dönüşüm projesi 

olan varsa, hemen 
getirsin, bir gün bile 
beklemeden ruhsat 
vereceğiz." dedi. 
Binası yıkılan, buna 
karşın kentsel dönü 
şümde yeni ev iste
meyenlere arsa 
paylarının verilece 
ğini, Gemlik'te 
sosyal yaşam ve 
inşaatların devam 
ettiğini vurgulayan 
Refik Yılmaz, yeni 
okullar, kamu bina 
lan, yeni otoparklar 
ve sosyal donatı 
alanları ile spor 
tesisleri yapımının 
devam etmesini 
imar yasasının 
yürürlükte olması 
nın kanıtı olarak 
gösterdi.

ÜRE FABRİKASI 
KURULMASINDA 
ÖN YARGILI 
DEĞİLİZ

Gemlik Gübre Sana 
yi'ni Üre Tesisleri 
kurma çalışma 
larıyla ilgili, "Buna 
izin verecek misi 
niz?" sorusuna da 
yanıt veren Refik 
Yılmaz, "2004'te 
aynı firma kömürle 

çalışan elektrik 
santrali kurmak iste 
mişti. Buna engel 
olduk. Aynı firma 
2012'de de 142 adet 
yanıcı, yaralıyı, 
patlayıcı madde de
polama tesisi yap
mak istemişti. ÇED 
raporlarına rağmen 
buna da izin verme 
dik. Üre tesisleri 
konusunda da he 
nüz onayımız yok. 
Bu konuyu Kimya 
Mühendisleri odası 
na soracağız.
Ayrıca Belediye 
Meclisinde de 
değerlendireceğiz. 
Çevreye zararı 
yoksa onay veririz. 
Ön yargılı değiliz. 
Ancak çevreye 
zarar verecek ise 
buna karşı çıkarız" 
dedi.
Refik Yılmaz, aynı 
tesisin kömürle 
çalışmasına da izin 
vermeyeceklerini 
belirterek, doğalgaz 
kullanılması halinde 
ve çevreye zararı 
olmaması şartıyla 
değerlendirmeye 
alacaklarını 
sözlerine ekledi. 
(Belediye Basın)

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez * Güler Ajans
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AKP Bursa Kadın Kolları kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Gemliklilerin beklediği Taşınma yerine Dönüşüme kısaca değindi

Cumhurlıaskanı Börsa’da Gemlik için 
Taşınma'«erineOöniistürme” dedi
Cumhurbaşkanı ve 
AKP Genel Başka 
nı Recep Tayyip 
Erdoğan dün 
Bursa Kadın 
Kolları’nın kong 
resinde yaptığı 
konuşmada, 
"Deprem riski bu
lunan Gemlik in 
dönüştürülmesi 
için süratle 
harekete geçilmesi 
gerekir.” dedi. 
Deprem riski bulu
nan ilçemizde sağ 
lam zeminli arazi 
lerde yapılacak 
konutlara için 
çıkarılan KHK den 
sonra ilçenin 
tepelere taşmaca 
ğımn açıklanması 
şok etkisi yapmış, 
Gemlik taşınmak 
yerine yenrinde 
dönüşümün yapıl 
masını istemişti. 
Yapılan toplantı 
larda ise bu 
konuda Cumhur 
başkanının 
“Taşınma” yerine

“Dönüşüm” 
sözünü kullan 
ması istenmişti. 

v?ûrıYılıVıl'ijiciŞrlzcr 
nının dün Bursa da 
halka açık hava 
toplantısı yapma 
sından sonra 
Kapalı Salonda 
Kadın Kolları 
Kongresinde 
yaptığı konuşmada 
Gemlik için kısa bir 
açıklama yaptı. 
Cumhurbaşka 
nı’nın genelde 
Afşin’e TSK yaptığı 

çıkarma ile geniş 
bilgiler verdikten 
sonra Bursa’ya 
yspıılnrcrtjvıbt* 
yatırımlarımdan 
söz ederken, 
"Artık ben Bur- 
sa'ya uzak değilim. 
Bursa’ya bir 
İstanbullu olarak 
komşuyum. Zira 
İstanbul-Bursa 1 
saat. Öyle mi? 
Her taraf yemyeşil, 
İstanbul’dan 
bastırıyorsun. Os- 
mangazi, buralar

dan bir an önce 
ulaşıyorsun. 
İzmir'e 2.5 saatte 
üı'âşhcağız.

GEMLİK’İN 
DÖNÜŞTÜRÜL 
M ESİ PROJESİ

Gemlik-Bursa 
Demiryolu Projesi 
sanayi ve ticare
timiz için büyük 
önem taşıyor. 
Gemlik'in dönüştü 
rülmesi projesinin 
de süratle hayata 

geçirilmesi gere 
kiyor. Önümüzdeki 
dönemde bu yatı 
rımları daha 
da büyüterek 
sürdüreceğiz.
2019 bu projelerin 
hazırlık sürecidir. 
Sıkı bir çalışma ile 
seçimlere kadar 
sizlerden dört 
dörtlük bir hazırlık 
bekliyoruz.” dedi. 
Zeytin Dalı' 
harekatına ilişkin 
"Bakıyorum teröris 
tlerin nasıl kaçtı 
ğını görüyorum" 
£İ iv,£\n £-J.,ıWı*?ilı,‘ 
başkanı Erdoğan 
şunları söyledi: 
"Biz yerli ve milli 
bir operasyon 
yapacağız. Siz 
bizi içimizden vura 
caksınız öyle mi? 
Nasıl dağda kileri 
ortaya çıkardıysak 
sizi de öyle bırak 
mayız. Rabbim 
Mehmetçiğimizin, 
polisimizin, güven
lik korucularımızın 

yardımcısı olsun. 
Dün, bugün nama
zlarda bütün Müs- 
lümanlar duadaydı. 
Afrika'da bile Müs- 
lümanlar duadaydı. 
Yalnız değiliz be. 
Her şey bir tarafta 
Allah bizimle be
raber. Şu anda 
havada, karada, 
cephede Mehmet 
çiğimizi dualarınız 
la yalnız bırakma 
yın. ÖSO'yu duala 
rınızla yalnız 
bırakmayın. Tüm 
gece Başbakanı 
fiîı’z, Genelkurmay 
Başkanımızla 
temas halindeyiz. 
İnşallah çok kısa 
sürede bu operas 
yonu tamamla 
yacağız. Benim 
sizden isteği şu 
biz rabiamızı 
unutmayalım. 
Bu rabianın içeriği 
çok önemli. Bu
rada ayrılık yok, 
birlik var. Tek 
millet var.”

M mHı Hart ı SİMittsıtı it isli i
Zorunlu Deprem 
Sigortası Tarife ve 
Talimat Tebliğinde 
değişiklik yapıldı. 
Hazine 
Müsteşarlığının 
konu ile ilgili 
tebliği Resmi 
Gazete'de 
yayımlandı.
Yapılan değişiklik 
ile asgari prim 
tutarları birinci 
bölgeden beşinci 
bölgeye sırasıyla 
95 TL, 70 TL, 55 
TL, 45 TL ve 35 
TL'den az 
olamayacağı ifade 
edildi.

SON CÜMLE

DEĞİŞTİ 
Buna göre, 
31/12/2016 tarihli 
ve 29935 üçüncü 
mükerrer sayılı 
Resmî Gazete'de 
yayımlanan 
Zorunlu Deprem 
Sigortası Tarife ve

Talimat Tebliğinin 
2 nci maddesinin 
birinci fıkrasının 
son cümlesi 
aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

35 TL'DENA AZ 
OLAMAZ

Bu şekilde belir
lenecek asgari 
prim tutarı her 
halükarda 
deprem risk 
bölgesine göre 
birinci bölgeden 
beşinci bölgeye 
sırasıyla 95 TL, 70 
TL, 55 TL, 45 TL ve 
35 TL'den az ola
maz.

190 BİN TL OLDU

Aynı Tebliğin 3 
üncü maddesinin 
birinci fıkrasında 
yer alan "170 bin 
TL" ibaresi "190 
bin TL" olarak 
değiştirildi.

KAYIP
BEKO 298SR-8GA-80600312 MARKA 

MODEL VE SİCİL NOLU YAZAR KASAMIN 
ÖDEME KAYIT EDİCİ CİHAZLARA 
AİT LEVHASI KAYBOLMUŞTUR. 

HÜKÜMSÜZDÜR. NİGAR BIYIKER

ACİL SATILIK
HİSARTEPE MAHALLESİNDE 

FULL DENİZ MANZARALI 
4+1 DUBLEKS EV 

SAHİBİNDEN SATILIKTIR 
0 535 854 51 08
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Güne Bakış
Kuru Gıda, bakliyat, un ve battaniye yüklü TIR ReyhanlI’daki depoya yollandı

Suriye'ye 23. y ani ım T IR'ı yol a c Mı
Kadri GÜLER 
kadri_guler(g)hotmail. com

Erdoğan, Gemlik Dönüştürülmesinden söz etti 
"KHK den sonra Gemlik’te yaşayan 

bir kesimin psikolojik ve ekonomik 
yaşamında darbe indirildi.

Televizyonlarda yetkililerin Gemlik’i 
taşıyacağız sözü ve kentin içinin batıklık, 
yaşanamaz bir durumda olarak gösteril 
mesi Gemlik’e yapılan en büyük ihanet 
oldu.

Yıllarca Gemlik’in marka değerini yük
seltmek için çabalanırken, birden bire bu 
değer dibe vurduruldu.

O günden sonra hatlarını anladılar ve 
düzeltme yoluna gittiler ama, düzeltme 
kolay olmuyor.

Bankalar, yeni yapılan binalara hala 
kredi vermiyorlar.

Hatta Belediye Başkan Yardımcısı 
vatandaşa yazı yazarak vermesine kar 
şın, Bankalar kredi musluklarını 
açamıyor.

“Gemlik’i Taşıyacağız” diyerek 
yapılan hatayı düzeltmek için ilçede gün
lerce toplantılar yapıldı, yapılıyor.

Şimdi “Taşınma” yerine “Dönü 
şüm”den söz ediliyor, kimseyi evinden 
zorla çıkartılmayacağı söyleniyor ama, 
yerinde dönüşümün ne kadar zor 
olacağını da belli ediyorlar.

Görülen o ki, Anayasaya aykırı olarak 
çıkarılan KHK ile Gemlik’in gündemin 
den uzun süre daha düşmeyecek.

AKP ise bir seçim yatırımı olarak öne 
aldığı orman arazilerine konutlarını yap
maya başlayacak.

Gemlikliler, Cumhurbaşkanının ağzın 
dan, ilçenin taşınmayacağını, yerinde dö 
nüştürüleceğini duymak istiyorlardı.

Bunu bir güvence olması için 
istiyorlardı.

Cumhurbaşkanı R.Tayyip Erdoğan 
dün Bursa da, partisinin Kadın Kolları 
Kongresinde bu konuda belli, belirsiz bir 
cümle etti. İşte o cümle şöyle:

“Gemlik'in dönüştürülmesi projesinin 
de süratle hayata geçirilmesi gerekiyor!”

Bunun yorumunu önümüzdeki gün
lerde siyasiler, STK’lar, iktidar partisi 
yapmalı.

Bana sorarsanız, bu bir kelime oyunu 
dur. Taşınması yerine dönüştürülmesi 
sözü Gemliklileri memnun etmek için 
söylenmiş bir sözdür. Çünkü dönüşüm 
ile ilgili ortada bir proje yoktur.

Oysa, taşınma ile ilgili çalışmalar var.
Gelelim Belediye Başkanının Ankara 

ziyaretine. Cuma günü 3.sü yapılan 
“Gemlik Buluşuyor” toplantısına katılım 
az olmuş. Başkan Yılmaz burada yaptığı 
açıklamada, yerinde dönüşümün alan 
bazında değil, bina bazında yapılacağını 
söylemiş.

Müteahhitleri yüksek fiyattan konut 
sattıklarına çatmış. Kardeşleri Yılmazlar 
Inşat’ta yaptıkları konutları maliyetine mi 
satıyorlar?

Cumhurbaşkanının sözleri bence 
taşınma projesidir ve bundan sonra 
daha da hızlı bir şekilde yukarılara 
konutlar yapılacaktır.

Bunu kim yapacak, nasıl yapılacak, 
hiç birşey belli değil.

İHH Gemlik Temsil 
ciliği, insanlık 
dramının yaşandığı 
Suriye'ye son üç yıl 
içinde 23. yardım 
tırını dualarla 
gönderdi.
İHH'nın "Kış 
Soğuktur Üşütür" 
projesi kapsamında 
Gemlik'ten toplanan 
25 tonluk gıda, kuru 
bakliyat, un ve çok 
sayıda battaniye 
Ahmet Dural Meyda 
nı’nda yapılan 
uğurlama sonra 
sında yola çıktı. 
Yardım TIR'ının 
ReyhanlI'da bulunan 
depolara gideceği 
öğrenildi.
Törene Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avcı, İHH 
Gemlik Temsilcisi 
Haşan Subaşı, Ak 
Parti İlçe Başkanı 
Yaşar İslam, MHP 
İlçe Başkanı Mehmet

2017 Haziran ayında 
Ahmet Demirhanın 
istifası ile boşalan 
Türk Eğitim Sen İlçe 
Temsilciliğinde; kısa 
dönemli Mesut 
Rahmi Bayram 
dönemin ardından 
eski Başkan Cemal 
Eser yeniden 
başkanlığa getirildi. 
Sendikanın genel 
politikaları ile ters 
düştüğü gerekçesi 
ile birçok üye ve 
sendika genel 
merkezi ile sorunlar 
yaşayan Ahmet 
Demirhan’ın baskıla 
ra dayanamayarak 
istifa etmez zorunda 
kaldığı öğrenildi.

CEMAL ESER 
YENİDEN GÖREVDE

Demirhan’ın 
istifanın ardından 
geçici olarak bu 
göreve Mesut 
Rahmi Bayram 
tarafından oluştu

Emin Özcanbaz, SP 
İlçe Başkanı Ahmet 
Vakkas Yıldız, Milli 
Eğitim Şube Müdürü 
Adnan Ulu ve İlçe 
Müftüsü Dr. Mehmet 
Reşat Şavlı katıldı. 
Kuran-ı Kerim Tilave 
ti ile başlayan 
yardım TIR'ı uğurla 
ma töreninde 
konuşan Belediye 
Başkam Refik 
Yılmaz, emeği 
geçenlere teşekkür 

rulan yönetim; genel 
merkez tarafından 
görevlendirildi.
Tüm bu gelişmelerin 
ardından; Ekim 
ayında yapılan 
delege seçimlerinde 
üyelerden teveccüh 
görerek en fazla oyu 
alan Cemal Eser 
yeniden sendikanın 
Gemlik İlçe Temsil 
elliğine getirildi. 
Konu ile ilgili 
açıklama yapan; 
Türk Eğitim Sen ve 
Türkiye Kamu Sen 

ederek, kardeşlik 
hukuku konusunda 
bilgiler verdi.
Yılmaz, Suriye'deki 
insanlık dramı ve 
savaşın sona ermesi 
temennisinde bulu
narak, "Az sadaka 
çok belayı defeder, 
yardımda bulunan 
herkese Allah bire 
on bin yüz bin misli 
versin. Bu kardeşlik 
hukukudur" dedi. 
İHH Gemlik Temsil

Bursa Temsilcisi 
Selçuk Türkoğlu; 
"Türk Eğitim-Sen 
Gemlik İlçe Temsilci 
/iğimizde devir tes
lim töreni gerçek 
leşti. Yeniden görev 
alan başta temsil
cimiz Cemal Eser ve 
yönetimine hayırlı 
olsun diyoruz. 
Bugüne kadar 
fedakârca hizmet 
eden Mesut Rahmi 
Bayram ve yöne
timine teşekkür 
ediyoruz. Hayırlı 

cisi Haşan Suba 
şı'da, Kış soğuktur, 
üşütür projesi kapsa 
mında birinci, genel 
toplamda 23. 
TIR’ıgönderdiklerini 
ifade ederek, yardım 
eden herkese 
teşekkür etti. 
İlçe Müftüsü Dr. 
Mehmet Yaşar 
Şavlı'nın oku 
duğu duanın 
ardından TIR yola 
çıktı.

uğurlu olsun. 
Sendikacılık Hakkı 
tutup kaldırmaktır 
düsturuyla müca 
deleye devam 
edeceğiz” dedi. 
Eser’in yönetim 
kurulunda şu 
kişiler bulunuyor.
Cemal ESER, 
Mesut Rahmi 
Bayram, 
Özkan Göle, Salih 
Ercümen, Serdar 
Demircan, Ebru 
Kaya, Zekeriya 
özcan.

Facebook sayfamız; Gemlik Körfez ■ Güler Ajans
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Gemlik Belediyesi final deplasmanına giden Gemlikspor taraftarlarına araç tahsis edemezken Bursa Nilüfer ve Mudanya
Belediyeleri araçlarını göndererek takdir topladı. Arag tahsis etmeyen Gemlik Belediyesi ise taraftarlar tarafından kınandı

GEMLİKSPOB FİNALİ BflŞflRflMflOI
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlikspor üst 
lige çıkmak için 
umutlu gittiği 
deplasmanda 
Orhangazi 
Yeniköyspor ile 0-0 
berabere kalarak 
umutlarını gelecek 
sezona bıraktı. 
Mutlak galibiyete 
odaklanan kırmızı 
beyazhlar rakip 
yönetiminin em
niyet güçlerine 
aldırdığı kararlarla 
moralleri bozuldu. 
Polis eskortunun 
beklediği Gemlik
spor futbolcu 
otobüsü polis 
gözetiminde maçın 
oynanacağı Göl 
Tesislerine gecik
meli ulaştı. . 
iki seyirci Tribü 
nünün bulunduğu 
Göl Tesislerine 
alınmayan taraftar
lar Orhangazis- 
por’un idman 
sahasına alınarak 
buradan tel 
örgülerin 
arkasında maçı 
izlemek zorunda 
bırakıldılar. 
Zaman zaman 
polis ile taraftar 
ların karşı karşıya 
bırakıldığı maça 
mutlak galibiyet 
parolasıyla çıkan 
Gemlikspor orta 
hakemin yanlış 
kararlarıyla istediği 
futbolu bir türlü 
oynayamadı. 
Karşılaşmanın ilk 
tehlikeli atağı 
Gemlikspor’dan 
geldi. 6. dakikada 
kale önüne yapılan

ortada Abdullah’ın 
vurduğu kafa 
şutu az farkla üst
ten dışarı gitti. 
Dakikalar 12’yi 
gösterirken 
Yeniköyspor’dan 
Hakan’ın yakın 
mesafeden 
şutunda Gemlik
spor kalecisi topu 
önüne düşürdü. 
Hakan’ın ikinci kez 
vurduğu şutu bu 
kez Gemlikspor 
kalecisi kornere 
çelerek gole 
izin vermedi. 
Tarafların öne 
geçme çabaları 
gol getirmeyince 
ilk yarı golsüz 
kapandı.
Devre arasında 
Gemlikspor

taraftarları ile polis 
arasında gerginlik 
yaşanırken olaylar 
büyümeden 
önlendi.
İkinci yarıya yine 
gol için başlayan 
Gemlikspor 
karşısında 
Yeniköyspor uzun 
toplarla kaleye 
gelmeye çalıştı. 
59. dakikada rakip 
hale önünde 
yaşanan karam- 
bolda Batuhan’ın 
şutu yan direğe 
vurarak dışarı 
gidince kımızı 
beyazhlar öne 
geçme fırsa 
tını kaçırdı. 
Rakibin oyunu 
durdurarak zaman 
kazanma isteği

karşısında Gemlik
spor öne geçecek 
golü bulamayınca 
hakemin bitiş 
düdüğüyle bir 
likte sevinen taraf 
Süper Amatör 
Lige yükselen 
Yeniköyspor oldu.

SAHA: Orhangazi 
Göl Tesisleri

HAKEMLER : 
Ziya Tanoğlu 4, 
Hakan Özler 4, 
Oğuzhan Yazır 4,

YENİKÖYSPOR : 
Muhammet Enes 4, 
Sefa 5, Mehmet 
Gezer 5, Ertuğrul 
Telli 5, Oğuzhan 5, 
Arif 5, Mehmet Ali 
5, Ahmet 4, Enes 4,

Hakan 4, Burak 4, 
GEMLİKSPOR : 
Alhousseyni 4, 
Osman 5, Selim 4, 
(Mert 3) Emrah 5, 
Ömer 5, Fethullah 
5, Muhammet 5, 
Abdurrahim 5, Ab
dullah 5, Emre 5, 
(Eray 4) Batuhan 4, 
(Ramazan 3) 
GOL:YOK
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HafceınKariyerAtölvesidevaınediyor
• İHKTrr rlTJ.......IB

Uludağ yolu
kanandı!

Anadolu ve Fen 
Lisesi şubesinin her 
ay düzenlediği 
HATEM Kariyer 
Atölyesi bu ay üç 
konuk ağırladı.
Yakın Doğu Üniver
sitesi Öğretim 
Görevlisi ve Eğitim 
Yazarı Sadık Gül- 
tekin, Borçelik Satış 
Temsilcisi Mustafa 
Tayyar Uğur ve 
Uludağ Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi 
Araştırma Görevlisi 
Erdem Utku Çakır 
konuk oldu.
Öğrencilere yeni 
sınav sistemi ve mo
tivasyon üzerine 
seminer veren Sadık

Gültekin, başarıya 
ulaşmanın formül
lerini ve neler yapa
bileceklerini içeren 
sunumlar yaptı. 
Üniversite de ki 
eğitim hayatını ve iş 
dünyasında ki tecrü
belerini aktaran 
Mustafa Tayyar Uğur 
ise “İstediğiniz ve 
seveceğiniz işin 
peşinden gitmelisi 
niz. Kariyer basa 
maklarını böylelikle 
daha kolay çıkacak 
siniz.” dedi.
Hukuk fakültesini 
tercih etmek isteyen 
öğrencilere akade 
mik anlamda neler 
yapabileceklerini 

anlatan Erdem Utku 
Çakır, aynı zamanda 
Avukatlık, Hakimlik 
ve Savcılık île ilgili 
ayrıntılı bilgiler 
verdi.
Kariyer Atölyesine 
katılan konuşma 
cılara plaketlerini 
Özel HATEM Okulları 
Gemlik Eğitim 
Danışmanı Emir 
Furkay Ceylan verdi. 
Ceylan, “Önümüzde 
ki aylarda atölyede 
farklı meslek alan 
/arından kişileri 
konuk edeceğiz, ffû 
ay meslek tanıtım 
günlerine konuk 
olan herkese 
teşekkür ederim.”

şeklinde konuştu. 
Özel Gemlik HATEM 
Anadolu ve Fen 
Liseşi Müdürü Cihan 
Biten ise okulun 
eğitim yılı içerisinde 
bu tür etkinleri 
düzenlemeye devam 
edeceklerini be
lirterek Gemlik 
eğitiminin lokomotifi 
olma yolunda ki 
çalışmalarının 
devam ettiğini, 
özelikle fen lisesi 
alanında yüksek 
puanlı öğrencilere 
nıiap enlkîerTnf vur
gulayarak, 
ilerleyen günlerde 
bilim projelerinin 
olduğunu söyledi.

Sömestr tatili nedeniyle Uludağ'a akın 
eden tatilciler, dağ yolu kar nedeniyle 
kapanınca teleferiğe hücum eti. 
20 dakikalık dağ yolculuğunu modern 
kabinlerde dağ manzarası izleyerek 
geçirmek isteyen yüzlerce kişi, 
teleferiğin önünde uzun kuyruklar 
oyuşturdu.
Kış turizminin gözde tatil merkez
lerinden olan Uludağ, sömestr tatili ne
deniyle tatilcilerin akınına uğradı. Son 
3 gündür etkili olan kar yağışı ile kar 
kalınlığının 1.5 metreyi geçmesiyle bir
likte Uludağ yolu kapanırken, kayak 
tutkunları teleferiğe akın etti. İstasy
ona sığmayan kalabalık nedeniyle yol 
üzerinde metrelerce uzunlukta kuyruk 
oluştu.
Son iki gündür yaşanan şiddetli fırtına 
ve tipi yüzünden dağ yolunda ulaşımın 
güçleşmesiyle tatilciler, araçlarını 
şehir merkezindeki otoparklara bırakıp 
dağa teleferikle çıkmayı tercih edince 
gidiş ve gelişlerde yoğunluk yaşandı.

Butsa is liimsı Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın 
(BTSO) Ekonomi Bakanlığı destek
leriyle kente kazandırdığı 10 Ur-Ge 
projesi kapsamında bugüne kadar 30'a 
yakın yurt dışı pazarlama organizas 
yonu gerçekleştirildi.
Dünyanın dört bir yapından alım 
heyeti gruplarının Bursa iş dünyasıyla 
buluşturulduğu 13 farklı etkinlikte de 
yaklaşık 3 bin yabancı iş insanı yeni 
işbirliklerinin kapılarını araladı.
Bursa ve ülke ekonomisinin

sürdürülebilir kalkınmasına doğrudan 
katkı sağlamayı hedefleyen Bursa 
Ticaret ve Sanayi Odası, Uluslararası 
Rekabetçiliği Geliştirme (Ur-Ge) 
projeleriyle üyelerinin gücüne güç 
katmayı sürdürüyor. Ur-Ge projeleri 
kapsamında gerek yurt dışında 
gerekse de yurt içinde çok sayıda 
etkinliğe imza atan BTSO, üyelerinin 
dünya çapında iş yapabilme beceri
lerini geliştirmelerini de imkan 
sağladı.

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

KAŞEDEBEKIEMEKYOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel:(0.224)51396 83GEMLİK

KÜÇÜKKUMLA 
özgüzelyalisItesInde 

HAUUZLUEŞYAUveEŞYASlI 
2+1DAİRESAHİBİNDENSATILIK

05353781800
Facebook sayfamız s Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Bakanlık açıkladı! 16 hin kişi alınacak
Sağlık Bakanlığınca 
bu yıl 8 hizmet biri
minde 9 farklı un
vanda 16 bin 
sözleşmeli sağlık 
personeli istih 
dam edilecek.
"2018 Yılında 
Sözleşmeli Sağlık 
Personeli İstihdam 
Edilecek Hizmet 
Birimlerinin Tespit 
Edilmesi Hakkında

Karar" Resmi 
Gazete'de 
yayımlandı. 
Bakanlar Kurulunca 
alınan kararda, 
eleman temininde 
güçlük çekilen 
yerlerde ve hizmet 
dallarında sağlık 
hizmetlerinin 
etkili ve verimli 
bir şekilde 
yürütülebilmesi

amacıyla 2018'de sözleşmeli sağlık
istihdam edilecek personeline ilişkin

hizmet birimleri 
yer aldı 
Buna göre, acil 
sağlık hizmetleri, 
eğitim hastanesi, 
entegre ilçe 
hastanesi, halk 
sağlığı labora 
tuvarı, ilçe sağlık 
müdürlüğü, 
sağlık evi, toplum 
sağlı merkezi ve 
yataklı tedavi

birimlerinde, 
bir diş tabibi, bir 
diyetisyen, bin 
3 ebe, 5 hemşire, 
bir psikolog, 45 
sağlık memuru, 
bir sağlık tekni 
keri, 6 bin 677 
tabip, 8 bin 266 
uzman tabip olmak 
üzere 16 bin per
sonel istihdam 
edilecek.

Yeni dönem haşladı! artın zorunlu
Coğrafi işaretlerde 
amblem kullanımı 
zorunluluğu başladı. 
Konu ile ilgili 

konuşan Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Faruk Özlü, 
amblemin, ürünün 
kendisi veya 
ambalajı üzerinde 
kullanılamadığı du
rumlarda, işletmede 
kolayca görülebile
cek şekilde kullanıl 
ması gerektiğini 
söyledi.
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı 
Faruk Özlü yaptığı, 
yazılı açıklamada, 
coğrafi işaretli ürün
leri üretenlerin, 
satış veya 
pazarlamasını 
yapanların, bundan 
sonraki süreçte 
ürün veya ambalaj 
üzerinde ürünün

"tescilli" olduğunun 
anlaşılmasını 
sağlayacak amblemi 
de kullanmalarının 
zorunlu olduğunu 
bildirdi.
ÇOKLU PAKETE 
UYGULANABİLİR
Bakan Özlü, "Finike 
portakalı coğrafi 
işareti için amblem 
portakalın taşındığı 
kasaların üzerinde 

görünür şekilde 
uygulanabilir. De
vrek bastonu 
coğrafi işareti için 
ürün gıda ürünü 
olmadığından, am
blem bastonun üz
erine doğrudan 
yapıştınlabilir ancak 
amblemin ürünlere 
tek tek yapıştırıl 
ması maliyet 
doğuracaksa, 

ürünün kalitesini 
bozacaksa veya 
boyutu açısından 
mümkün değilse, 
ambalajı veya çoklu 
ambalaj paketleri 
üzerine de uygulan
abilecek." bilgisini 
verdi.
AMBLEM KOLAYCA 
GÖRÜLMELİ 
Amblemin ürünün 
kendisi veya 
ambalajı üzerinde 
kullanılamadığı du
rumlarda, işletmede 
kolayca görülebile
cek şekilde 
kullanılması 
gerektiğine dikkati 
çeken Özlü, şunları 
kaydetti: 
"Örneğin Konya etli 
ekmek coğrafi 
işareti için menüde, 
tabelada, vitrinde, 
duvarda ve benzer 
yerlerde

kullanılabilir. Buldan 
bezi coğrafi işareti 
için ürünün üzerine 
amblem 
yapıştırılması doku
maya zarar vere
cekse, vitrine, 
tezgaha veya 
kasanın müşterinin 
gördüğü yüzeyine, 
ürünün coğrafi 
işaret olduğuna dair 
açıklayıcı bilgiyle 
beraber amblem 
uygulanabilecek.

TÜRK PATENTTEN 
TEMİN 
EDİLEBİLECEK 
Amblem coğrafi 
işaretli veya ge
leneksel ürün adını 
kullananlar 
tarafından, Türk 
Patent ve Marka Ku
rumu internet 
sitesinden temin 
edilerek, yönet

melikte belirtilen 
esaslara uygun 
şekilde kullanılacak. 
Uygulamayla tescil 
sistemi 
güçlendirildi. 
Böylece ülkenin ve 
yöresel değerlerin 
markalaşmasına, 
uluslararası 
markalar oluşturul 
masına, turizme ve 
dolayısıyla 
kalkınmaya katkı 
sağlanacak."

385 BAŞVURU VAR 
Coğrafi işaretli ürün 
üreticilerini 
taklitçiliğe karşı ko
ruyan uygulamanın, 
aynı zamanda 
tüketicilerin de am
blem taşıyan ürün
leri tescilli olduğunu 
bilerek, kalitesine ve 
kaynağına 
güvenerek satın

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

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

KAYMAKAMUK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığl 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 20 54
Emniyet MOd. 513 10 28

ULAŞIM
Pamuktu!* ®12 00 2®
DENİZ UÇAĞI »13 •• 13
Paoaaus Akmla Seyahat S14 «3 82 

.METRO »1® «
Aydın Turtam <13 20 77
SOzer Turizm 012 1O 72
Kanberoftlu-Eaadas 514 46
Amtur •t* 47 71
Kamil Koç 012 0103

HASTANELER

Telefon Anza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
OımBöl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. S13 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 Slcl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 04
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. S13 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 40
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
Eaklhlsar (262) 655 60 31

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

daGiticilab
GEMDAŞ 513 20 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 10 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 50
Habaşgaz 513 45 40
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 50 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.Sağ.Ocafiı 513 10 08
Tomokay Tomografi 513 65 29
Acıbadem 280 44 44

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

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. 5134521-111
Su Anza Yalnız 185

Akcan Petrol İO 7O
MAR-PET s13 30 33
Tuncay Otogaz S13 16 4S
Beyza Petrol »13 01 os _

Gemlik KHrfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 5985 
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 CâcT Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

nimiHGMii
VENÜS SİNEMASI 

coco 
11.30-13.30-15.45 

18.00-20.00 
DELİHA2 

11.30-14.00-16.30- 
19.00-21.15 

ARİF VE 216 
11.30-14.00-16.30-

19.00-21.30 
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikKBrfez
OIMLİK'İH İLK OONLOK SİYAH OAZBTIIİ

İNŞAATYİĞİT

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

www.yigitinsaatgemlik.com

-| 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

DUGUN SALONU «I
Hayal etmek SİZDEN... Gerçekleştirmek BİZDEN...

1

MANASTIR 1 
AİLE GA2IN08Uİ

DÜĞÜN - NİŞAN 
SÜNNGT - KINA 

\ YGMGKLİ
YGMGKSİZ 

VG HGR TÜRLÜ 
CGMİYGTLGRİNİZ

İÇİN 
HİZMGTİNİIZDGYİZ

HER BÜTÇEYE 
UYGUN 

KİŞİYE ÖZEL VE 
& HÂZIR GELİNLİK

ŞT KINALIK - NİSANLIK
I?» KAFTAN- Â

ÖZEL DİKİM Â
& VE HAZIR ABİYE 

i ÇEŞİTLERİMİZ İLE 
X PROFESYONEL/ 

KADROMUZLA r
|HİZMETİNİZDE<Z|

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

Cumhuriyet Mh. 432. Sk. No: 7 REZERVASYONLARIMIZ
'■ L, YILI

facebook J Terzioğlu Moda
Manastır Mevkii GEMLİK BAŞLAMIŞTIR İstiklal Cad. Bora Sok. No: 3/B GEMLİK

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

http://www.yigitinsaatgemlik.com


2017 MODEL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE YÜKSEK VERİMLİ SIKIM! Fî KONTİNÜ

9[KAVLAK] i■l w DOĞANIN HÂZİNESİ J

1 ZEYTİN 1 
KASALARINIZ 
ANINDA SİZE 
, TESLİM! r

GÜNLÜK 300 TON
YAĞLIK ZEYTİN İŞLEME KAPASİTESİ

BASKI SIRASI BEKLEMEK YOK
YENİ FABRİKAMIZYALOVA YOLUNDA HİZMETİNİZDE!

r MARMARA'NIN EN BÜYÜK ZEYTİNYAĞI FABRİKASI ^05306606880
|Kuruluş:1973|

GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

23 Ocak 2018 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 t
irfanunluemlak.sahibinden.com

Bursa Büyükşehir Belediyesince Devlet Hastanesi yanında yaptırılan 224 konut 12 dairelik Toplu Konut alanının imar 
uygulaması mahkemece yürütmeyi durdurulması karar verilmesine karşın arsada Toplu Konut inşaatı başlatıldı.

TOn mhiMie iarannı üinlemiyor
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Şampptt maçına Gemlik yöneticileri gitmedi,, 
Sevgili Gemlikliler, pazar günü ilçemizin en 

büyük futbol takımı olan Gemlikspor’un üst lige 
çıkmak için Orhangazi Göl Tesislerinde Yeniköy 
spor takımıyla maçı vardı.

Dar olanaklarla Gemlik’in adını sahalarda 
duyurmaya çalışan Gemlikspor, bugüne kadar 
başarıyla götürdüğü ligin son karşılaşmasında 
rakip takım yendiğinde, Süper lige çıkacaktı.

Bunun için en önemli olan şey moral ve 
destekti.

Pazar günkü maça taraftarları götürebilmek 
için Gemlik Belediyesi’nden otobüs istenmesine 
karşın ipe un serilmiş. Devamı sayfa 4’de

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Cihath Mahallesi’nde yapımı devam eden 
Devlet Hastanesi yanında TOKİ’ye yaptırılan 
224 daire 12 işyerinin yapıldığı Toplu Konut 
inşaatı arsasının sahibi tarafından Bursa 2. 
İdare Mahkemesi’ne açılan davada Belediye 
tarafından yapılan 1/1000 ölçekli imar planı 
uygulamasında mal sahibine verilen yerin 
konut yapımına uygun olmadığı ve uçurum 
kenarı olduğu için yürütmenin durdurulması 
karan verildi. Haberi sayfa 2’de

CHP Gemlik Gençlik Kolları her yıl ge
leneksel olarak düzenlediği Uğur Mumcu 
ve Gaffar Okkan anma etkinliğini bu yılda 
gerçekleştirecek. Yürüyüş, 24 Ocak 
Pazar saat 18:00’da Kayıkhaneden başla 
yıp iskele meydanında bitecek.
CHP Gençlik Kolu,Başkanı Suat Ülgen 
Uğur Mumcu ve Gaffar Okkan’ın anmak 
ve anılarda yaşatmak için düzenlediğimiz 
yürüyüşe tüm Gemlik halkını davet etti.

pumn
Data'Y’Y*

pumn

AYAKKABININ YENİ ADRESİ

ÜRÜNLERİMİZ ORJİNALDİR

. BAY VE BAYAN AYAKKABI 
ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN 

KARAR VERMEYİN...

Mrk : Orhangazi Cd. Beşiktaşlılar Derneği Karşısı GEMLİK 
^Şb^iyonkland Orhangazi Cad No: 14/B GEMLİK

f>gemlıkfîyonkayakkabi@outlook.com

23_Ocak_2018_Sal%25c4%25b1_www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
mailto:yonkayakkabi@outlook.com
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Bursa Büyükşehir Belediyesince Devlet Hastanesi yanında yaptırılan 224 konut 12 dairelik Toplu Konut alanının imar uygulaması 
। mahkemece yürütmeyi durdurulması karar verilmesine karşın arsada Toplu Konut inşaatı başlatıldı.

TOKI Mahkeme Kararını dinleıniyor

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından Cihath 
Mahallesi’nde 
yapımı devam eden 
Devlet Hastanesi 
yanında TOKİ’ye 
yaptırılan 224 daire 
12 işyerinin 
yapıldığı Toplu 
Konut inşaatı 
arsasının sahibi 
tarafından Bursa 2. 
dare Mahkemesi’ne 

açılan davada 
Belediye tarafından 
yapılan 1/1000 
ölçekli imar planı 
uygulamasında mal 
sahibine verilen 
yerin konut 
yapımına uygun

olmadığı ve uçurum 
kenarı olduğu için 
yürütmenin 
durdurulması 
kararı verildi.

MAHKEME 
YÜRÜTMEYİ 
DURDURDU

Bursa 2. İdare 
Mahkemesi’ne 
2017/259 esas 
2017/1778 karar ile 
İsmail Beki’ye ait 
olan Cihath Mahal 
leşindeki 2144 ada, 
2158 parseldeki, 
2 bin 195 metre 
karelik arazi, imar 
planı uygulaması 
yapılarak, Bursa

Büyükşehir Beledi 
yesi’ne Toplu 
Konut arsası 
olarak ayrıldı. 
Mal sahibi Beki’ye 
ise İmar Ka
nununun 18. mad
desi uygulamasıyla, 
aynı alan üzerinde, 
imar yapılması 
imkansız bir konum 
da, altında BUSKİ 
nin pompa tesisi 
bulunan uçurum 
kenarında bir yer 
verildi.
Konuyu Avukatı 
Gökhan Taylan 
aracılığıyla yargıya 
taşıyan İsmail Beki, 
Mahkemeden yürüt
menin durdurulma 

sı kararı aldı. 
25 Eylül 2017 tari
hinde verilen karar 
taraflara bildirildi.

KARARI 
DİNLEMEDİLER

Bursa 2. İdare 
Mahkemesi’nin 
25/9/2017 günlü 
kararı üzerine bir 
süre bekleyen 
Av. Gökhan Taylan, 
3 Kasım 2017 
tarihinde Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi ile 
Gemlik Belediye
sine gönderdiği bir 
yazı ile Mahkeme 
kararının uygulan

masını istedi.
Ancak, Büyükşehir 
Belediyesi cevap 
vermemekle 
kalmadı, bu arsa 
üzerinde Toplu 
Konut inşaatına 
başladı.
Gemlik Belediyesi 
ise bu konuyla ilgili 
olarak, “Bizimle ko
nunun ilgisi yok" 
diye İsmail Beki’nin 
avukatına yazı 
yazdı.
Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanlığını yapan 
İsmail Beki, kendi
sine haksızlık 
yapıldığını, konut 
alanında olan

arsasının elinden 
alınarak, konut 
yapılacak bir uçu
rum kenarında 
18 uygulamasıyla 
kendine yer 
verildiğini, bunun 
ise hukuksuz 
olduğu yargı 
kararıyla kesinleş 
tiğini belirterek, 
“Bursa Büyük 
şehir Belediyesi 
yargı kararını 
dinlemiyor. Bu 
arsa üzerine 
Toplu Konut 
yapılıyor.
Haksızlığın 
giderilmesi 
gerekir” şeklinde 
konuştu.

TS EN ISO 9001:2008 
Kalite Yönetim Sis
temi 1. Gözetim 
Tetkiki Başarı İle 
Tamamlandı.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası TS EN 
ISO 9001:2008 Kalite 
Yönetim Sistemi 2. 
Gözetim Tetkiki

gerçekleştirildi. 
TSE Görevlisi Ahmet 
PARLATAN, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Ku
rulu Başkanı Kemal 
AKIT, Yönetim Ku
rulu Başkan Vekili 
Nurettin Hocaoğlu, 
Yönetim Kurulu

Üyeleri A.Ergin 
Erenoğlu, Şefik 
Yılmaz, Fikret Mete, 
Genel Sekreter Agah 
Arda ve Kalite So
rumlusu Pınar 
Akının katılımıyla 
gerçekleşen açılış 
toplantısının 
ardından, gözetim

tetkiki incelemele 
rine devam edildi. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası, 
Türk Standartları 
Enstitüsü Tetkik 
Görevlisi Ahmet 
Parlatan tarafından 
yapılan tüm birim
lerin evrak ve

dosyalarının 
incelendiği tetkik 
sonucunda, 
GTSO’da verilen 
hizmetlerin etkin, 
kaliteli, hızlı, verimli 
ve dolayısıyla 
müşteri mem
nuniyetini artırmaya 
yönelik olarak

yapıldığından 
hata tespit 
edilmediği ve 
GTSO’nun TS EN 
ISO 9001:2008 
Kalite Yönetim 
Belgesi’nin 
geçerliliğinin 
devamlılığına karar 
verildiği ifade edildi.
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Bursa'da eşiyle 
tartıştıktan sonra 
iki kızını pompalı 
tüfekle rehin alan 
baba, emniyetteki 
sorgulamasının 
ardından adliyeye 
sevk edildi.
Olay, Bursa'nın 
Osmangazi ilçe
sine bağlı Emek 
Adnan Menderes 
Mahallesi Ünal 
Sokak'ta meydana 
geldi. Emek Polis 
Merkezi'ne gelen 
Gülüşan Ö. (34), 
eşi Hamza O. (38) 
ile kıskançlık sebe
biyle tartışma 
yaşadığını be
lirterek, eşinin 6 
yaşındaki A. ve 9 
yaşındaki S. isimli 
çocuklarını bir oda 
ya kapatıp pompalı 
tüfekle rehin aldığı 
m, kendisinin ise 
evden kaçarak

Bursa'da terör operasyonu!
Bursa'da sosyal 
medya hesaplan 
üzerinden terör 
örgütü PKK/KCK 
propagandası 
yaptığı iddia edilen 
6 kişi gözaltına 
alındı.
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü Terörle 
Mücadele Şube 
Ekipleri, sosyal 
medya hesaplan 
üzerinden terör 
örgütü 

inröuıiKuurötMiMi
Bursa'nın İznik
ilçesinde darp 
edilen genç, 
kısa süre sonra 
motosikletiyle 
giderken kaza 
yaptı.
Edinilen bilgiye 
göre, saat 02.00 
sıralarında tek 
başına motosik
letiyle yolculuk 
yapan E.T., 
kısa bir süre 
sonra tanıma 
dığı bir aracın 
kendisini 
sıkıştırması 
sonucu yolun

kurtulduğunu 
söyledi.
İhbar üzerine olay 
yerine kısa sürede 
çok sayıda polis 
ekibi sevk edildi. 
Kızlarını rehin alan 
babayla görüşen 
polis ikna etmek 
için uğraşırken, 
şahıs bir el ateş 
ederek çocuklarını 
öldüreceğini, daha 
sonra intihar 
edeceğini söyledi. 
Bunun üzerine 

PKK/KCK'nın propagandasını

kenarında durdu. sü tarafından darp 
Otomobil sürücü edilen E.T., yoluna

olay yerine arala 
rında keskin nişan 
cıların da olduğu 
özel Harekat 
polisi, müzakere 
polisi, itfaiye ve 
sağlık ekibi sevk 
edildi. Keskin 
nişancılar binanın 
içini gören çevre 
binaların çatılarına 
çıkarak güvenlik 
önlemi aldı. Olay 
yerine gelen Bursa 
II Emniyet Müdürü 
Osman Ak ve

müzakere ekibinin 
yaklaşık 6 saat 
boyunca ikna etm
eye çalıştığı şahıs, 
İl Emniyet Müdürü 
Osman Ak'ın "Bir 
yıldır işsizmişsin, 
sana iş olanağı 
sağlamak için 
elimden geleni 
yapacağım, senin 
ve çocuklarının 
zarar görmesini is
temiyoruz, önce 
elindeki silahı 
daha sonra 
çocuklarını teslim 
et" demesi üzerine 
şahıs teslim oldu. 
Polis ekipleri 
tarafından 
gözaltına alınan 
baba. Asayiş Şube 
Müdürlüğüne 
götürdü.Yapılan 
sorgulamanın 
ardından Hamza Ö. 
adliyeye sevk 
edildi.

Alkol az Kalsın 
can alıyordu

yapan 6 kişiyi 
tespit etti. Sabah 
saatlerinde 
merkez Os
mangazi, Yıldırım 
ve İnegöl 
ilçelerinde yapılan 
eş zamanlı ope 
rasyon ile isimleri 
açıklanmayan 6 
şüpheli gözaltına 
alındı. Şüpheliler 
ifadeleri alınmak 
üzere emniyete 
götürüldü.

Bursa'da direksiyon hakimiyetini 
kaybeden bir araç yol kenarında bulu
nan ağaca saplandı.
Araçta bulunan iki kişi itfaiye, polis ve 
çevredeki vatandaşların yardımıyla 
kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi binası önünde 
bulunan Ankara Yolu Caddesi üzerin 
de meydana geldi, iddiaya göre, 
Yıldırım ilçesinden şehir merkezi 
tarafına gelen Caner G. İdaresindeki 16 
Z 9175 plakalı araç kontrolden çıkarak 
yol ortasında bulunan ağaca saplandı. 
Kazayı gören vatandaşlar durumu 
hemen 112 ve 155 ekiplerine bildirdi. 
Olay yerine gönderilen sağlık ekipleri 
sürücünün ve yanındaki yaralının sı 
kıştığını tespit ederek itfaiye ekiplerine 
haber verdi. Kaza yerine gelen itfaiye 
ekipleri, polis ve sağlık ekipleriyle be
raber yaralıları sıkıştıkları yerden 
kurtardı. ûıay yerinde ilk müdahalesi 
yapılan sürücü Caner G. Ambulans 
tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve 
Araştırma Hastanesine kaldırılırken 
araçta bulunan diğer yaralı Eray Y. 
Bursa Devlet Hastanesine kaldırıldı. 
Hastaneye kaldırılan Caner G. ve Eray 
Y.'nin ağır yaralı olduğu, hayati 
tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. 
Ağaca saplanan araç kaza sonrası hur
daya dönerken olay yerine gelen çe
kici tarafından saplandığı yerden 
çıkarılarak otoparka çekildi.

devam 
etmek istedi. 
Yaralı olan E.T., 
Yenişehir yolu 
Kırgızlar Türbesi 
mevkiinde 
direksiyon 
hakimiyetini 
kaybedip sav 
ruldu. Düşmenin 
etkisiyle çeşitli 
yerlerinden 
yaralanan E.T., 112 
Acil Servis ekipleri 
tarafından İznik 
Devlet Hastane
sine kaldırıldı. 
Polis olayla ilgili 
tahkikat başlattı.

İCli SATILIK
HİSARTEPE MAHALLESİNDE 

FULL DENİZ MANZARALI
4+1 DUBLEKS EV 

SAHİB NDEN SATILIKTIR I
0 535 854 51 08
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Güne Bakış
Durdu kardeşler babalan Ahmet Durdu’yu kaybetti

İsımı it JUican lırtı'M acı simi
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Şampiyonluk maçına Gemlikyöneticileri gitmedi
Sizin anlayacağınız Gemlik’in adını taşıyan 

futbol takımının şampiyonluk maçına 
Belediye araç sağlamamış.

Kulüp yöneticileri maça çıkaracaktan 
dışandan 5 oyuncu İçin 200 er lira taraftarlar 
dan para toplamaya çalışmışlar.

Nedeni İse, lisanslannın onaylanması için 
Federasyona yatınlması gereken 5 bin lirayı 
toplamak için.

Bunun için eski CHP İlçe Başkanı Uğur 
Sertaslan’a gelen ve yardım isteyen bir kulüp 
yöneticisi dertlerini anlatırken Sentaslan 
Gemport tan bir yöneticiyi arayarak sorunu 
anında çözmüş. Ancak, belediyenin karşılaş 
maya taraftarian götürmek İçin araç İstemleri 
ne olumsuz cevap verdiklerini söylemesi üze 
rine bu sorunu da Mudanya Belediye Başkanı 
ile Nifüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i 
arayarak çözmüş.

Ne acı değil mi?
110 bin nüfuslu Gemlik’te koca bir 

belediyemiz var, ama ilçenin en büyük spor 
kulübüne böyle önemli bir günde destek ver
miyor.

Federasyona gönderilecek lisans paralan 
için bir kurumdan yardım isteniyor, sağolsun 
lar onlar bu isteği kırmıyorlar yerine getiriyor
lar.

Ama belediyemiz birkaç otobüs tutup ilçe 
nin takımına vermiyor.

Bunu bir kenara yazın.
Mudanya ve Nilüfer’in CHP li Belediyeleri 

bir sözle 2 şer otobüs gönderiyorlar.
Bu Gemlik için ayıp değil mİ?
Bunu da geçtim.
Gemlik Kaymakamı, Gemlik Belediye 

başkanı, meclis üyeleri, siyasi partiler, sivil 
toplum kuruluştan böyle bir maça gidip, ilçe 
nin takımına destek neden olmaz?

Bizim eksiğimiz bunlar. Lafta birlik bera 
bertikten söz ederiz ama eyleme gelince yok.

Seyfettin arkadaşımız bir futbol tutkunu. 
Yıllardır, maçtan kar kış demeden izler ve 
hem gazetemizde, hem de sosyal medyada 
bunlan paylaşır.

Dünkü maçta, Orhangazi polisinin Gemlikli 
taraftarlara yaptığını Ahmet Durdu’nun ce
nazesinde de anlattı.

Orhangazi polisi ile Bursa’dan gelen Çevik 
Kuvvet polisi Gemlik seyircisini tecrit etmiş. 
Saha dışında biri köşeye sıkıştırmış, ellerinde 
coplarla adeta taraftan tahrik etmişler.

Gemllk’i yönetenler Gemlik’in spor takım 
lannı bıkmadan desteğini sürdürmeliydi.

Bu yapılmadı, yöneticilerimiz sınıfta kaldı.
Gemlik Belediyesi cumartesi günü Bursa’ 

ya gelen Cumhurbaşkanın mitingine ve AKP 
Kadın Kollan kongresine kaç araç gönderdi 
acaba bu açıklanmalı.

Milliyetçi Hareket 
Partisi eski ilçe 
Başkanı Osman 
Durdu ve Gemlik 
amatör sporunun 
duayen yönetici
lerinden Alican Dur
du’nun babaları 
Ahmet Durdu (82) 
yaşamla veda etti. 
Bir süredir rahatsız 
lığı nedeniyle tedavi 
gören Ahmet Durdu, 
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet Has
tanesi yoğun bakım 
bölümünde hayata 
gözlerini yumdu. 
Ahmet Durdu’nun 
Cenazesi dün Mer 
kez Asım Kocabıyık 
Camiinde öğle nama 
zindan sonra kılınan 
cenaze namazı ardın 
dan eski ilçe 
mezarlığında 
toprağa verildi.

CENAZEDE 
SİYASİLER 
BULUŞTU

Ahmet Durdu’nun 
cenaze törenine

ISmetrelikliiksyatvoldanzorgecii

BAŞSAĞLIĞI
MHP eski İlçe Başkanı Osman Durdu ve Ali 

can Durdu’nun babalan Ahmet Amcamızı kay
bettik. Toprağı bol olsun.

Ahmet Amcamız İyi bir Gemlik Körfez 
takipçisiydi. Her gün gelemese de, mutlaka 
gelir, eski gazeteleri toplar güzel sözlerle bizi 
mutlu ederdi. Çocuklanmıza da her gelişinde 
2 kutu meyve suyu getirirdi.

Bir okurumuzu daha kaybetmenin derin 
üzüntüsü içindeyiz.

Durdu ailesine başsağlığı dileriz.

Avrupa’nın üçüncü 
büyük tekne imalat 
çısı Azimut için 
deniz araçları üreten 
ve Orhangazi 
ilçesinde faaliyet 
gösteren Sirena Ma
line, yeni ürettiği ve 
yurt dışına satılacak 
18 metrelik lüks yatı 
Gemlik limanında 
denize indirildi. 
Orhangazi’den 
büyük bir TIR ile 
özel bir ekip 
tarafından Gemlik’e 
getirilen “Sirena 64’’ 
adlı yat, pazar günü 
Gemlik’e getirildi. 
Karsak deresi 
yayındaki yoldan 
geri geri giden TIR’ın 
üzerindeki lüks yata 
birşey olmaması için 
birçok personel 
tekne üzerinde ve 
yolda görev aldı. 
Gemlik Trafik Polis- 
lerininde yatın 
Yerleşke yanındaki 
Balıkçı Barınağına 
götürülmesine yol 
güvenliği açısından 
eşlik etti.
Bir saatte limana 
ulaşan Sirena 64 adlı 
yat buradan denize 
indirildi. İnan Kıraç

katılanlar Osman ve 
kardeşi Alican 
Durdu ile çocukları 
tarafından taziyeleri 
kabul edildi.
Cenaze törenine 
Gemlik Kaymakamı 
Gürbüz Karakuş, İlçe 
Emniyet Amiri Ab- 
dulkadir Yüce, MHP 
Genel Sekreteri 
ismet Büyükataman, 
MHP milletvekili 
Atilla Kaya, eski 
MHP milletvekili 
Necati Özensoy, 
Kadir Koçdemir, 

ve Claude Nahum’un 
1998 yılında kurduk 
lan, Karsan’ın da 
büyük hissedarı 
olduğu Kıraça Şirket 
ler Topluluğu’nun 
kurduğu Sirena Ma
line, Türkiye’de 12.8 
metrelik “Azimut 
42E” modelinin üre
tim ve distribütörlük 
faaliyetlerini gerçek 
(eştirmeye devam 
ediyor. Avrupa’nın 
üçüncü büyük tekne 
imalatçısı ve 24 
metre üzeri tekne 
üretiminde dünya 
lideri Italyan Azimut- 
Benetti grubu için 
Azimut markasıyla 
tekne üreten ve Bur- 
sa’da faaliyet göste

MHP il başkanı 
Tevfik Topçu, 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, CHP 
ilçe başkanı Cemil 
Acar, AKP ilçe 
Başkanı Yaşar 
İslam, MHP ilçe 
Başkanı Mehmet 
Emin özcanbaz, 
Saadet Partisi ilçe 
Başkanı Ahmet 
Vakkas Yıldız, 
belediye meclis 
üyeleri, sivil toplum 
kuruluş lannın 
başkan ve yönetici

ren Sirena Matine, 
yakın zamanda 42 
feetlik teknelerin 
dışındaki modelleri 
üretmek için de hazır 
tıklarını sürdürüyor. 
Eski KAV Kibrit 
fabrikasının İnan 
Kıraç tarafından 
alınmasından sonra

bu fabrika yat imala 
tına başladı.
Dünyanın en kaliteli 
yatlarının üretildiği 
Sirena Marina da 24 
metre üzerinde de 
yatlar üretiliyor. 
Daha çok yurtdışına 
pazarlanan yatlar 
büyük ilgi görüyor.

leri katıldı. 
Asım Kocabıyık 
Camiinde kılı 
nan cenaze 
namazından sonra 
Ahmet Durdu 
sevenleri tarafından 
son yolculuğuna 
uğurlandı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Türk Halk Müziği Korosu mest etti
Gemlik Kent Kon
seyi Türk Halk 
müziği Çalışma 
Grubu tarafından 
verilen Türkü 
Gecesi büyük ilgi 
gördü.
Gemlik Kent Kon
seyinin Gemlik 
Belediyesi ile bir
likte düzenlediği

Türkü Gecesinde 
salon dolup taştı. 
U.Ü. Gemlik 
Yerleşkesi Asım 
Kocabıyık Kültür 
Merkezi Salonunda 
tertiplenen gecede 
Koro ve Solo 
Türküler ilçe 
halkını coşturdu. 
Çalışma Gurubu 

üyesi Şükrü 
Devirenin sunucu 
tuğunda, şef Erol 
Akbaş'ın yönettiği 
Koro, solo türkü 
lerle izleyenleri 
mest etti. Konserin 
birinci bölümü 
"Gökyü zünde 
Bölük BölükDur- 
nalar" isimli

Türkü'nün koro 
okunmasıyla 
başladı. Türkiye 
nin tüm bölgelerini 
kapsayan Türkü 
Gecesinde solo 
Türküler geceye 
renk kattı. Türk 
Halk müziği 
Çalışma Grubu 
korosu, konserin 

ikinci bölümünde 
de,Telgrafın telle 
rine kuşlar mı 
konar, Ayva çiçek 
açmış, Erik dalı, 
İşte gidiyorum 
çeşmi siyahım gibi 
birbirinden güzel 
Türk halk müziği 
eserleri ile geceye 
damgasını vurdu.

Konser sonrasında 
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Vedat Büyükgöi- 
cigezli, Şef Erol 
Akbaş, Türk Halk 
müziği Çalışma 
Grubu Başkanı 
Edip Özer ve Koro 
üyelerine çiçek 
takdim etti.

E-devlet kapısı 
üzerinden aracın 
çekildiği otopark 
ve ceza bilgisini 
anlık bildirim ile 
öğrenme ve son 
beş yıldaki kaza 
ve ceza bilgilerinin 
görüntülenip 
barkodlu belge 
oluşturma imkanı 
sağlandı.
Emniyet Genel 
Müdürlüğü, aracın 
çekildiği otopark 
ve ceza bilgisini 
anlık bildirim ile 
öğrenme ve son 
beş yıldaki kaza 
ve ceza bilgilerinin 
görüntülenip 
barkodlu belge 
oluşturma hizmet
lerini e-devlet 
kapısı üzerinden 
kullanıma sundu. 
Böylelikle araç 
sahiplerine aracın 
çekildiği otopark 
ve ceza bilgisinin 
e-devlet kapısına 
kayıtlı e-posta ve 
mobil uygulama 
üzerinden anlık 
bildirilmesi sağla 
nırken sürücülerin 
son 5 yıl içerisin 
de karışmış 
oldukları ölümlü/ 
yaralamalı kaza, 
sürücü belgesi 
ceza/iptal bilgi

lerinin görüntü
len© bilmesi ve bu 
bilgilerin barkodlu 
belge olarak ala
bilmesi sağlandı. 
Aracın Çekildiği 
Otopark ve Ceza 
Bilgisinin anlık 
bildirimi kapsa 
mında; aracın her
hangi bir kural ih
lali neticesi otopar 
ka çekilmesi duru
munda aracın pla 
kası, otopark adı, 
birim il/ilçe, oto 
park adresi, oto 
park telefonu, oto 
parka çekme nede 
ni, otoparka çek 
me tarih ve saat 
bilgileri ile aracın 
tescil plakasına 
trafik idari para 
cezası karar tuta 
nağı tanzim edil 
mesi durumunda 
e-devlet kapısında 
kayıtlı elektronik 
posta adresine ve 
e-devlet mobil 
uygulamasını in

diren kullanıcılara 
uygulama üzerin 
den anlık bildirim 
(push notification) 
ile bilgilendirme 
yapılacak. Sürücü 
Ceza ve Kaza Bil
gisi Sorgulama 
kapsamında; 
vatandaşlar TC 
kimlik numarası, 
adı soyadı, sürücü 
belgesi numarası, 
belgenin verildiği 
birim, sürücü bel
gesinin tarihi, 
sınıfları, geçerlilik 
tarihi, kısıt kodu, 
aktif ceza puanı, 
son 5 yıl içindeki 
ceza bilgileri, iptal 
bilgileri ile son 5 
yıldaki ölümlü 
veya yaralanmak 
trafik kazasının 
tarihi, saati, yeri, 
il/ilçe, kusur du
rumu bilgilerini 
görüntüleyebile
cek ve bununla il
gili barkotlu belge 
oluşturabilecek.

GENEL KURUL İLANI
Türk Metal Sendikası Gemlik Şubemizin “3. Olağan 

Genel Kurulu” toplantısı aşağıdaki gündem ile 10 Şubat 
2018 tarihinde, saat 10.oo da Gemlik’te bulunan Sakallı 
Düğün Salonu’nda yapılacaktır

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı aynı gün 
saat 13.oo de aynı yerde yapılacaktır.

Yönetim Kurulu adına 
Kemal DURMAZ 
Şube Başkanı

GÜNDEM:
1 - Yoklama
2- Açılış
3- Divan Teşekkülü
4- Saygı duruşu, İstiklal Marşı
5- Misafirlerin Takdimi ve Konuşması
6- Faaliyet Raporunun Görüşülmesi
7- Kurulların İbrası
8- Kurulların seçimi

A- Yönetim Kurulu 
a- Başkan 
b- Şube Sekreteri 
c- Şube Mali sekreter 
d- Şube Teşkilatlandırma Sekreteri 
e- Şube Eğitim Sekreteri

B - Denetleme Kurulu
C - Disiplin Kurulu
D- Üst Kurul Delegeleri

9- Dilek ve Temenniler
10-Kapanış.

ABONE OLDUNUZ MU?
Sanmıl ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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TflŞERONISCIIBfllLILERINEBEEEDIYEDENYEMEK
24 Aralık 2017 tarihli 
Resmi Gazete'de 
yayımlanan 696 
sayılı Kanun Hük
münde Kararname 
ile taşeron işçilerin 
devlet kadrosuna 
geçiş süreci başla 
masının ardından, 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
belediyede çalışan 
taşeron personel ve 
ailelerini yemekte 
ağırladı. Sosyal 
Yaşam Merkezinde 
düzenlenen yemek 
programına, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın yanı 
sıra Ak Parti İlçe 
Başkanı Yaşar İslam, 
Belediye Başkan 
Yardımcıları Ahmet 
Avcı, Kadir Erol, 
Belediye Meclis 
Üyeleri, birim amir

Bursa traliğintle «eni flönem!
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, trafik 
te insanların ciddi 
manada hissedece 
ği düzenlemeler 
yapacaklarını be
lirterek, "2018 yılı 
sonuna kadar Bur- 
sa'daki trafik mese
lesini yüzde 40 
azaltmayı hedefi! 
yoruz. Her köşe 
başına görevli dike
nleyiz. Ama 80 
milyon liraya mal 
olacak Trafik Elek
tronik Denetleme 
Sistemi'ni hayata

leri, belediye perso 
neli ve aileleri 
katıldı. Düzenlenen 
prog ramda, yeni 
taşeron yasası 
hakkında bilgiler 
vererek konuşması 
na başlayan Beledi 
ye Başkanı Refik 
Yılmaz, “Cumhurbaş 
kanımızın direktifle 
ri, Çalışma Bakanlığı 
mızın da yoğun 
çalışma temposuyla 
4 Aralık 2017 itibari 
ile kamu kuruluş

geçiriyoruz. Bu yıl 
20 milyon lira 
yatırım yapacağız” 
dedi. Başkan Aktaş, 
kentsel dönüşüm 
konusunda 200'e 
yakın sitede yaşa 
yanların mağdur 
olduğunu hatırla 
tırken, kimsenin 
mağdur olmaması 
için tek tek in
celeme yaptıklarını 
bu hafta Çevre ve 
Şehircilik Bakanı ile 
görüşeceğini 
bildirdi.
Başkan Aktaş, yeni 
kavşak ve yatırım 

larında çalışan tüm 
taşeron işçilerimiz 
kadrolu oldu. En 
başta bunu sağlayan 
Cumhurbaşkanı 
miza bir teşekkür 
borcumuz var. Gem- 
lik’in tarihinde yapıla 
mayan hizmetleri siz 
lerle bir bir gerçek 
leştirdik. Gemlik’in 
çehresini sizlerle 
değiştirdik. Sizler 
bizim sahada ki eli 
miz, ayağımız, gözü 
müz, kulağımızsımz.

larla trafik sorunun 
ortadan kaldırmayı 
hedeflediklerini 
kaydetti. 2019 
yılında yapılacak 
seçimlere 15 aylık 
bir süreç olduğunu 
ifade eden Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, 
"İnsanların şikayet 
ettiği bazı konular 
var. Bnlarında 
başında trafik 
geliyor. Biz öyle 
iyileştirmeler 
yapmalıyız ki, in
sanlar bunları ciddi

Gemlik’in gelişimi ve 
ihtiyaçlarının karşı 
lanması konusunda 
büyük bir özveriyle 
çalışan siz değerli 
yol arkadaşlarıma 
çok teşekkür ediyo
rum. Makamlarımız 
ve mevkilerimizi ne 
olursa olsun, hep
imiz vatandaşımızın 
hizmetkârıyız. Bizim 
hizmet anlayışımız 
da, Millete efendilik 
yapmak yok, Millete 
hizmet etmek var” 
diye konuştu.
900’e yakın katılımın 
olduğu programda, 
Gemlik Romanlar 
Yardımlaşma 
Derneği Tasavvuf 
grubu birbirinden 
güzel ilahileri ile 
misafirlere manevi 
yat yüklü keyifli bir 
gece yaşattı.

TürMie'de 
konut satışında 
Bursa 5. sırada

hissetmelidir. Nor
mal şartlar altında 
10 kilometrelik bir 
mesafeyi çok 
rahat bir seyirde 
6-7 dakikada 
gelmeniz gere 
kiyor. Ancak onu 
yarım saatte 
geliyorsanız bir 
sıkıntı var de 
mektir. Bizde bunu 
iyi seviyelere 
çekmeye 
çalışıyoruz. 6-7 
dakika olmayabilir 
ama en azından 10 
dakika olunması 
gerekiyor" dedi.

Bursa, 2017'de Türkiye'de en çok 
konut satılan 5'inci şehir oldu. Kentte 
56 bin 192 konut el değiştirirken, 
bunların yüzde 30'unu kadınlar aldı. 
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine 
göre Bursa'da konut satışları 2017 
Aralık ayında, geçen yılın aynı dönem
ine göre yüzde 12 düştü. Aynı 
dönemde kentte ilk kez satışı yapılan 
konut sayısı yüzde 6,3 gerilerken, ik
inci el konut satışlarında da yüzde 15 
düşüş kaydedildi. 2017 yılının 
tamamında ise konut satışları artış 
gösterdi. Bursa'da geçen yıl toplam 56 
bin 192 konut el değiştirirken, bunların 
27 bin 915'i ilk kez, 28 bin 277'si ise ik
inci el olarak satıldı. 2016'daki satış 52 
bin 436 olarak gerçekleşmişti.
TÜİK'in açıkladığı 'Cinsiyet Ayrıntısına 
Göre Konut Satışları' istatistiğine göre 
ise Bursa'da satılan 56 bin 192 konu
tun, yüzde 55'ini erkekler aldı. Kadınlar 
16 bin 899 konut satın alırken, toplam 
içindeki oranları yüzde 30'da kaldı. 
Söz konusu oran, Ankara'da yüzde 28, 
İstanbul'da yüzde 26, Antalya'da yüzde 
29, İzmir'de ise yüzde 35 olarak 
gerçekleşti. 7 bin 174 konutun tüzel 
kişilerce ve yabancılar tarafından satın 
alındığı Bursa'da bin 56 konut ise 
kadın-erkek ortaklaşa satın alındı.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAŞEDEBEKIEMEKYOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

ğ SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK • YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

küçükkumla 
ÖZGİİZEİYALISİTESİNDE 

RAVUZLUEŞYM1 
2+1DA1RESANİBİNDENSATILIK

05353781800
^a<Seboö,k sayfamız s Gemlik - Güler Ajans
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Bakanlık ters köşeye yatırdı: Yüzde 40 inebilir
Sakatat fiyatlarında 
son zamanlarda 
yaşanan artış ile 
ilgili karkas et 
ithalatını öne süren 
stokçulara karşı 
bakanlıktan ters 
köşe hamle geldi. 
Et ithalatında karkas 
et yerine canlı hay
van ithalatı mode
line geçildi.
Bakanlığın sürpriz 
hamlesini değerlen 
diren sektör temsil
cileri ise fiyatlarla il
gili yüzde 40’lara 
varacak indirime 
işaret etti. Geçtiği 

miz günlerde çok 
sık gündeme gelen 
sakatat fiyatlarında 
yaşanan ciddi artış 
ile ilgili Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık 
Bakanı stokçuları 
işaret ederken, 
artışın perde arka 
sına yönelik et 
ithalatını öne süren
lere yönelik ise 
bakanlık karkas et 
yerine canlı hayvan 
ithalatı ile cevap 
verecek. Canlı hay
van ithalatı ile yurt 
dışında kesilen hay 
vanların etlerinin

Türkiye’ye getirilip 
sakatatları nın ise 
yurt dışında bırakıl 
masından kaynaklı 
fiyat artışları yaşan 
dığı iddiası da bu 
hamle ile tamamen 
boşa çıkarılmış ola
cak. Sektör temsilci
leri ise son hamle 
ile fiyatların yüzde 
40 oranında gerileye 
bileceğine dikkat 
çekiyor.
Türkiye’nin et tale 
bini karşılamak 
üzere gerçekleştir 
diği yüzde 5’lik et 
ithalatını fırsat bilen 

stokçular harekete 
geçti. Son zaman
larda sıklıkla gün
deme gelen sakatat 
fiyatlarındaki ciddi 
orandaki artışlar 
Gıda, Tarım ve - 
Hayvancılık 
Bakanı Ahmet 
Eşref Fakıba ba’yı 
da isyan ettirdi 
2017 yılında 1 
milyon 250 bin ton 
olan et ithalatına 
ilave 75 bin ton 
ba kanlar kurulun
dan et ithalatı için 
izin alıp rakamı 
2018'de 1 milyon

300 bin ton olarak 
revize ettiklerinin 
altını çizen Bakan 
Fakıbaba, toplam 
talebin yüzde 5’ine 
tekabül eden et 
ithalatının nasıl olur 
da sakatat fiyatlarını 
arttırdığı na anlam 
veremedi ğine 
vurgu yaptı. 
Sakatat fiyatların 
daki artışı ve bakan 
lığın canlı hayvan 
ithaline yönelik ham 
leşini değerlen diren 
İşkembe Çor bacı 
lan ve Sakatatçılar 
Kokoreççiler ve Ta 

vuk Satıcıları Esnaf 
Odası Başkanı Fevzi 
Uluceviz, sakatat 
fiyatlarını arttıran 3 
etkeni açıkladı. 
Ulu ceviz fiyat 
artışla rının 
arkasındaki en 
önemli etkenin per
akendeci kasap ve 
marketlerin sakatat 
satma maları, 
arz-talep 
dengesizliği ve 
mevsim dolayısı ile 
canlı hayvan kes
imin e yaşanan 
azalış olduğuna 
dikkat çekti.

1$ aranana 725 Hra
İstihdam sefer 
bertiği sürerken, 
sosyal yardım 
alanlann da iş gücü 
ne katılması teşvik 
ediliyor. İş görüş 
meşine gidene ne 
kadar ödeniyor, 
çalışmaya başlayan 
işsiz ne kadar 
alıyor?
Devletten para 
almak için ne yap
mak gerekir, istih
dam yardımıyla 
işsizler ne kadar 
para alıyor?
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından 
başlatılan istihdam 
seferberliği bu yıl 
ikinci aşamayla

sürüyor. Bu sayede 
milyonlarca kişinin 
iş sahibi olması 
hedeflenirken;
sosyal yardım alan
lardan çalışabilecek 
durumda olanların 
istihdama katılması 
da çeşitli destek
lerle teşvik ediliyor. 
Bu kapsamda ver
ilen 'istihdam 
yardımı', iş arama 
ve bulma destek
lerini içeriyor.
Sosyal yardım alan 
bir kişi, iş 
görüşmesine 
gitmesi halinde, işe 
başvuru/kabul 
aşamasında 
gereken sağlık ra
poru, fotoğraf ve 

benzeri giderleri için 
1 yıl içinde azami 3 
kere olmak üzere 40 
ile 100 lira arası 
yardım alabiliyor. 
Bu şekilde iş arayan 
ve iş görüşmesine 
giden kişilerin 
karşılaştıkları mas
raflar karşılanmış 
oluyor.

İŞ ARAYANA ÖNCE
LİK VERİLİYOR

Ayrıca, sosyal 
yardım alan kişiye, 
işe yerleşmesi duru
munda, 1 yılda 1 de
faya mahsus olmak 
üzere, aylık brüt as
gari ücretin (asgari 
geçim indirimsiz 

tutar) 1/3'ü kadar 
nakdi yardım ver
iliyor. Takvimin 
haberine göre, bu 
yıl için bu tutar 
625,76 lira. Bu 
kişilerin işe 
yerleşmeleri duru
munda eğitim ve 
sağlık yardımları da 
kesilmiyor. İşe 
düzenli olarak 
devam edenlere 
sosyal yardımlarda 
öncelik veriliyor.

İŞÇİ BASINA AYDA 
364 TL ÖDEME VAR 
Sosyal yardım alan 
kişileri istihdam 
eden, işverenlere de 
Aile Bakanlığı'nca 
sigorta prim teşviği

veriliyor. Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma 
Vakıflan'nca düzenli 
sosyal yardım 
sağlanan, gelir testi 
sonucu gelirinin 
aylık brüt asgari 
ücretin üçte 
birinden az olduğu 
belirlenen, İŞKUR'a 

kayıtlı işsizlerin özel 
işverenlerce istih
dam edilmesi 
halinde, bu 
vatandaşların 
işveren primi 1 yıl 
süreyle karşılana 
cak. Teşviğin bir kişi 
için aylık 364 lira 
düzeyinde olması 
planlanıyor.
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BEBEKLİ TELEFONUM BESMİ DAİBELEB DEKİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 
Polis imdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 70
513 12 06

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

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

ULAŞIM

Devlet Hastanesi

Tomokay Tomografi

DENİZ UÇAOl 
PegesuB Akml 
METRO 
Aydın Turfam 
SOzer Turfam 
Kinbarofllu^ıad

HASTANELER

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

121
186

513 45 03
514 00 05
513 12 86

513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 05
513 37 42
513 15 07

513 13 84
524 85 86
513 10 02

513 77 73

_________513 71 66
BELEDİYE

Santral
Başkanlık

51345 21-23
5134520

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

513 18 21
513 24 87
513 32 40
513 23 24

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

514 5706
513 23 25 

513 45 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

Bursa
Mudanya
Yenlkapı ।
Yalova
İDO imam Aslan

(212) 510 12 12

Dinlenme Tos. 513 23 94

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

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

DAMITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habeş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgez 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gez 514 59 81
Bütünler Llkltç|az 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 013 1O yaMAR-PBT 013 30 33
Tuncay Otogaz
Beyza Petrol 013 O1 03

Gemlik Karfez
GEMLİK'İN İLK GÛNLÛK. 8İYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 5986 
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 Gönleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

IERIİIMM
VENÜS SİNEMASI 

coco
11.30-13.30-15.45

18.00-20.00 
DELİHA2

11.30-14.00-16.30-
19.00-21.15 

ARİF VE 216
11.30-14.00-16.30-

19.00-21.30
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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INŞAAT
YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

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

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

w I

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 SOLONU Hayal etmek SİZDEN... Gerçekleştirmek BİZDEN.

HER BÜTÇEYE 
UYGUN

KİŞİYE ÖZEL VE 
HÂZIR GELİNLİK 

KINALIK - NİSANLIK
KAFTAN - J

ÖZEL DİKİM / 
VE HAZIR ABİYjE 

ÇEŞİTLERİMİZ İ LG
PROFESYONEL/ 

L KADROMUZLA? 
İH İZ METİN İZ DEYİZ

DUGUN - NİŞAN 
SÜNNET - KINA 

YEMEKLİ 
YEMEKSİZ 

VE HER TÜRLÜ 
CEMİYETLERİNİZ 

İÇİN 
HİZMETİNİZDEYİZ

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

m^n^-Yiu 
REZERVASYONLARIMIZ 

BAŞLAMIŞTIR

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

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

GSM: O 532 615 3105 GSM: 0 541 52012 02

http://www.yigitinsaatgemlik.com


2017 MODEL KONTINU SİSTEM MAKİNELERDE YÜKSEK VERİMLİ SIKIM! KONTİNÜ

KAVLAK]
II ^»DOĞANIN HÂZİNESİ 'I

GÜNLÜK 300 TON 
YAĞLIK ZEYTİN İŞLEME KAPASİTESİ

BASKI SIRASI BEKLEMEKYOK
YENİ FABRİKAMIZYALOVA YOLUNDA HİZMETİNİZDE!

ZEYTİN 
KASALARINIZ 
ANINDA SİZE 
—TESLİM!

MARMARA'NIN EN BUYUK ZEYTİNYAĞI FABRİKASI ^05306606880

GemlikKHrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

|Kuruluş:1973|
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EMLAK
TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

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

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

k GEMLİK j
irfanunluemlak.sahibinden.com

Türk Metal Sendikası Gemlik Şube Başkanı Kemal Durmaz, grev kararını fabrikalara astı....

Tiirk Metal işçisi 2 $ubarta greve gidiyor
Kadri GÜLER 
kadri quler@hotmail.com

Güne Bakış

Havada grev kokusu var
Türk Metal Sendikası Türkiye genelinde Metal 

İş verenler Sendikası(MEES) ile bir süredir yürüt 
tüğü toplu sözleşme görüşmelerinde uyuşmaz 
lığa gitti. Ardından da grev kararı alındı.

Türk Metal’in örgütlü olduğu metal iş kolların 
da 120 bin işçi 12 Şubata kadar anlaşma sağlan 
mazsa greve gidecek.

Dün, Gemlik Türk Metal Sendikası Şube 
Başkanı Kemal Durmaz, sendikaların fabrika 
temsilcileriyle, ilçemizde ve Orhangazi de Şube 
lerine bağlı olan fabrikalara giderek, grev 
karan duyurusu astılar. Devamı sayfa 4’de

Türk Metal Gemlik 
Şube Başkanı Ke 
mal Durmaz işve 
renlere seslenerek; 
"25 Ocak Perşem 
be günü 15 dakika 
üretim durdurula
cak. 2 Şubat’a 

kadar işverenle 
yeniden masaya 
oturmak istiyoruz. 
Hala vakit varken 
bu sözleşmeyi 
masada bitirelim. 
Biz uzlaşmaya 
hazırız.” dedi.

Anlaşma sağlan 
madiği takdirde, 
Gemlik’te Türk 
Metal Sendikası 
örgütlü olduğu 
Borusan, Borçelik, 
Borusan Mannes- 
mann, Borusan

Mühendislik, 
Borçelik/Kerim 
Çelik, Leoni, 
Alcelor Mittal 
fabrikalarında 12 
Şubat 2018 günü 
greve gidecek. 
Haberi sayfa 2’de

puron

AYAKKABININ YENİ ADRESİ

pumn
BAY VE BAYAN AYAKKABI 

ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN 
KARAR VERMEYİN...

ürünlerimiz orjinaldir
Mrk : Orhangazi Cd. Beşiktaşlılar Derneği Karşısı GEMLİK 

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

Dat»aWWe

vvww.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:uler@hotmail.com
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Türk Metal Sendikası Gemlik Şube Başkanı Kemal Durmaz, grev kararını fabrikalara astı....

• Türk Metal Gemlik Şube Başkanı Kemal Durmaz işveren 
lere seslenerek; “25 Ocak Perşembe günü 15 dakika üretim 
durdurulacak. 2 Şubat’a kadar işverenle yeniden masaya 
oturmak istiyoruz. Hala vakit varken bu sözleşmeyi 
masada bitirelim. Biz uzlaşmaya hazırız.” dedi.
Türkiye gelinde 
Metal sanayiinde 
örgütlü olan Türk 
Metal Sendikası’nın 
MEES ile başlatılan 
toplu sözleşme 
görüşmelerinde 
anlaşmaya varama 
yınca grev kararı 
alması ardından 
Türk Metal Şendi 
kası Gemlik Şube 
Başkanı Kemal 
Durmaz, ilçemizde 
örgütlü oldukları 
fabrikalara dün grev 
kararını astı.
Türk Metal Sendika 
sı Gemlik Şube 
Başkanı Kemal Dur
maz grev kararı 
almaları üzerine 
yaptığı yazılı basın 
açıklamasında 
şunları söyledi: 
“Türk Metal Şendi 
kası ile Metal Sana 
yidleri Sendikası 
(MESS) arasında 
geçen yıl Ekim 
ayında başlayan ve 
120 bine yakın işçi 
yi kapsayan toplu 
sözleşme görüş 
meleri grev karany 
la son buldu.
22 Ocak Pazartesi 
günü tüm işyerleri 
ne grev ve grev

uygulama karan 
asılmıştır. 30 Ka 
sım’da Türk Metal 
Sendikası Başkan 
lar Kurulumuz 
yayınladığı bildiride 
uzlaşmazlığın 
devam etmesi 
halinde eylemlerin 
başlayacağının 
sinyalini vermişti. 
Ardından işyerlerin 
de “fazla mesai’ 
’uygulaması kaldırıl 
dı. Aralık ayında ise 
Bursa’daki metal 
işçileri mesaiye 
kalmama, yemekha 
nede çatal kaşık ile 
ses çıkarma ve fab
rika içinde yürüyüş 
eylemlerine başladı. 
11 Ocak’ta arabulu 
cu aşamasında

MESS’in getirdiği 
teklifler de kabul 
edilmedi. MESS, 
daha önce verdiği 
yüzde 3,2’lik ücret 
teklifini revize ede 
rek ilk 6 ay için 
işyeri ortalamasının 
yüzde 6,4’ü olarak, 
sosyal yardımlarda 
ise ilk yıl için yüzde 
12,8 olarak artış 
önerdi. MESS’in 
teklifini kabul et
meyen Sendikamız 
13 Ocak’ta Bursa 
Atatürk Stadyumu’ 
nda toplanarak ba 
sın açıklaması 
yaptı. 15 Ocak’ta da 
tüm işyerlerinde 
‘’durma”eylemi 
yapıldı. 17 Ocak’ta 
arabulucu raporu-

• Anlaşma sağlanmadığı takdirde, Gemlik’te Türk Metal 
Sendikası örgütlü olduğu Borusan, Borçelik, Borusan 
Mannesman, Borusan Mühendislik, Borçelik / Kerim 
Çelik, Leoni, Alcelor Mittal fabrikalarında 12 Şubat 2018 
günü greve gidecek.

nun iletildiğini, 18 
Ocak’ta da grev 
karan alındığını, 2 
Şubat’ ta da uygula
maya geçileceği 
ilan edilmiştir. Türk 
Metal Sendikası’nın 
Türkiye genelinde 
650 işletmede 210 
bin üyesi bulunu 
yor. Grev kararı 
MESS ile toplu 
sözleşme aşamasın 
da olan 120 bine 
yakın işçiyi kapsı 
yor. 2 Şubat’ta 11 
işyerinde 50 bin kişi 
greve çıkacacağız. 
Ardından 12 
Şubat’ta ikinci grup 
greve başlayacak. 
Bir ay sonunda ise 
120 bine yakın işçi 
nin grevde olması

planlanıyor.
2 Şubat’ta grev 
karan alınan fabri 
kalar içinde Bosch, 
Bosch Rexroth, 
Borusan, Delphi, 
Oyak Renault, Arçe- 
HkLG, Bosch Ev 
Aletleri, Ege 
Endüstri, Ford Oto
motiv, MAN, Merce 
des gibi ana sana 
yiter yer alıyor. 
Gemlik Şube’nin 
yetkili olduğu işyer 
leri arasında Aka, 
Arcelor Mittal, 
Bamesa, Borçelik, 
Borusan Mannes- 
mann, Borusan 
Mühendislik, Com- 
ponenta, Ficosa 
Otomotiv, Ficosa 
International, Borçe 

lik/Kerim Çelik, Kır 
part ve Leoni de yer 
almaktadır. Geçen 
hafta bazı fab
rikalarda uygulanan 
10 dakikalık üretimi 
durdurma uygula 
ması sendikamız 
kararıyla artırılarak 
devam edecek. 25 
Ocak Perşembe 
günü 15 dakika üre
tim durdurulacak.
2 Şubat’a kadar 
işverenle yeniden 
masaya oturmak is
tiyoruz. Hala 
vakit varken bu 
sözleşmeyi masada 
bitirelim. Biz 
uzlaşmaya hazınz. 
Önümüzde ki 10 
günü iyi kullan 
malıyız.’’

Gemlik Belediyesi nde toplu sözleşme imzalandı
Gemlik Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında imzalanan toplu sözleşlme ile işçi yevmiyelerine 2018 yılı için %13,2019 yılı için %9 
net zam yapıldı. 2018 yılında en düşük işçi yevmiyesi ITO lira ve üzeri, 2019 yılında en az işçi yevmiyesi 120 lira ve üzeri olarak belirlendi.
Gemlik Belediyesi ile 
Hizmet-iş Sendikası 
arasında 2018-2019 
yılını ve 91 işçiyi 
kapsayan 83 mad
denin tamamı kabul 
edilerek, toplu iş 
sözleşmesi 
imzalandı. Bu kap
samda işçi yevmi 
yelerine 2018 yılı için 
%13,2019 yılı için 
%9 net zam yapıldı. 
Yapılan zamlardan 
sonra 2018 yılında 
en düşük işçi 
yevmiyesi 110 lira ve 
üzeri, 2019 yılında en 
az işçi yevmiyesi 120 
lira ve üzeri olarak 

belirlendi. Ayrıca 
toplu iş sözleşmesi 
kapsamında yapılan 
sosyal ödemelere or
talama %15 oranında 
iyileştirme yapıldı. 
Gemlik Sosyal

TARAFLAR 
İMZALADI
Yaşam Merkezi’nde 
düzenlenen törene, 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Hizmet-lş Sendikası 
Şube Başkanı Meh 
met Keskin, Belediye 
Başkan Yardımcıları 
Ahmet Avcı ve Kadir 
Erol’un yanı sıra

birim amirleri, sen 
dika temsilcileri ve 
işçiler katıldı. İmza 
töreninde konuşan 
Yılmaz, “Çalışanlan

mızın sosyal haklan 
nın korunması, 
ekonomik anlamda 
rahat edebilmelerini 
önemsiyoruz. Bele

diyemizin maddi 
imkânları ve bütçesi 
ele alındığında per
sonelimiz için elimiz
den gelen en iyi artı 
şı vardığımız ortak 
mutabakat ile gerçek 
/eştirdik. Toplu iş 
sözleşmemizin 
çahşanlanmıza, 
ailelerine ve bizden 
hizmet bekleyen 
hemşehrilerimize ha 
yırlı olmasını diliyo
rum" dedi 
Hizmet-lş Sendikası 
Şube Başkanı Meh 
met Keskin’i, “İşçi 
arkadaşlanmızın 
haklarını koruyarak

yaptığımız ve imzala 
dığımız anlaşmanın, 
belediye işçilerimize, 
Hizmet-iş sendika 
sına ve Gemlik 
Belediyesine hayırlı 
olmasını diliyorum" 
şeklinde konuştu. 
Daha sonra Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz ile 
Hizmet-lş Sendikası 
Şube Başkanı 
Mehmet Keskin, 
toplu iş sözleşme k 
sini imzaladı. Ke
skin, daha sonra 
sendika üyeleri 
adına Başkan Yıl 
maz’a plaket sundu.
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MlW
Bursa'da 12 bin TL 
maaşla müdür 
olarak çalıştığı 
işyerine takma 
sakalla girip 
çelik kasadan 1 
milyon lira çalan 
şüpheli, güvenlik 
kameralarım' 
kırıp, kaçtı.
Polis ekiplerinin 
kısa sürede yaka 
ladığı zanlının, iş 
yerinde müdür 
olarak çalıştığı 
ortaya çıktı.
Olay, merkez Nİlü 
fer'e bağlı Konak 
Mahallesİ'ndeki bir 
iş yerinde mey
dana geldi.
Edinilen bilgiye

göre, Burak A'mn 
(33) sahibi olduğu 
altın toptancısına 
gece geç saatlerde 
hırsız girdi. Sabah 
İş yerine geldiğin 
de bir çelik 
kasanın çalınmış, 
diğerinin ise kesil 

miş olduğu gören 
Burak A, durumu 
polis ekiplerine 
bildirdi 
Hırsız iş yerinin 
müdürü çıktı 
Olay yerine gelen 
ekipler, güvenlik 
kameralarını

incelemeye aldı. 
Tanınmamak için 
takma sakal takan 
şahsın iş yerine 
geldiği aracın 
plakasından 
yola çıkarak 
sahibine ulaşan 
polis ekipleri, 
Metin B. isimli 
şahsırtaracı iş 
yerinde müdür 
olarak çalışan 
Yunus Y'ye (41) 
kiraladığını tespit 
etti. Şahsın yaka 
lanması için 
çalışma başlatan 
ekipler, Yunus 
Y'yi Mudanya 
ilçesinde gözal 
tına aldı.

Bursa'ıla FETÖ operasyonu!

Bursa Ahlak Büro Amirliği tarafından 
düzenlenen tombala operasyonunda 
çok sayıda kişiye para cezası ke
silirken işletme sahipleri hakkında ise 
idari işlem başlatıldı.
Bursa Yıldırım'da yapılan operasyonda 
bir binanın çatı katında tombala de
nilen kumar oynatıldığı tespit edilmesi 
üzerine yapılan baskında, 1 adet 
tombala makinesi, 170 adet tombala 
kartı, 90 adet sarı olmak üzere çok 
sayıda pul ele geçirildi. Kumar oy
narken yakalanan 27 şahsa 227 TL 
para cezası kesilirken iş yeri sahipleri 
hakkında ise idari işlem başlatıldı.

FETÖ/PDY’nin 
"askeri mahrem" 
yapılanmasına yöne
lik operasyon da 12 
muvazzaf asker 
gözaltına alındı 
Ordu merkezli 9 ilde 
Fetullahçı Terör 
Örgütü/Paralel De
vlet Yapılan ması'nın 
(FETÖ/PDY) "askeri 
mahrem" 
yapılanmasına yöne
lik operasyonda 12 
muvazzaf asker 
gözaltına alındı. 
Ordu Cumhuriyet 
Başsavcılığının 
talimatıyla 
FETÖ/PDY’nin

"askeri mahrem" 
yapılanmasına yöne
lik aralarında subay 
ve astsubayların da 
bulunduğu 16 kişi 
hakkında gözaltı

karan verildi.
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve Orga 
nize Suçlarla Mü
cadele Şubesi ekip
lerince Ordu, Bursa,

İstanbul, İzmir, 
Kayseri, Hakkari, 
Manisa, Gaziantep 
ve Samsun'da 
gerçekleştirilen 
eş zamanlı 
operasyonda, 16 
şüpheliden 
12'si yakalandı. 
Gözaltına alınan 
şüphelilerin em
niyetteki işlemleri 
devam ediyor, 
öte yandan 
haklarında gözaltı 
kararı bulunan 4 
şüphelinin 
yakalanmasına 
yönelik çalışmaların 
sürdüğü öğrenildi.

MİM
HİSARTEPE MAHALLESİNDE 

FULL DENİZ MANZARALI 
4+1 DUBLEKS EV 

SAHİBİNDEN SATILIKTIR 
053585451 08

Bursa'ıla sahte m OBerasyonu!
Bursa'da, 50 bin 
lira değerinde sah 
te parayla dolan 
dincilik yaptıkları 
iddiasıyla 6 kişi 
gözaltına alındı. 
Bursa'da, 50 bin 
lira değerinde 
sahte parayla 
dolandırıcılık 
yaptıkları iddia 
sıyla 6 kişi 
gözaltına alındı.

Alınan bilgiye 
göre, Merkez 
Yıldırım ilçesinde 
yaşayan N.E, 
polise başvura 
rak, bir süre önce 
kapattığı iş 
yerindeki alkol 
ürünleri için 
telefonla arayan 
bir şahısla 50 bin 
lira karşılığında 
anlaştığını, malze 

meleri de evinde 3 
kişiye teslim ettiği 
ni belirtti.
Bir süre sonra, 
aldığı 50 bin liranın 
sahte olduğunu 
fark ettiğini vurgu
layan N.E, isim
lerini bilmediği 
şüphelilerden 
şikayetçi oldu. 
Bunun üzerine 
çalışma başlatan

Yıldırım İlçe Em
niyet Müdürlüğü 
Suç Önleme ve 
Soruşturma Büro 
Amirliği ekipleri, 
Osmangazi 
ilçesinde H.F.T'ye 
ait iş yerine yaptığı 
baskında, koli 
içerisinde 636 şişe 
alkol buldu. 
Polis, olayla ilgili 
H.F.T'nin yanı sıra

B.B, A.T, H.Ç, S.A. Alkol ürünleri
ve B.B'yi gözaltına sahibine teslim
aldı. edildi.

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

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

Havada grev kokusu var
2017 yılında ilçemizde Gemlik Gübre Fab 

rikası’nda çalışan işçilerin örgütlü olduğu 
Petrol İs Sendikası grev kararı aldı ve uygula
maya başladı.

Ancak, Gemlik Gübre işvereni anlaşmaya 
yanaşmadı ve 7 ayı geçen grev süresinde sen 
dika işçilere ayda 750 lira ücret ödeyince, sen 
dikayı istemeyen işçiler sendikadan ayrılarak, 
kıdem ve ihbar tazminatlarını alarak grevi sona 
erdirdi.

Petrol İş Sendikası'nın yanlış eylem kararı, 
hem işyerindeki örgütlenmelerinin kaybolma 
sına, hem de işçilerin grev sırasında büyük 
maddi olanaksızlıklar yaşamalarına neden 
oldu.

Şimdi kapıda daha büyük bir grev kararı 
var.

Türk Metal’in bölgemizde 11 işyerindeki 
işçileri için 2 Şubat ve ikinci kademede 12 
Şubat günü greve çıkması bekleniyor. 
Anlaşmazlık maddi konulardan kaynaklandı.

MEES işçileri insanca yaşaması için kese 
nin ağzını açmıyor. Kriz dönemlerinde bile bü 
yüyen bu firmalar, nedense üretimdeki emek
lerinin karşılığını alamayan çalışan emekçileri 
verecekleri zamdan kacıjvvprlar.

Türk Metal Sendikası iş kolunda Türkiye’nin 
güçlü sendikası.

Grev kararı almış bile olsalar, hükümetin 
işçilerin greve çıkmasına izin vereceğini san 
mıyorum.

Bir kez, OHAL’i bahane edebilecekleri gibi, 
asıl TSK’nin Suriye de Afşine doğru savaştığı 
bir sırada buna izin vereceğini sanmıyorum.

Bu grev kararının durdurulması büyük ih
timaldir.

Bu arada anlaşma sağlanır mı bilmem.
Ama işverenler, emekçilerin sendikal 

faaliyetlerinden pek memnun olmayan bir 
ülkede yaşıyoruz.

Hiçbir işyerinde İLO standartları uygulan 
mıyor.

Grevlerden beklenen sonuçlar elde edile 
miyor. Bu da 12 Eylül'ün Türk işçilerini 
bıraktığı kötü bir mirastır.

Bir yanda Türk Metal 120 bin işçisiyle greve 
giderken, bakıyoruz ki Gemlik Belediyesi Refik 
Yılmaz döneminde AKP yandaşı olan bir şendi 
kayı Belediyeye yamamasıyla, sendika ile 
belediye gül gibi geçinip gidiyorlar.

Yılmaz dan önce, Gemlik Belediyesinde 
DİSK’e bağlı Belediye İş Sendikası örgütlüy 
dü. Refik Yılmaz’ın Belediye Başkanvekilliği 
koltuğunu partilerini ve inançlarını satan iki 
kişinin oylarıyla oturmasından sonra, birde 
baktık ki, eski MHP li olan Başkan Yardımcısı 
Mehmet Çelik’in girişimleriyle sendika değişti 
rildi ve Belediyeye ülkücü bir sendika monte 
edildi.

Balayı dönemi sona erince, Refik Yılmaz ve 
adamları bu kez yandaş sendika Hak- Iş’e bağlı 
sendikayı belediyede yetkili sendika yaptı.

Belediyede çalışan 91 işçi adına bağlı olduk 
lan sendika başkanlar/ ile Belediye de toplu 
sözleşme imzalandı.

Hayırlı uğurlu olsun.
Ama, taşerondan Belediyeye geçecek olan 

işçiler, neden doğrudan belediye işçi kadrosu 
na alınmayıp, GEMTAŞ’a kaydırılmak isteniyor.

İşçi kardeşlerimiz bunu sorgulanmalı.

Atatürkçü Düyünce 
Derneği Gemlik Şu 
be Başkanı Muham
met Usta, yaptığı 
yazılı açıklamada 
Cumhuriyet devrimi 
şehitlerinin unutul 
mayacağını be
lirterek, ‘‘Onları say 
gı ile anıyoruz” dedi. 
Muhammet Usta 
yaptığı yazılı açıkla 
mada, Cumhuriyet 
devriminin ilk şehitle 
rinden biri olan Men- 
emin olayında canını 
yitiren şehit olan 
öğretmen Asteğmen 
Mustafa Fehmi Kubi- 
lay olduğunu be
lirterek, şunları 
söyledi: "Menemen 
olayının üzerinden 
geçen 87 yılda, de
vrim karşıtlan, Ulu 
sal Kurtuluş Savaşı 
mız da verdiğimiz 
şehitlerimizden daha 
fazlasını katletti. De
vrimci aydınlarımız, 
hiç şüphemiz yok ki

Sabah kızası ucu atlatıldı
Önceki sabah, Kar 
sak Deresi civarında 
meydana gelen 
kazada, karşı yön
den gelen araça 
çarpmamak için 
direksiyon kıran 
sürücü çınar ağa 
çına çarparak 
durabildi.
Saat 9.30 sıralarında 
Doğan marka özel 
oto, Emniyet 
Müdürlüğü yönün
den Terminal 
yönüne doğru gi
derken, Terme 
Kaplıca inşaatının 
yapıldığı yerde 
yolun tek şeride 
düşmesi sonucu 
karşıdan gelen bir 
araça çarpmamak 
için direksiyon 
kırınca 16 BP 803 
plakalı araç Syrus

bu uğurda bir gün 
canlarını vermeleri 
gerekirse durak
sama yacaktı. öyle 
de oldu... Genç Cum 
huriyeti bilgileriyle 
sulayıp büyütmek, 
fidanlar yetiştirmek 
isteyenler ne acıdır 
ki gelecek kuşaklan 
kanlarını dökerek, 
canlannı vererek 
yetiştirdiler. 12 Eylül 
faşist darbesi ile 
Cumhuriyet Devrimi 
kazananlarının önem 
li bir kısmını yitirir 
ken, dönemin dev

Otel önündeki refüje 
çıkarak çınar 
ağacına çarparak 
durdu. 
Araçtan inenlerin 
burnunun bile 
kanamadığı kazadan 

rimci aydınlan, gele
cek tehlikenin daha 
büyük olduğunu 
öngörerek Prof. Dr. 
Muammer Aksoy 
önderliğinde Atatürk 
çü Düşünce Derneği 
ni kurdu. Derneğin 
kuruluşunun üzerin 
den 8 ay geçmemişti 
ki, Muammer Aksoy 
hain bir saldın ile ka
tledildi. Bu cinayet 
ile Türkiye yeniden 
karanlık suikastlar 
dönemine girdi. 
Muammer Aksoy’un 
katledilmesi ile 

sonra araç yola 
çekilmek istendi. 
Ama başarılamadı. 
Bu sırada yoldan 
geçen polis otosun
dan inen görevliler 
aracın yola indiril 

başlayan bu dönem 
de Uğur Mumcu, 
Bahriye üçok, Çetin 
Emeç, Turan Dur
sun, Eşref Bitlis, gibi 
pek çok aydınımız 
canlannı verirken, 
aynı dönemde Sivas 
Katliamı, Başbağlar 
Katliamı gibi kitlesel 
cina yetler de 
yaşandı. 1990 yılının 
ilk ayından sonra 
31 Ocak günü 
Muammer Aksoy 
öldürüldü. Bu 
cinayetleri topluca 
lanetlemek ve de
vrimci aydınlan 
anmak için Uğur 
Mumcu’nun katledil 
diği 24 Ocak (1993) 
ile 31 Ocak (1990) 
arasında kalan 7 
günlük sürede Ada 
let ve Demokrasi 
Haftası etkinlikleri 
düzenleyerek 
şehitlerimizi saygı 
ve minnetimizi 
sunuyoruz.” 

meşine yardım 
ettiler.
Araç çalıştırılarak 
olay yerinden 
uzaklaştı. Kazada 
can ve mal kaybı 
meydana gelmedi.

KAŞ€D€ B6KL6M6K 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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Uludan ünreersitesi'nden Türkiye'de Mı ilt
Uludağ Üniver
sitesi Rektörü 
Prof. Dr. Yusuf 
Ulcay, Türkiye'de 
ilk defa kendi üni 
versitesinin yurt 
dışında yüksek 
lisans sınavı yapa 
cağını açıkladı. 
Sınavların yaklaşık 
20 ülkede yapıla 
cağını söyleyen 
Rektör Ulcay, 
"Gittiğimiz 
ülkelerin kendi dil
lerinde yüksek 
lisans ve doktora 
sınavları yapaca 
ğız. Sınavı kazanan 
öğrenciler üniver
sitemizdeki Türkçe 
öğretim ve Uygu
lama Merkezi'nde 
Türkçe eğitimi ala

cak ve lisansüstü 
eğitimlerine bu 
şekilde devam 
edecekler" dedi. 
Uludağ Üniver
sitesi Rektörü 
Prof. Dr. Yusuf 
Ulcay, Araştırma 
Üniversitesi 
özdeğerlendirme 
Raporu'nu 
hazırlayan genç 
akademisyenlerle 
bir araya geldi. 
Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Aslı Hock- 
enberger'in de 
hazır bulunduğu 
toplantıda konu 
şan Rektör Prof. 
Dr. Yusuf Ulcay, 
genç akademis 
yenlerin daha fazla 
okuduğuna ve

araştırdığına işaret 
etti. YÖK tarafın 
dan 15 Araştırma 
Üniversitesi 
arasına alınan 
Uludağ Üniversite
sinin bu alanda 
çalışmalarını iler
letebilmesi adına 
her kesimden 
bilim insanı ile 
buluşacaklarını ve 
fikir alışverişi

gerçekleştirecekler 
ini kaydeden Prof. 
Dr. Yusuf Ulcay 
"Fikirleriniz bizlere 
yol gösterecektir. 
Sizin görüşlerinize 
değer vereceğimizi 
bilmenizi istiyo
rum. Önerileriniz 
sonucunda ortaya 
çıkacak projeleri 
değerlendireceğiz. 
Sizler daha fazla 

okumak ve yazmak 
zorunda olan kim
selersiniz. Daha 
fazla üretmeniz 
gerekiyor. Üniver
sitemizin geleceği 
sizler olacaksınız. 
Yönetim olarak 40 
yaşın altındaki 
akademisyenlere 
özel bir önem 
veriyoruz. Sizler 
de bu akademik 
yapının en gençleri 
olarak, bu üniver
siteye veya farklı 
bir üniversiteye 
gittiğinizde bile 
oranın işleyişine 
katkı koyabilecek 
kimselersiniz. 
Dolayısıyla burada 
bulunduğunuz 
müddetçe Türk 

akademik hayatına 
katkı koymanızı 
ülke insanı ve üni 
versite yöneticisi 
olarak bekliyoruz" 
diye konuştu 
HEDEF 10 BİN 
YABANCI 
ÖĞRENCİ 
Dünya kriterlerine 
göre araştırma 
üniversitelerinin 
lisansüstü öğrenci 
sayısının lisans 
öğrencilerinden 
çok daha fazla 
olması gerektiğini 
kaydeden Rektör 
Ulcay, Türkiye'de 
bu oranı yakala 
yan üniversitenin 
yok denecek 
kadar az oldu 
ğuna işaret etti.

Bursa'nın lezzetleri yarışıyor
Yıldırım Belediyesi 
tarafından İkincisi 
düzenlenen 
Bursa'nın Lezzet 
leri Yemek Yanşma 
sı'nda bu yıl da 
hünerli eller en iyi 
lezzeti yakalamak 
için yarışacak. 
Yıldırımhlar, Bur- 
sa'ya mahsus tat
lar olan cevizli 
lokum, cantık ve

kelem sarması ile 
tatlılardan helva, 
kestane şekeri, 
Kemalpaşa tatlısı 
ve pekmezli 
ayva tatlısının en 
lezzetlisini yapmak 
için hünerlerini 
sergileyecek.
Yarışmaya 
katılanlar Barış 
Manço Kültür 
Merkezi ve

www.yildirim.bel.tr 11 Şubat 2018 
adresi üzerinden tarihine kadar

devam edecek. 
17 Şubat'ta Barış 
Manço Kültür 
Merkezi'nde 
düzenlenecek 
yarışmada dereye 
girenleri ise 
ödüller ve sürpriz 
hediyeler bekliyor. 
Yarışmacıların 
hünerlerini 
sergileyeceği ve 
Bursa'ya özgü

olan bu tatların 
görücüye çıkacağı 
yarışmada 
dünyaca ünlü 
şef Ömür Akkor 
da söyleşi 
düzenleyecek. 
Aynı zamanda 
yarışma jürisinde 
yer alacak Ömür 
Akkor, yarışmada 
kazanan lezzetleri 
belirleyecek.

Ilttıt! llletMrololl Tiirlmıe aenellıde »larm verili
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü tarafın 
dan yapılan son 
değerlendirmelere 
göre Doğu Kara 
deniz, Marmara, 
Ege ve Batı ve 
Orta Akdeniz'de 
kuvvet li fırtına 
uyarısı yapıldı. 
Yapılan değerlen 
dirmelerde Doğu 
Karadeniz'de 
rüzgârın öğleden 
sonra kuvvetini 
artırarak batı ve 
kuzeybatı (karayel) 
yönlerden 6 ila 8

(50-75 km/sa) 
kuvvetinde fırtına 
şeklinde esmesi 
beklenmektedir. 
Fırtınanın 
günün ilk saat
lerinden itibaren 
etkisini kay
betmesi tah 
min ediliyor. 
Marmara'da 
rüzgarın öğleden 
sonra kuvvetini 
artırarak kuzey ve 
kuzey doğu (poy 
raz) yönlerden 5 ila 
7 yer yer 8 (40-60 
yer yer 75 km/sa)

kuvvetin de fırtına 
şeklinde esmesi 
beklenmektedir. 
Fırtınanın perşem

be günü ilk saat
lerinde etkisini 
kaybetmesi t 
ahmin ediliyor.

Ege'de rüzgarın 
sabah saatlerin 
den itibaren 
kuvvetini artırarak

kuzey ve 
kuzeydoğu (poy 
raz) yönlerden 
6 ila 8 (50-75 
km/sa) fırtına, 
güneyinde 7 ila 9 
(75-90 km/sa) 
kuvvetinde 
kuvvetli fırtına 
şeklinde esmesi 
beklenmektedir. 
Fırtınanın cuma 
günü 26 Ocak 
Cuma akşam 
saatlerinden 
sonra etkisini 
kaybetmesi 
tahmin ediliyor.

Facebook sayfamız s Gemlik Körfez ■ Güler Ajans
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Emniyet 10 hin personel alacak
Emniyet Genel 
Müdürlüğü 2018'de 
pek çok kişiyi işe 
alacak. Polis özel 
Harekat alımları da 
yapılacak.
Emniyet Genel 
Müdürlüğü her sene 
ihtiyaçlarına göre 
performans ra
porunu yayımla 
makta ve bu rapora 
göre öğrenci alımla 
rını Polis Akademisi 
Başkanlığı bünyesin 
de bulunmakta olan 
Polis Meslek Yüksek 
Okulu, Polis Meslek 
Eğitim Merkezi ve 
Polis Amirleri Eğitim 
Merkezi aracılığı ile 
gerçekleştiriyor. 
Bu sene yayımlanan 
rapora göre Emniyet 
Genel Müdürlü 
ğü'nün 10 bin 703 
yani 10 binden fazla

Merkez Bankası faiz oranlarını açıkladı!
Merkez Bankası faiz 
kararını açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası 
(TCMB) Para Politi 
kası Kurulu (PPK) 
faiz kararını 
açıkladı.
Geç likidite pençe 
resi TCMB gecelik 
borç verme faiz 
oranınım değiştir 
medi. Merkez 
Bankası'nın inter
net sitesinde yayın 
ladığı karar yazısı 
şöyle; Para 
Politikası Kurulu 
(Kurul), Merkez

Polis özel Harekat özel Harekat PÖH
(PÖH) alımı yapması 
bekleniyor. Alımların 
ortalama olarak 
önümüzdeki aylar 
içerisinde yapılması 
bekleniyor. Peki 
2018 yılı PÖH 
alıntında lise mezu 
nu ile kadın alımlan

alımı Polis Meslek 
Eğitim Merkezi yani 
POMEM kapsamında 
yapılmakta olup 
ilgili ilana ön lisans 
ve lisans mezunu 
adaylar garanti 
başvuru yapabile
cek. Ancak lise

yapılacak mı? 
LİSE MEZUNUNA 
POLİS KADROSU 
VERİLECEK Mİ?
Emniyet Genel 
Müdürlüğü Polis

Bankası bünyesin
deki Bankalararası 
Para Piyasası ve 
Borsa İstanbul 
Repo-Ters Repo 
Pazarlarında uygu
lanmakta olan faiz 
oranlan ile bir hafta 
vadeli repo ihale 
faiz oranının 
aşağıdaki gibi sabit 
tutulmasına karar 
vermiştir: a) Gece
lik faiz oranlan: 
Marjinal fonlama 
oranı yüzde 9,25, 
Merkez Bankası 
borçlanma faiz 
oranı yüzde 7,25. b) 

mezunları hakkında 
her hangi bir bilgi 
halen olmamak ile 
birlikte büyük bir ih
timal ile lise 
mezunlarına da

Bir hafta vadeli 
repo ihale faiz 
oranı yüzde 8. 
c) Geç Likidite 
Penceresi faiz 
oranlan: Geç 
Likidite Penceresi 
uygulaması 
çerçevesinde, 
Bankalararası Para 
Piyasası'nda saat 
16.00-17.00 arası 
gecelik vadede 
uygulanan Merkez 
Bankası borçlanma 
faiz oranı yüzde 0, 
borç verme faiz 
oranı yüzde 12,75. 
Son dönemde

kadronun verilmesi 
bekleniyor.

EMNİYETE KADIN 
PERSONEL ALIMI 
YAPILACAK MI?

Bir diğer en önemli 
sorulardan bir tanesi 
Polis özel Harekat 
PÖH atımında 
kadınlara kadronun 
ayrılıp ayrılmayacağı 
konusudur. Peki 
EGM PÖH atımında 
kadınlara kadro ver
ilecek mi? Bu konu 
hakkında bir 
paylaşım olmadı 
ancak 19. dönem 
PÖH atımında 
kadınlara kadro 
verilmediği için 
büyük ihtimal ile bu 
PÖH atımında 
kadınlara kadronun 
verilmesi bekleniyor.

163 kişiye'eneri! 
hacken’eğitimi
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açıklanan veriler 
iktisadi faaliyetin 
gücünü 
koruduğuna işaret 
etmektedir, iç talep 
büyümeye devam 
ederken dış 
talepteki artışın 
ihracat üzerindeki 
olumlu etkisi 
sürmektedir. 
Enflasyon ve en
flasyon beklenti
lerinin bulunduğu 
yüksek seviyeler 
fiyatlama davranış 
lan üzerinde risk 
oluşturmaya 
devam etmektedir.

Enerji sektörüne yönelik siber tehdit
leri bertaraf etmek için başlatılan 
eğitim programı tamamlandı. 
Bakanlığa bağlı 12 kurumdan toplam 
163 kişiye ‘enerji hacken’ eğitimi ver- 
ildi.Enerji altyapılarını her türlü siber 
saldırıya karşı korumak için Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Bilgi, 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 
ortak bir çalışma başlatarak, bakanlığa 
bağlı kurum ve kuruluşlardaki bilişim 
uzmanlarını bilgi ve SCADA (merkezi 
denetleme kontrol ve veri toplama) 
güvenliğine ilişkin eğitime aldı. İki gün 
boyunca süren olan eğitimlerde 
“beyaz hackerların” görev yaptığı 
Ulusal Siber Olaylara Müdahale 
Merkezi (USOM) uzmanları, Boğaziçi 
Üniversitesi bilişim sistemleri 
uzmanları ve Adeo Bilişim uzmanlan 
tarafından 12 kurumdan toplam 163 
kişiye siber mücadele eğitimi verildi. 
ANINDA BERTARAF EDİLECEK 
Söz konusu eğitimler kapsamında son 
dönemde artan siber tehditlere karşı 
USOM uzmanlarıyla da etkileşimli 
çalışılırken, enerji hatlarına karşı 
yönelebilecek olası saldırıların anında 
bertaraf edilmesi hedefleniyor. 
500 MİLYAR DOLAR’DAN FAZLA 
Dünya genelinde siber saldırıların 
yıllık devletlere olan maliyetinin 500 
milyar dolardan fazla olduğu belir
tilirken, Türkiye’de de siber saldırıların 
son bir yılda 8 kat arttığı ifade edildi.

Gemlik Körfez
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Türk turizmciler iddialı! 5,5 milyon turist belliyor
Rusya'nın Mısır'a 
uçuş izni vermesi 
nin ardından "Rus 
turist sayısı düşe 
cek" iddialarına tu 
rizmciler, "Bir mik
tar kayıp yaşanz 
ancak her durumda 
2017yi aşar, 5,5 
milyonu yaka 
larız" dedi.
Geçtiğimiz günlerde 
Rusya ile Mısır 
arasında yapılan 
turizm anlaşması 
gözleri Türk turizm 
sektörüne çevirdi. 
2017de 5 milyona 
yakın Rus turist

Yaşlıya evde ödeme
Devlet, zor durumda 
olan, hasta, bakıma 
muhtaç yani yoksul 
ya da kimsesi ol
mayan yaşlılara 
birçok destek 
sağlıyor.
Evde sağlık, bakım 
parası, elden maaş, 
huzurevine kadar 
birçok imkandan 
yararlanmak 
mümkün. Yaşlılar ne 
kadar alıyor, evde 
bakım parası kaç 
liraîaddi durumu 
kötü yaşlıya üç 
ayda bir 796 lira 
ödeme yapılıyor. 
Buna 65 yaş aylığı 
veya 2022 aylığı 
deniyor.
Yaşlılık aylığı 
için ilçedeki

sayısına ulaşan 
Türkiye'de, 
Rusya'nın Mısır'a 
yeniden uçak sefer
lerini başlatmasıyla 
birlikte "Türkiye 
pazarı Mısır'a mı 
kaptıracak?" sorusu 
gündeme geldi. 
Rusya'nın sadece 
Kahire seferlerini 
başlattığını belirten 
turizmciler, "Bizim 
için önemli olan 
Sharm El Şeyh 
seferlerinin başlatıl 
ması. Eğer burası 
haziranda açılırsa 
bizim özellikle eylül- 

kaymakamlıklardaki 
'Sosyal Yardımlaş 
ma ve Dayanışma 
Vakfı'na veya 
Başbakanlık Vakıflar 
Genel Müdürlüğü'ne 
başvuru yapılabilir. 
65 yaş aylığı için 
evdeki kişi başına 
gelir 484 liranın 
altında olmalı.

YAŞLIYA BAKAN 
AKRABAYA 1068 
LİRA MAAŞ

Hasta ve yaşlı 
olduğu için rapor 
alıp bakıma muhtaç 
olduğu tespit edilen 
kişilerle aynı çatı 
altında yaşayanlara, 
evde bakım aylığı 
ödeniyor. Bu ödeme

ekim dönemimizi bir 
miktar etkiler. Ancak 
her durumda yüzde 
10'luk bir artış 
yaşanır, 2018'de 5.5 
milyonu yakalarız" 
değerlendirmesini 
yaptı.
Türkiye Otelciler 

aylık 1068 liraya 
çıktı. Evde bakım 
aylığı için yüzde 50 
ve üzerinde engelli 
raporu gerekiyor. 
Maaş yaşlıya değil 
bakana veriliyor. 
Başvuru 'Aile ve 
Sosyal Politikalar İl 
Müdürlüğü'ne veya 
varsa ilçe müdürlük
lerine yapılıyor.

YAŞLI VE ENGEL
LİYE BEDAVA 
SAĞLIK HİZMETİ

Devlet, engelli ya da 
çok yaşlı olduğu 
için bakıma muhtaç 
kişilere evde sağlık 
hizmeti veriyor. 
Bunun için bir bedel 
de istenmiyor.

Federasyonu 
(TÜROFED) Başkanı 
Osman Ayık, Mısır 
ile Türkiye'nin bir
birini tamamlayan 
pazarlar olduğunu 
belirterek, Rus tur
istin kış mevsi
minde Mısır’ı yazın

Posta'daki habere 
göre, vaşvuran 
herkese bu hizmet 
veriliyor. Bunun için 
bir devlet kurumuna 
başvurmak da gerek 
miyor. Sadece "444 

3 833" numaralı 
telefon aramak 
yeterli.

YAŞLIYA ULAŞIMDA 
PARA YOK

65 yaş ve üzeri olan
lar şehiriçi demir 
yolu, denizyolu ve 
otobüslerle toplu 
taşımalardan ücret
siz yararlanıyor.
Yaşlılar demiryolları 
ve denizyollarının 
şehirlerarası 
hatlarından ise 

ise Türkiye'yi tercih 
ettiğini söyledi. 
Ayık, "Biz her du
rumda yüzde 10'luk 
bir artış yaşana 
cağını düşünüyoruz. 
Mevcut rezervas 
yonlarımız da bunu 
gösteriyor" diye 
konuştu. Rusya'nın 
en büyük tur oper
atörleri arasında yer 
alan Anex Tour*un 
patronu Neşet Koç 
kar da, Rusya'da 
hâlâ Sharm El Şeyh 
uçuş izninin çıkma 
dığını belirterek, 
şunları anlattı:

yüzde 50 indirimli 
olarak yararlanma 
hakkına sahip.

BAKIMA MUHTAÇ 
OLANLARA ÜCRET
SİZ BAKIMEVİ 
Devlet, bakıma muh
taç olan, kimsesi ol
mayan veya ailesi 
ile çocuklannın

"Eğer bu pazar 
martta açılırsa bizi 
ciddi etkiler. 5 mil 
yonu dahi zor yaka 
larız. Ancak bizim 
duyumlarımız bu* 
raya uçuş izninin 
haziranda açılacağı 
yönünde. Bu da tur* 
izmci için en önemli 
dönem olan ekim* 
kasım dönemini etk
iler. Mısır açılma 
saydı biz Rus turist 
sayısında 1 milyona 
yakın bir artış bek
liyorduk. Bu artış 
oranı muhtemelen 
500 binlerde kalır." 

bakmadığı 'yoksul' 
yaşlıların huzurevi 
ve bakım evlerinde 
ücretsiz bakılmasını 
sağlıyor. Bunun için 
60 ve üzeri yaşta o 
lunacak, hiçbir geliri 
olmayacak. Başvuru 
Aile Bakanlığı'nın il 
ve ilçe müdürlük 
lerine yapılıyor.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Aljjitfcg
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GEREKU TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K.

110
155
155

513 10 55

Telefon Anza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum

121
150

513 45 03
514 00 95

Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova 
İDO İmam Asla

256 77 84
544 30 60

(2*12) 516 12 12
n<226)811 13 23

M Polis Karakolu 51310 70 OrmBöl.Şof. 513 12 00 Dinlenme Tos. 513 23 84
Gar. Kom. 513 12 06 Milli Eğt Md. 513 11 74

VAPUD- FERİBOT
KIYMAK AMUK Halk Kütüphane 513 13 53L 

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

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

Askerlik Şb. 
Karayollan 
Liman Baş.

513 10 57
513 13 05
513 11 33

Yalova 
Topçular 
Eskihlsar

(226) 814 10 20
(226) 363 43 10
(262) 655 60 31■ Mal Müd.

Nüfus Md.
513 10 05
513 37 42 OTOBÜS

K uumM özel İd. Md. 513 15 07 Şehirlerarası Oto- 26154 00
• 12 oo 2* Tapu Sicl. Müd. 513 14 14 büs Terminali (18 Hat)

R OEMlZ UÇAĞI Müftülük 51313 04
Pegesus Alunle s«yahM 
METRO
Aydm Turtam 
SOser .Turtam 
•tanbereBu-Ssadaş

Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md.
İlçe Tanm Müd.

024 05 00
513 10 02
513 10 40

DAMITICILAR

E GEMDAŞ 513 20 20
E Anrtur 

Kamil Koç • 12 Ol 83 İlçe Seç. Md. 513 77 73 Aygaz 513 12 05
513 16 37
513 75 58H HASTANELER

nam tgıum mucl dijidm 
İŞ-KUR 513 71 55

Habaş
Mogaz

B
E

Devlet Kestanesi 
Sahil Dev. Kast.

517 34 OO 
513 23 29 BELEDİYE Ergaz 

Mllangaz 
Habaşgaz 
Yeni Llkltgaz 
BP Gaz

513 88 43
513 22 50

Mer.Ssfi.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 10 M
513 05 26
260 44 44

Santral
Başkanlık

5134521-23
513 45 20

013 45 46
513 05 00
514 50 01

|az 813 80 00t TAKSİLER BU SKİ 514 57 96 Bütünler Llktts

R Körfez Taksi 51310 21
513 24 57
513 32 40
513 23 24
517 33 04

İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
SuAnza

5132325 
5134521-182

Akçagaz
Totalgaz

514 00 70
514 17 00

Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

5134521-111
Yalnız 185

Akçen Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Oto gaz 
Beyse Petrol

913 30 33
S1S O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 5987 
FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil)

Sahibi: Serap GÜLER 
Sorumlu Yazı işleri Müdürü : Kadri GÜLER 

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

korfezofset@hotmail.com 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 

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

CHP’nin çağrısı üzerine toplananlar Kayıkhane Mevkiinden Fskele Meydanına kadar anma yürüyüşü yaptı

Mm Minici m IüIHi IMm için Mto
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

24 Ocak'ın anımsattığı
Dün takvimler 24 Ocak gününü gösteriyordu.
24 Ocak tarihi bize iki olayı anımsatır.
Bunlardan birincisi, bir Mustafa Kemal askeri 

olan araştırmacı gazeteci, yazar Atatürk devrim- 
terinin Yılmaz savunucusu Uğur Mumcu, Ankara 
da işine gitmek için evin önündeki aracına bindi 
ğinde patlatılan bir bomba ile öldürüldü.

Aradan geçen 8 yıl sonra, 24 Ocak 2001 tarihin 
de kimsenin görev yapmak istemediği Diyar ba 
kır'da Emniyet Müdürlüğü görevini üstlenen ve 
terörizme karşı amansız savaş veren, halkıyla 
kaynaşan Gaffar Okkan öldürülmüştü. 4’de

CHP Gemlik İlçe Örgütü ve Gençlik Kolunca düzenlenen Atatürk devrimlerinin yılmaz savunu 
cuları araştırmacı gazeteci yazar Uğur Mumcu ve görev yaptığı Diyarbakır’da teröristlerce kat 
ledilen Emniyet Müdürü Gaffar Okkan için dün anma ye saygı yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe 
katılanlar, “Vurulduk ey halkım unutma bizi”, “Özgür basın susturulamaz”, "Kalbimiz 
Afrin’de”, “Şehitler ölmez vatan bölünmez”, “Cumhuriyet şehitleri yaşayacaktır” gibi slogan
lar attılar. Daha sonra İskele Meydanı’nda basın açıklaması yapıldı. Haberi sayfa 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Tamirciler Sitesi’ne 40 işyeri yapılacak. Kent içindeki tamirhaneler buraya taşınacak.

İlçemizdeki Küçük 
Sanayi Sitesi’nin 
yer bulamayan 
ve mahalle 
aralarına işyeri 
açan oto 
tamirhaneleri ile 
oto lastik tamir 
çileri Rifat Minare 
Üretici Zeytin 
Hali yanında 
yapılacak 
işyerlerine 
taşınacaklar. 
Gemlik Belediyesi 
tarafından 
kamulaştırılan 
ArcelorMittal 
Fabrikası’nın 
arkasına rastlayan 
arazide yapılacak 
işyerleri ilçe içinde 

dağınık bir durum 
da iş yapan ve 
çirkin görüntülere 
neden olan oto 
tamirhaneleri ile 
oto lastikçileri bu
raya taşınacak.

40 İŞYERİ 
YAPILACAK

Gemlik Belediyesi 
tarafından 
yapılacak olan Oto 
Tamirhane ve oto 
lastikçileri işyeri 
Sitesinde 40 işyeri 
yapılacağı 
öğrenilirken, ilçe 
içinde dağınık olan 
tamirhanelerin 
biraraya gelmesiyle

vatandaşlar ve 
tamirhane sahip
lerinin daha uygun 
bir ortamda daha

verimli hizmet 
verecekleri 
bildirildi.
Gemlik Belediyesi

geçtiğimiz hafta
larda bu alanda 
hafriyat çalışmaları 
başlattı.

Arsa düzeltilirken, 
bazı yerlere de 
toprak takviyesi 
yapıldı.

Akırtan 2eytin Palı Harekatı açıklaması
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal 
Akıt, ülkemizin 
Suriye sınırında 
başlatmış olduğu 
Zeytin Dalı hareketi 
ile alakalı açıklama 
yaptı.
Akıt açıklamasında; 
"Türkiye, sınır 
güvenliğini sağla 
mak, hem kendisi 
hem de bölge ülkele 
ri için tehdit oluştu 
ran terör koridorunu

ortadan kaldırmak 
için Zeytin Dalı 
Harekâtıyla 
adım atmıştır.
Bölgeyi terör örgüt
lerinden temizle 
yerek huzur, güven 
ve barış ortamını 
yeniden tesis 
etmek amacıyla 
Afrin’de sınır ötesi 
harekât başlamıştır. 
Bizi er ulusal 
güvenliğimizi 
korumak amacıyla 
devletimizin aldığı

bu kararın destekliyoruz,
arkasındayız ve Zira Türkiye,

uluslararası kural 
lardan doğan 
hakkını kullan 
mıştır.
Zeytin Dalı Harekâtı, 
evrensel hukuk ve 
BMGK terörle mü
cadele kararları ile 
BM Sözleşmesi’nde 
yer alan meşru 
müdafaa hakkı 
çerçevesinde 
başlatılmıştır.
Ulusumuzun 

bekası, huzuru 
her şeyden önce

gelir. Yıllardır 
masum insanlann 
canına kasteden 
terör odaklarına 
karşı Şanlı Ordu
muzun başlatmış 
olduğu bu harekâtı 
iş alemi olarak 
sonuna kadar 
destekliyoruz.
Allah, Mehmetçi 
ğim izi korusun, 
Ordumuzu muzaf 
fer kılsın. Yar ve 
yardımcımız 
olsun.” dedi.

II . llVlI I I I Ilı II I ■ I II II II un

Gemlik Belediye- 
si’nin ilçe halkına en 
iyi hizmeti sunmak, 
hizmet kalitesini 
artırmak, verimli bir 
çalışma ortamı 
oluşturmak adına 
verdiği kurum 
içi eğitim semi 
nerleri devam ediyor. 
Bu kapsamda 
imar ve Şehircilik 
Müdürlüğü per 
sonel ve proje 
müelliflerini yeni

imar yönetme ligi 
hakkında bil
gilendirmek

amacıyla toplantı 
düzenlendi.

ÇÖZÜM YOLLARI 
KONUSUNDA İLGİ 
BİLGİ VERİLDİ

Belediye hizmet 
binasında düzenle
nen toplantıda, 
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Kadir Erol, imar 
mevzuatı, imar 
hukuk ve uygu 
lamaları, karşılaşan 
sorunlar ve çözüm 
yolları gibi konu
larda personeli 
bilgilendirdi.
Yaklaşık iki saat 
süren toplantıda 

açıklama yapan 
Gemlik Belediye 
Başkan Yardım 
cısı Kadir Erol, 
“Gemlik'imize 
en iyi hizmeti 
sunabilmek, 
hizmet kalitesini 
artırmak, verimli 
bir çalışma ortamı 
oluşturmak için 
personelimize 
yönelik eğitimle 
rlmiz devam 
edecek” dedi.
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Candan düsen iscl havalını kavhetti
İnegöl de çatıdan 
düşen işçi hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre, OSB 2. 
Cadde üzerinde 
faaliyette bulunan 
fabrikanın 
çatısında çalışan 
50 yaşındaki 
Süleyman Ender, 
dengesini kaybe 
derek düştü.
Yaklaşık 8 metre 
yükseklikten beton

Fetölen Tutuklu Eski Emnlııet Müdürüne
Mahkeme Baskanından Sert Uyarı
Eski İl Emniyet 
Müdürü Kahya, eski 
il Milli Eğitim 
Müdürü Gülsar ve 
eski Vergi Dairesi 
Başkanı Saydam'ın 
da aralarında bulun 
duğu 3'ü tutuklu 8 
sanığın yargılan 
masına devam 
edildi. Duruşma 
sırasında itiraz eden 
Eski Emniyet 
Müdürü Ali Osman 
Kahya'yı mahkeme 
başkanı "otur yerine 
burası mahalle 
kahvesi değil” di 
yerek uyardı.
Bursa'da, Fetullahçı 
Terör Örgütü/Paralel 
Devlet Yapılanma 
sı’na (FETÖ/PDY) 
yönelik, eski İl Em
niyet Müdürü Ali 
Osman Kahya, eski 
il Milli Eğitim Müdü

Bursa’dan Çalınan Minihiis Esfcişehir'ıle Bulundu
Bursa’dan çalınan 
bir minibüs, Eskişe 
hir’de bir benzinlikte 
bulundu 
Bursa'dan çalınan 
bir minibüs, 
Eskişehir'de bir ben
zinlikte bulundu. 
Gece saatlerinde 16
S 0882 plakalı 
minibüsün çalındığı

zemine düşerek Ender'e ilk müda
ağır yaralanan haleyi mesai

rü Atilla Gülsar ve 
eski Vergi Dairesi 
Başkanı İbrahim Say 
dam'ın da aralarında 
bulunduğu 3'ü tu
tuklu 8 sanığın 
yargılanmasına 
devam edildi.
Bursa 2. Ağır Ceza 
Mahkemesindeki 
duruşmaya tutuklu 
sanıklar Kahya, Say
dam ve eski II Sağlık

ve Ankara yönüne 
götürüldüğü 
ihbarının alınması

üzerine jandarma 
ekipleri harekete 
geçti, öğlen saat

Müdür Yardımcısı 
Yusuf Ziya 
Leventoğlu, tutuk
suz sanıklar A.G, 
K.B, F.Ö, A.M.A, Y.Y. 
ve avukatları ile bazı 
tanıklar katıldı. 
Duruşmada, tanık 
sıfatıyla dinlenen 
A.Y, eski emniyet 
müdürü Kahya 
görevden alındıktan 
kısa bir süre sonra 

arkadaşları yaptı. 
Durumu ağır olan 
Ender, sağlık 
ekiplerinin müda
halesinin ardından 
ambulansla İnegöl 
Devlet Hastane
sine kaldırıldı. 
Kalbi duran işçiye 
1 saat kalp masajı 
yapıldı. Ancak 
Ender kurtarıla 
madı. Olayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor.

teimelevenhırsıdılsünhelisi 
kameralaravansıflı

kendisiyle bir 
lokantada karşılaş 
tığını söyledi. 
Söz konusu 
karşılaşmanın 17-25 
Aralık'tan sonra 
olduğunu belirten 
A.Y, "Kahya görev 
den alındıktan 
sonraydı, ailemle 
kahvaltıya gitmiştik. 
Ben onu görünce 
yanına gittim 
Kahya'nın. Yanımız 
daki arkadaşımız 
onunla tanışıyor 
muş, bir süre soh 
bet ettikten sonra, 
’FETÖ'den dolayı mı 
görevden alındınız?' 
dedim. O da 'Eğer 
paralel yapı varsa 
benden sonraki em
niyet müdürü de o 
yapıdandır, ben 
kabul etmiyorum' 
dedi.” diye konuştu.

Bursa'da elinde balyozla kapıyı tersten 
tekmeleyen hırsızlık şüphelisi kamera 
lara yansıdı. Olay, Nilüfer'e bağlı 
Alaaddinbey Mahallesi'nde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yer
ine giren kimliği belirsiz kişi, 3 çelik 
kasadan 4 bin 200 lira para ve bin 200 
lira değerinde evrak ile 1 adet telefon 
alıp kayıplara karıştı. İş yerindekilerin 
haber vermesi üzerine, Hırsızlık Büro 
Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak 
için çalışma başlattı. Kamera 
kayıtlarını inceleyen ekipler, 
şüphelinin aracını tespit etti. Yapılan 
çalışmalarda aracı Gökhan M.'nin (36) 
kiraladığı belirlendi. Gökhan M., ekip 
ler tarafından gözaltına alındı. Balyo- 
zlu hırsız kapıları tersten tekmeledi 
Öte yandan güvenlik kamerasına 
yansıyan olayda ilginç görüntüler 
ortaya çıktı. Kapıyı kendisine doğru 
açmaya çalışan şüpheli, başarılı 
olamayınca bu sefer ters tarafa doğru 
tekmeler savurdu. Hırsız bu çabasında 
da başarılı olamadı. Daha sonra eline 
balyoz alan hırsız, diğer kapıları 
kırmaya çalıştı. İşlemlerinin ardından 
adliyeye sevk edilen Gökhan M. 
tutuklandı.

lerinde Mahmudiye 
ilçesi yakınlarında 
minibüsün bir 
petrolde park 
halinde bulundu 
ğunu tespit eden 
jandarma ekipleri, 
araç ile birlikte şüp 
heli T.S.'yi yakaladı. 
Olayla ilgili soruştur 
ma başlatıldı.

flCİlSflTIIIK
HİSARTEPE MAHALLESİNDE 

FULL DENİZ MANZARALI 
4+1 DUBLEKS EV 

SAHİBİNDEN SATILIKTIR 
0 535 854 51 08

Gemlik Kfrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

■C3
Bu gazete
Anadolu'nun Sesi 
iPad-iPhone

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

24 Ocak'ın anımsattığı...
24 Ocak bir şeyi daha anımsatır yaşayanlar. 
O bu gün pek konuşulmaz.
1980 yılında azınlık hükümeti kuran Süley

man Demirel, Turgut Özal’ı tam donanımla yetki 
lendirerek ekonominin başına getirdi.

Özal, kurduğu ekibiyle ekonomide yeni bir 
dönemin kapılarını açtı. 24 Ocak Ekonomik 
kararlarını vjirürlüö$ soktu.

24 Ocak kararları, cumhuriyetin kurduğu tüm 
KIT’lerin küçültülerek satılmasını, ekonominin 
özel sektörün eline verilmesini, Türkiye’nin 
kapitalistleşme ve liberal ekonomiye geçişini 
sağladığı bir gündür.

24 Ocak ekonomik kararlarıyla ülkede bir 
kırılma noktası yaşandı.

Yüzde 35.7 devülasyon ardından günlük kur 
düzenine geçildi. Devletin tarım ürünlerini alımı 
sınırlandırdı.

Gübre, enerji ve ulaşım dışındaki sübvansi 
yonları kaldırdı. Dış ticaret serbestleştirildi, 
yabancı sermaye yatırımları teşvik edildi, kâr 
transferlerine kolaylık sağlandı, ithalat, ihracaat, 
vergi iadesi, binlerine düşük faizli krediler, teş 
vikler ve gümrük muafiyetleri devreye sokuldu.

Bu kararların alınmasında IMF nin Türkiye 
masa şefi etkili oldu. 2 Aralık 1979 da Başba 
kan Demirel ile görüştü. Bu görüşmeden sonra 
alınacak kararlar sonucu IMF Türkiye’ye 500 mil 
yon dolar IMF dış kaynak aktardı.

OECD de katkıda bulundu.
Bu kararlar sonucu emekçi kesim, orta sınıf 

daha da yoksullaştı.
Devülasyon dar gelirliyi vurdu.
Demirel azınlık hükümeti bu kararları yürüt 

mede zorlanınca, devreye 12 Eylül de askeri 
darbe girdi.

24 Ocak kararlarının mimarı Turgut Özal ise 
kurulan yeni hükümette yine ekonominin başın 
âayâı.

24 Ocak kararları faşist askeri rejimle halka 
ilaç gibi sunuldu.

O nedenle, 24 Ocak dendiğinde yalnız iki 
güzel insanın katledilişi değil, 24 Ocak Ekonomi 
kararlarını da unutmamak gerektiğini düşünüyo
rum.

operasyonunda 
şehit olan erlerimize 
rahmet dileyerek 
başladı.
Ülgen konuşma 
sında, 24 Ocak 1993 
tarihinde araştırmacı 
gazeteci Uğur Mum
cu’nun evinin önün 
deki arabasına 
yerleştirilen uzaktan 
kumandalı bir bom 
banın patlatılması ile 
öldürülmesi üzerin 
den 25 yıl geçtiğini. 
Gaffar Okkan’ın ise 
24 Ocak 2001 de 
kimsenin gitmediği 
Diyarbakır görevi 
kabul ettiğini ve 
terörle ilgili yaptığı 
çalışmalar ile takdir 
topladığını, halk ile 
kurduğu ilişki sonu 
cu birlik ve beraber
lik sağladığı belirtile 
rek, tutulduğu bir 
çapraz ateş sonucu 
teröristlerce kahpe 
ce öldürüldüğünü 
anımsattı.
Ülgen, “Aradan ge 
çen uzun süre içinde 
cinayeti azmettiren
lerin ortaya çıkarıl 
mamamış bir demok 
rasi ayıbı olarak 
düşünüyoruz. Gaffar 
Okkan, Muammer 
Aksoy, Çetin Emeç, 
Bahriye Üçoka, 
Turan Dursun, 
Ahmet Taner Kışlalı 
ve Uğur Mumcular’/, 
Türkan Saylanlar’ı 
ve onlarca diğer 
aydınımızı, Gezi 
parkı direnişçi genç

lerimizi, Silivri ve kez daha saygı,
Hasdal zindanların sevgi ve minnetle
daki yurtseverleri bir anıyoruz" dedi

Cumhuriyet devrimlerinin yılmaz savunucu 
lan Uğur Mumcu, Muammer Aksoy, Çetin Emeç, 
Bahriye Üçok, Turan Dursun, Ahmet Taner 
Kışlalı, Türkan Saylan, Mehmet Cengiz Göral 
gibileri, Türkiye’nin birgün tarikat, cemaat ve 
şeriat örgütlerinin eline geçeceğini hatırlatarak 
uyarmışlardı.

15 yıllık AKP iktidarı eliyle beslenen 
şeriatçılar, 15 Temmuz günü gerçekleştirmek 
istedikleri darbe girişimi ile bunu yapacaklardı 
ama halkımızın geçit vermemesi sonucu 
arzuları kursaklarında kaldı.

Bugün devlet içindeki Fetöcüler ayıklanır 
ken, AKP başka cemaat ve tarikatları devlete 
yerleştiriyor.

Çünkü bu iktidar bu kurumlan sivil toplum 
kuruluşu olarak görüşüyor ve demokrasinin 
vazgeçilmez unsuru görüyor.

Gemlik'te fetönün yurtları kime verildi?
BBŞB restorasyon yaptırdığı Bekçelerin Evi 

kime tahsis edildi?
Milli Eğitimde, emniyette, dinayette atama 

lan hangi cemaatler aracılığıyla yapıyor.
Uğur Mumcu onun için önemlidir.
O bizleri hep uyarmıştı.

CHP Gemlik ilçe 
örgütü ve Gençlik 
Kolunca düzenlenen 
Atatürk devrimleri 
nin yılmaz savunu 
cuları araştırmacı 
gazeteci yazar Uğur 
Mumcu ve görev 
yaptığı Diyarbakır’da 
teröristlerce katledi 
len Emniyet Müdürü 
Gaffar Okkan için 
dün anma ve saygı 
yürüyüşü düzen
lendi. Saat 18.30 da 
Kayıkhane mevkiin 
de CHP’nin çağrısı 
üzerine toplananlar, 
sloganlarla Atatürk 
Kordonunda 
yürüyüşe geçtiler. 
“Vurulduk ey halkım 
unutma bizi”, “öz 
gür basın susturula- 
maz”, “Kalbimiz 
Afrin’de”, “Şehitler 
ölmez vatan bölün
mez”, “Cumhuriyet 
şehitleri yaşaya 
çaktır” gibi slogan
larla İskele Meyda 
nı’na kadar yürüyen 
kalabalık, burada 
yapılan konuşmalar 
dan sonra dağıldı. 
CHP eski İlçe 
Başkanı Mehmet 
Uğur Sertaslan, 
yaptığı konuşmada, 
“Bugün Afrin’de 
bizim adımıza terö 
ristlerle savaşan 
kahraman Türk 
askerlerini Gemlik 
adına selamlarımızı 
yolluyorum. ” dedi. 
Daha sonra, geçti 
ğimiz yıl kahpe bir 
saldırı sonucu öldü 
rülen CHP Belediye 
Meclis üyesi Özgür 
Aksoy’un Uğur 
Mumcu’nun öldürül 
mesi üzerine yaptığı 
bir konuşması din
letildi. '
Ardından, günün 
önemini belirten 
konuşma CHP Gem
lik Gençlik Kolu 
Başkanı Suat Ülgen 
konuşma yaptı. 
Ülgen konuşmasına 
sınır ötesinde 
başlatılan Zeytin Dalı

■> m» ■* GEMLİK gümrük müdürlüğünden tescilli KAYIP 27.12.2017 -17160400EX124859 SAYILI GÇB ZAYİ OLMUŞTUR.
— ” HÜKÜMSÜZDÜR.

ŞİMŞEKLER DOĞALTAŞ MADENCİLİK A.Ş.

KAYIP BEKO 220 TR- MODEL AS 0000188899 SERİ NOLU YAZAR 
KASA RUHSATIMIZ KAYBOLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR 

ONUR YILMAZ 27968341979
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Atletizmde ulusal Hasarı

Türkiye Salon 
Atletizm Şampiyo 
naşı 20-21 Ocak 
2018 tarihlerinde 
İstanbul’da yapıldı. 
Atletizm Federas 
yonu tarafından İs
tanbul Aslı Çakır 
Alptekin Spor Sa
lonunda organize 
edilen Salon Atle
tizm Şampiyona 
sında, Gemlik 
Belediyesi Gençlik 
ve Spor Kulübü 
adına yarışan 
Firdevs Güngör, 
Gülle atma 
branşında Türkiye 
3.sü olarak Gemlik

kafilesini sevince 
boğdu. 8.76 
metrelik atışıyla 
Bronz madalyayı 
boynu na takan 
Gün gör’ün 
başarısı ilçede 
sevinçle 
karşılandı. 
Gülle atma ka 
tegorisinde de 
üçüncülük 
madalyasını 
getirmenin 
mutluluğunu 
yaşadıklarını 
dile getiren Gem 
lik Belediyespor 
Başkanı Hulusi 
Gandar, “Başta

1922

antrenörümüz 
Burhan Gümüş 
olmak üzere, 
sporcumuzun 
ailesine ve emek 
verenlere teşek 
kür ediyorum. 
Bursa’nın sporda 
önemli altyapılar 
dan biri olan 
Gemlik Belediye- 
spor, farkını yine 
ortaya koydu. 
Sporcumuzu 
tebrik ediyor, 
başarılarının 
devamını diliyo
rum” dedi.
Gemlik Belediyesi 
tarafından

Atatürk Stadyu
muna yaptırılan 
tartan pistinin, 
atletizm sporcu 
larının gelişim ve 
başarılarına 
olumlu anlam 
da etkileri 
olduğuna dikkat 
çeken Başkan 
Gandar, 
“Başarılarımız 
Bursa ve Türkiye 
ile sınırlı kalma 
yacak. Hedefimiz 
Gemlik'i ve ülke 
mizi uluslararası 
düzeyde temsil 
etmek” diye 
konuştu.

BursasHorlulardan MHP’ye ziyaret
Gemlik Bursas- 
porlular Derneği, 
MHP Gemlik İlçe 
Teşkilatını ziyaret 
etti.
Dernek Başkanı 
Ferhat Orhan ve 
yönetimini, MHP 
Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Emin Özcanbaz ve 
ilçe yöneticileri 
karşıladı.
Ziyarette ilk 
olarak Gemlikspor 
ve Gemlik’in fut
boldaki yeri 
değerlendirilirken, 
Orhangazi Göl 
Stadyumunda, 
Orhangazi Yeniköy 
spor ile oynanan 
müsabakaya 
değinildi.
Gemlik taraftarla 
rının düşürüldüğü

durumuna tepki 
gösteren Mehmet 
Emin Özcanbaz; 
"Gemlikspor’un 
1. Amatör Kümede 
yer almasının 
bizi üzmesinin 
yanında, bir de bu 
tarz uygulamalarla 
karşı karşıya kalma 
sı aklımıza soru 

işaretleri getir 
miştir. Gemlik- 
spor’un taraftarla 
rina tribünde bile 
yer vermedikleri 
gibi, kale 
arkasında, çimen
lerin üzerinde yer 
verilmesi anlamsız 
olmuştur. Aynı za
manda Gemliklilere

yapılan müdaha
leyi de, federas 
yonun tutumunu 
da kabul ede
meyiz” dedi.
Ferhat Orhan ise; 
“Maç öncesinde 
futbolcularımız ve 
yöneticilerimizle 
birlikte mangal 
partisi yapmıştık.

Futbolcularımızın 
morali önemliydi. 
Son maçta ne 
yazık ki masada 
yenildik. Biz Bur- 
sasporlular olarak 
‘Şehr-i müdafaa’ 
sözünü kendimize 
rehber görürüz. Bu 
anlamda da, Gem
lik’in derneği 

olduğumuz için, 
önceliğimiz 
Gemlik takımları 
dır. Tam kadro 
maça gittik, 
rezaleti birlikte 
yaşa dik. Bunun 
hesabı sorul 
malı ve tekrar 
lanmamahdır” 
şeklinde konuştu.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - G^ei
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BTSO Baştanı Burtay'dan'Kobi'açıklaması
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO) Yönetim 
Kurulu Başkanı 
İbrahim Burkay, 
küçük ve orta 
ölçekli firmaları 
(KOBİ) uluslararası 
sahaya taşımayı 
hedeflediklerini 
söyledi.
BTSO 15. Meslek 
Komitesi'nin 'Geniş 
letilmiş Sektör 
Analiz Toplantısı' 
oda hizmet binasın 
da yapıldı.
BTSO Yönetim Ku
rulu Başkanı ibra 
him Burkay, geri 
dönü şüm sektörü 
nün gerek ekono
mideki kalkınma 
hedeflerinin gerçek 
leştirilmesinde 
gerekse de çevre
sel hassasiyetler 
açısından büyük 
önem taşıdığını

Ev kadınına faizsiz kredi
Aile bütçesine 
destek olmak 
isteyen ev kadınla 
rina devletten faiz
siz kredi desteği 
var. 15 bin liraya 
kadar çıkan kre
dinin vadesi ilk 2 
yılı geri ödemesiz 
olmak üzere 8 yıla 
kadar çıkabiliyor. 
Aile Bakanlığı, ev 
kadınlarına kendi 
işini kurabilmesi 
için 15 bin liraya 
kadar faizsiz ve 
uzun vadeli kredi

söyledi. Almanya, 
Avusturya ve Isviç 
re gibi ülkelerde 
atıkların yüzde 60'a 
yakınının yeniden 
ekonomiye kazandı 
aldığına dikkat 
çeken Başkan 
Burkay, "Türkiye, 
geri dönüşüm 
konusun da son 
dönemdeki gelişme 
lere rağman maale
sef hala mevcut 
potansiyelinin yarı 
sini bile kullanamı 
yor. Önümüzdeki 
süreçte bu alanda 

imkanı sunuyor. Bu 
yolla birçok kadın 
hem hayalini 
kurduğu işyerini 
açıyor hem de aile 
bütçesine katkı 
sağlıyor. Bu kredi 
için kaymakamlık 
larında bulunan 
Sosyal Yardımlaş 
ma ve Dayanışma 
Vakıfları'na başvuru 
yapılıyor. Amaç 
yoksul aileye 
destek. Destek hibe 
niteliğinde değil. 
Geri ödemeli.

yapılacak yatırımlar 
ve devletimizin 
sunduğu destek
lerle birlikte sek
törümüzü çok daha 
güçlü bir konuma 
taşımayı hedefli 
yoruz" dedi. 
Türkiye'deki 
işletmelerin yüzde 
99'dan fazlasının 
küçük ve orta 
ölçekli olduğunu 
belirten İbrahim 
Burkay, Bursa 
ekonomisinin de 
lokomotifi olan 
KOBİ firmalarını

Avantajı ise faizsiz 
olması. 8 yıla kadar 
çıkan vade diğer bir 
avantajı. Hatta bu 
kredi 2 yıl geri 
ödemesiz. Meyveci
lik projelerinde ise 
geri dönüşler ilk 5 
yıl ödemesiz son
raki 6 yıl 6 eşit tak
sit şeklinde 11 yıl 
faizsiz olarak uygu 
lanıyor. Bu yolla 
kredinin geri öde 
mesi rahatça yapılı 
yor. Taksidi ödeye 
meyeceğinizi anla 

büyüterek uluslara 
rası sahaya açmayı 
hedeflediklerini 
söyledi. Büyüme 
planları yapan 
firmaların önündeki 
en büyük engelin 
arazi sorunu 
olduğuna işaret 
eden Başkan 
Burkay, "Sektörün 
ihtiyacı olan nokta
larda ön açıcı 
olmak gerekiyor. 
Bu noktada 
yaklaşık 2 yıl önce 
KOBİ OSB projem
izin hazırlıklarına 
başladık. KOBİ 
OSB, firmalarımızın 
ihtiyaç duydukları 
altyapı imkanları, 
vergi kolaylıkları ve 
teşviklerle geri 
dönüşüm sek
törümüz için de 
önemli fırsatları 
barındırıyor" 
ifadelerini kullandı.

dığınızda Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıfla 
rı'na başvuru yapa 
rak yeniden yapılan 
dırma yapmanız 
mümkün. iKaMet 
ediLen yerde Baş 
vuru yapan kadının 
ailesiyle ilgili araş 
tırma yapılıyor. Aile 
nin maddi durumu 
yetersiz ve ekono 
mik yoksulluk söz 
konusuysa, girişim 
ci ev kadın larına 
destek sağlanıyor.

BursalI 
fırıncılardan zama 

alternatif teklif

Yenişehir de, 
Fırıncılar ve Unlu 
Mamuller İmalatçı 
ları Derneği, artan 
maliyetler karşısın 
da ekmeğin gra 
majını düşürmek 
istiyor.
Yenişehir'de bulu
nan fırıncılar adı 
na ortak açıklama 
yapan Dernek 
Başkanı Mehmet 
Demirag, "İlçede 
en son zam iki yıl 
önce olmuştu. 
Yapılan zamla 400 
gram ekmeği 1,5 
liradan satmaya 
başlamıştık. 
Biz bu zammı 
uygulamaya 
başlarken, Bursa 
Fırıncılar Odası'n 
dan aldığımız 
tarifede 250 gram 
ekmek 1,25 
liradan 
satılıyordu.

Biz Bursa 
Fırıncılar Oda 
sı'nın belirlediği 
tarifeyi uygula 
mayarak ek 
meği bölgede 
en ucuz olarak 
satan ilçe olduk. 
Şu anda 
Bursa'nın 
belirlediği 250 
gramı 1,25 lira 
olan tarifeyi 
uygulamak isti 
yoruz. Ya da 300 
gram ekmeğin 
1,5 liradan satıl 
masını istiyoruz" 
diye konuştu. 
Demirağ, son iki 
yıl içinde mayaya, 
una, elektrik, 
doğalgaz gibi 
birçok girdiye 
gelen zamlara 
artık dayanacak 
güçlerinin 
kalmadığını 
söyledi.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAŞEDEBEKIEMEKYOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

KÜÇÜKKUMLA 
ÖZGOZEİYALI SİTESİNDE 

KAVUZLU EŞYALI 
2dDAİRESAHBİNDENSATIUK

05353781800
■fj-ac^book sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans



25 Ocak 2018 Perşembe Gemlik Körfez Sayfa 7

Milyonlarca kişiye müjde! o paralar ödenecek
2017 yılına ait ek 
tütün ikramiyesi 
tutarları ile emekli, 
vazife malulü, dul 
veya yetim aylığı 
alanların maaşlarına 
ait 2018 Ocak ayı 
zam farkları 
ödenecek
Sosyal Güvenlik Ku
rumunca (SGK), 
2017 yılına ait ek 
tütün ikramiyesi 
tutarları ile emekli, 
vazife malulü, dul 
veya yetim aylığı 
alanların maaşlarına 
ait 2018 Ocak ayı 
zam farkları bugün

ödenecek.
SGK'den yapılan 
yazılı açıklamada, 
emekli, malul, vazife 
malulü, dul veya 
yetim aylığı alan 
toplam 2 milyon 174 
bin 344 kişinin 1 
Ocak 2018 tarihin
den geçerli olmak 
üzere aylıklarında 
oluşan fark tutarla 
rının, aylık almakta 
oldukları banka ve 
PTT şubelerine 
gönderilerek bugün 
ödeneceği bildirildi. 
Açıkalamada, 2017 
yılına ait tütün

ikramiyesi tutarları 
nın da hak sahip
lerinin banka 
hesaplarına veya 
PTT merkezlerine 
yarın gönderileceği 
belirtilerek bu

kapsamında 57 bin 
790 kişiye toplam 
135 milyon 850 bin 
204 lira 22 kuruş 
ödeme yapılacağı 
kaydedildi
Söz konusu ödeme

lerle ilgili şu bilgiler 
verildi:
"Harp malulleri ile 
vazife maluliyetine 
neden olan 
olayın türüne 
bakılmaksızın tüm 
vazife malullerinin 
(erbaş, er, subay, 
astsubay, uzman 
jandarma, polis gibi 
emniyet güçlerinin 
yanı sıra vazife 
malulü olan öğret 
men, mühendis, 
doktor, memur gibi 
sivil vazife malulleri) 
faydalandığı bu öde 
me, maluliyet dere

celeri ve maluliyet 
göstergelerine göre 
2 bin 388 lira 10 
kuruş ile 4 bin 
342 lira arasında 
değişmektedir. 
Maluliyet dere 
cesi 1 olanlara 4 bin 
342 lira, 2 olanlara 3 
bin 907 lira 80 
kuruş, 3 olanlara 3 
bin 365 lira 5 kuruş, 
4 olanlara 3 bin 39 
lira 40 kuruş, 5 olan
lara 2 bin 713 lira 75 
kuruş ve 6 olanlara 
2 bin 388 lira 10 
kuruş ödeme 
yapılacaktır."

Ticari araçlar içâaı OTV müjdesi
Başbakan Binali 
Yıldırım’ın 'Esnaf 
Buluşmasında, 
ÖTV’nin tüm ticari 
araçlarda kaldırıl 
ması için ilgili 
bakanlıklara talimat 
verdiği belirtildi. 
Başbakan Binali 
Yıldırım Ankara’da 
TESK binasında 81 
ilin Esnaf Odaları 
Birliği Başkanla 
nnın katılımıyla 
düzenlenen 
’Esnaf Buluşması’ 
toplantısında 
ÖTV’nin tüm 
ticari araçlarda 
kaldırtması, 
esnafın tabi olduğu 
basit usul vergi 
sinin kapsam dışı 
bırakılması yönünde 

çalışma yapılması 
için ilgili 
bakanlıklara talimat 
verdiği öğrenildi.

ÖTV MÜJDESİ 
ÖNÜMÜZDEKİ 
GÜNLERDE 
AÇIKLANACAK

Başbakan 
Yıldırım’ın 
toplantıda, esnaf 
sanatkarlarla ilgili 
önemli mesajlar 
verdiğini kaydeden 
Mersin Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları 
Birliği (ESOB) 
Başkanı Talat 
Dinçer, "Özellikle 
sabahın seyrinden 
akşamın geç saatine 
kadar direksiyon

başında ekmeğinin 
mücadelesini veren 
ticari araç sahibi 
esnaf 
sanatkarlarımız için 
tüm ticari araç 
atımlarında ÖTV’nin 
kaldırılması için 

ciddi bir çalışma 
başlatıldı. Bunun 
müjdesinin 
önümüzdeki gün
lerde açıklanmasını 
bekliyoruz. Yine 
Başbakanımız el 
emeği göz nuru 

esnaf ve 
sanatkarlarımızın 
tabi olduğu basit 
usul verginin tama
men kapsam dışı 
bırakılması için 
çalışma yapılması 
talimatı verdi. Daha 

önce hükümet 
nezdinde yaptığımız 
görüşmelerde yıllık 
geliri 8 bin liranın 
altında olan 
esnafımız basit 
usule tabi 
tutulmuştu. Bu 
usule tabi 
esnafımızın ülke 
ekonomisine katkısı 
yüzde 0.5 oranında. 
Yani yüzde bir bile 
değil. Bizde bu 
oranın tamamen 
kapsam dışı 
bırakılması 
talebinde bulunduk. 
Başbakanımızda 
bunun çalışmasının 
yapılması için 
Maliye Bakanlığına 
talimatlarını verdi” 
dedi.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBİİsIT

İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat

Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

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

F.mukkıU
DENİZ UÇASI
E.0..U* Atanı, a.v.h.l
METRO

ULAŞIM

HASTANELER

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

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

Sahil Dev. Haat.
Mar.Safi.Ocağı 
Tomokay Tomografi

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

BELEDİYE

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86

Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı ।
Yalova 
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes.

544 30 60
(212) 515 12 12
(226) 811 13 23

Santral
Başkanlık

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

513 71 66

513 13 64
524 85 86

513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42

51345 21-23
513 45 20

514 57 96
513 23 25 

51345 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

513 10 45

VAPUR-FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Eaklhlaar

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

OTOBÜS___________
Şehirlerarası Oto
büs Terminali

261 54 00 
(18 Hat)

DAĞITICILAR________
GEMDAŞ 
Aygez 
Habeş 
Mogaz 
Ergaz 
Mllangaz 
Habaşgaz 
Yani Llkltgaz 
BP Gaz 
Bütünler Llkltgaz 
Akçagaz 
Totalgaz

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

Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Beyza Petrol

013 İO 70
S13 30 33
013 O1 03

Gemlik Körfez
.GEMLİK'İN 'İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5988 

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 Câd? Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

HİlSBftlN
VENÜS SİNEMASI

coco
11.30-13.30-15.45

18.00-20.00 
DELİHA2

11.30-14.00-16.30-
19.00-21.15 

ARİF VE 216
11.30-14.00-16.30-

19.00-21.30
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikKErfez
GEMLİ K'İN İLK GÜNLÜK Sİ YAS I GAZETESİ

YİĞİT İNŞAAT

* ha

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

»MM
■■ .«asaa. rn.as.

DÜĞÜN - NİŞAN 
SÜNNGT - KINA £

YGMGKU S

MANASTIR ] 
AİLE GAZINQ9u\

YEMEKSİZ 
VE HER TÜRLÜ 

CEMİYETLERİNİZ 
İÇİN 

HİZMETİNİZDEYİZ

UYGUN 
KİŞİYE ÖZEL VE 
HÂZIR GELİNLİK 

KINALIK - NİSANLIK
KAFTAN - k 

ÖZEL DİKİM /? 
VE HAZIR ABİYE 

ÇEŞİTLERİMİZ jLE 
PROFESYONEL/ 

L KADROMU<.W 
İHİZMETİNİZDPîfzJ

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

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

!YILI
REZERVASYONLARIMIZ 

BAŞLAMIŞTIR

M Terzioğlu Moda
İstiklal Cad. Bara Sok. No: 3/B GEMLİK
facebook .

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

http://www.yigitinsaatgemlik.com


2017 MODEL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE YÜKSEK VERİMLİ SIKIM! Fî KONTİNÜ

kavlak] ’Ll DOĞANIN HÂZİNESİ l| «7

I

B.

1 ZEYTİN 1 
KASALARINIZ 
ANINDA SİZE 
, TESLİM! “r

GÜNLÜK 300 TON
YAĞLIK ZEYTİN İŞLEME KAPASİTESİ

BASKI SIRASI BEKLEMEKYOK
YENİ FABRİKAMIZ YALOVA YOLUNDA HİZMETİNİZDE!

r MARMARA'NIN EN BÜYÜK ZEYTİNYAĞI FABRİKASI ^05306606880

|Kuruluş:1973|

GemlikKHrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

26 Ocak 2018 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 a
irfanunluemlak.sahibinden.com

CHP ilçe merkezînde yapılan basın açıklamasına İl başkanı Hüseyin Akkuş da katıldı

CHP KHK’yi mercek altına aldı
CHP Yeni Gemlik’in neler 
getireceğini konuşuyor...

Dûn CHP ilçe Başkanlığı binasında KHK ile 
yanan süreç ele alındı.

Bursa CHP İl Başkanlığına yeni seçilen Hüseyin 
Akkuş’un da katıldığı toplantıda, Gemlik’in te
pelere taşınacağının Belediye Başkanı tarafından 
açıklanmasının ardından ilçede bir şok yaşandı 
ğını, bu şokun, depremden daha büyük yıkıntıya 
neden olduğu ilçe Başkanı Cemil Acar tarafından 
belirtildi.

Anlaşılan o ki, KHK ile ilgili açıklamalar uzun- 
süre daha gündemden düşmeyecek. Dev. 4’de

Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanhğı’nda 
düzenlenen basın 
toplantısında, 
KHK nin geçici 25. 
maddesinde Gem
lik’in deprem riski 
nedeniyle sağlam 
zeminli orman 
özelliğini kaybetmiş 
alanlara taşınmasıyla 
ilgili kararnamenin 
yayınlanmasından 
sonra yaşananlar 
hakkında konuşan 
İlçe Başkanı Cemil 
Acar, “Biri sabah 
kalktığımızda Gem
lik’in taşınacağını 
Belediye başkanı 
tarafından müjde 
müjde diye ulusal 
televizyonlarda

duyurmasından son 
ra ilçemiz kilitlendi. 
Bu durum Gemlik’e 
depremden daha 
büyük darbe vurdu’’ 
dedi. Eski ilçe Başka 
nı Mehmet Uğur

Sertaslan, bilimsel 
gerçekleri bilimin 
ışığında hazırlanmış 
bir büyük projeyi 
ortaya koyduktan 
ve sorunu ortadan 
kaldırdıktan sonra

Han etmek başkala 
rina örnek olması 
makul ve masum 
karşılanabileceğini 
söyleyerek, 
yapılacak şeyleri 
sıraladı. Sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
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CHP ilçe merkezinde yapılan basın açıklamasına İl başkanı Hüseyin Akkuş da katıldı

CHP KHK'yi mercek altına aldı
Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik ilçe 
Başkanlığı’nda 
düzenlenen başın 
toplantısında, KHK 
nin geçici 25. mad
desinde Gemlik’in 
deprem riski nede 
niyle sağlam zeminli 
orman özelliğini 
kaybetmiş alanlara 
taşınmasıyla ilgili 
kararnamenin 
yayınlanmasından 
sonra yaşananlar 
hakkında konuşan 
İçe Başkanı Cemil 

Acar, “Biri sabah 
kalktığımızda Gem
lik’in taşınacağını 
Belediye başkanı 
tarafından müjde 
müjde diye ulusal 
televizyonlarda 
duyurmasından son 
ra ilçemiz kilitlendi. 
Bu durum Gemlik’e 
depremden daha 
büyük darbe vurdu” 
dedi.
Dün, CHP ilçe merke 
zindeki basın açıkla 
masına, CHP Bursa 
I Başkanı Hüseyin 

Akkuş, CHP eski İlçe 
Başkanı Mehmet 
Uğur Sertaslan, CHP 
yönetimi, kadın ve 
gençlik kolları, Bele 
diye Meclis üyeleri 
ve partililer katıldı. 
CHP İlçe Başkanı 
Cemil Acar’ın açılış 
konuşmasından 
sonra KHK ile ilgili 
açıklamalar yapması 
için eski İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan’a 
söz verdi.

Sertaslan yaptığı 
durum değerlen 
dirmesinde, Gem
lik’in kuzey Anadolu 
deprem fay hattının 
güneye doğru sar 
kan yaıi kollarından 
bir tanesinin üzerin 
de olduğunu söyledi. 
Gemlik’te konut 
yerleşim alanlarının 
büyük bir kısmının 
alüvyon diye 
bilinen zeminlerde 
kurulduğunu, diğerle 
rinin ise yoğun eyim 
alanı içindeki kütle 
hareketlerinin olabile 
ceği alanlar olarak 
tarif edildiğini, bu 
durumun can ve mal 
kaybı riskini be
raberinde getirece 
ğini belirten Sertas 
lan konuşmasına 
şöyle devam etti: 
"Bu tesbitleri yapma 
nın tek başına bu 
risk altındaki yurttaş 
lan miza bir faydası 
yoktur. Bunu ulusal 
basın yoluyla duyur 
manın bir yarar sağ 
layacağını düşün 
mek ve bu doğrultu 
da adımlar atmak 
neresinden bakarsa 
nız hem büyük bir 
sorumsuzluk örneği 
hem de yaşadığımız 
şehre ve halka 
ihanettir.”
Belediye Başkanının 
açıklamalarının ilçe 
de olumsuz sonuçlar 
yarattığını söyleyen 
Sertaslan, Gemliklile 
rin psikolojik çökün
tüye düştüğünü

müteahhitlerin konut 
yapamadığını, mimar 
ve mühendislerin 
proje yapamadığını, 
emlakçıların siftah 
edemediğini, inşaat 
tan ekmek kazanan 
ların bir iş yapamaz 
hale geldiğini söyle 
di. Bankalara kredi 
başvurusu yapanla 
rın eli boş döndüğü 
nü, ev sahiplerinin 
can yongası olan 
evlerinin satılamaz 
hale geldiğini be
lirten Sertaslan, 
bilimsel gerçekleri 
bilimin ışığında hazır 
lanmış bir büyük 
projeyi ortaya koy
duktan ve sorunu 
ortadan kaldırdıktan 
sonra ilan etmek 
başkalarına örnek 
olması makul ve 
masum karşıla 
nabileceğini söyledi. 
Sertaslan, Gemlik’in 
afet riski altından 
kurtarılmasının plan 
lı bilim insanları 

yoluyla yapılan 
detaylı ve organize 
bir çalışmayla ile 
ortaya çıkan sonuç 
üzerinde toplumsal 
mutabakatla rhüm 
kün olduğunu 
vurguladı.
Mehmet Sertaslan 
yapılacak şeyleri tek 
tek sıraladı. Daha 
sonra ikazlarına 
kulak verilmemesi . 
halinde ortaya çıka 
cak olan yeni Gem
lik’in nasıl olacağını 
KHK yapılanma 
rezerv olarak çalılık 
lan gösterdiğini, 
sınırlandırmanın 
yapılmadığını, bu 
alanın mevcut Gem
lik’in yerleştiği alan
dan çok daha büyük 
olduğunu söyledi. 
"Dönüşüme rezerv 
çlarak kullanmak 
amacı dışına çıkıp 
bu alanlar böylece 
imara açılırsa, yakın 
gelecekte Gemlik’i 
300-500 bin nüfusla 

görmek mümkündür. 
İstanbul İl Çevre 
düzenleme planı, 
kentin ekonomi şehri 
olacağını, hizmet 
sektöründe 
çalışanların istihda 
mı artıracağı 
sözünün sanayiciye 
Bursa’yı adres 
gösterişine yakını 
mızda pek çok enerji 
santrali kurulmasına, 
Gemlik İstanbul 
arasında yapılan 
otobanın mesafenin 
1 saate düşüşüne, 
Karacabey ovasında 
sayıları hergün artan 
organize sanayi böl
gelerinin yapılması, 
Ro Ro limanı 
yapılacak olmasına 
bakılacak olursa, bu 
söylediklerimiz çok 
hayal ürünü olarak 
görülmemelidir” 
Gerekli önlemlerin 
alınmaması halinde 
yeni Gemlik’in 
sadece nüfus açısın 
dan değil, varolan 

problemleri daha da 
çözülemez hale 
getireceğini belirtti. 
Sertaslan, daha 
sonra üç ilçe 
başkanının Anka 
ra’ya gidişinde asıl 
amacın koordinatlan 
belli olan kuzey 
planlan ile rezerv 
alanlar olduğunu, 
oysa kanun 
hükmündeki 
kararname ile 
ortaya konan 
koordinatların farklı 
olduğunu belirterek, 
"Bililerinin gizli 
planlan varsa, o 
açıklanmalıdır” dedi. 
Bursa CHP il Başka 
nı Hüseyin Akkuş da 
konuşmasında, 
Gemlik’teki gelişme 
leri takip ettiklerini 
ve etmeyi sürdüre
ceklerini belirterek, 
"Eski bir bele 
diyeci olarak 
planların nasıl 
yapıldığını, nasıl 
hazırlandığını 
yakınen biliyoruz. 
Gemlik’in deprem 
riski taşıdığını da 
biliyoruz. Kanun 
hükmündeki karar
namenin OH AL ile 
sınırlıdır. OH AL de 
bittiği zaman kanun 
hükmündeki karar
name de bitecek. 
Gemlik’teki sıkıntılar 
ortak kararla 
çözümlenmelidir. 
Bunlar dayatmayla 
olmaz. Biz, takibi 
sürdüreceğiz” 
dedi

B Gemlik Ticaret Borsası yöneticileri göreve yeni başlayan AKP ilçe yönetimini ziyaret etti.

İslam, "Sorunları birlikte çözeceğiz’
Gemlik Ticaret 
Borsası yöneticileri 
göreve yeni seçilen 
AKP Gemlik İlçe 
yönetimini ziyarete 
ettu.
Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Özden 
Çakır, Meclis Başka 
m Mustafa Doğan, 
Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı 
Erdal Kayalı, Yöne
tim Kurulu Üyeleri 
Erkan Sarışen, Ertan 
Toksabay, Meclis 
Üyeleri Ilhan Acar,

Cevat Yazıcı, Sinan 
Turan ve Genel 
Sekreter Bahadır 
Selvi AKP İlçe 
örgütüne ve Başkan

lığına seçilen Gemlik 
Ticaret Borsası Mec 
lis Üyesi olan Yaşar 
İslam’ı ziyaret 
ederek, yeni görevin

de başarılar diledi. 
Ziyarette konuşan 
Borsası Yönetim Ku
rulu Başkanı özden 
Çakır, "AKP’ye ve 
Gemlik’imize hayırlı 
olsun. İlçe Başkanı 
m ız Yaşar İslam aynı 
zamanda borsamız 
da meclis üyemiz 
olarak göreve devam 
etmekte.
Camiamızın birinin 
parti başkanı olması 
Gemlik’imiz için 
büyük şanstır.
Arkadaşımız, Gemlik 
için zor bir dönemde

görevi devir aldı. 
Ama aldığı görevi 
layıkıyla yerine ge
tire ceğinden şüphe 
m iz yoktur. İlçemizde 
zeytinciliğin gelişme 
si ve lisanslı depo 
culuk çalışmalarımız 
için birlikte çalışma 
ya devam edeceğiz.” 
dedi.

ZEYTİNCİLİK İÇİN 
ÇALIŞMALARIMIZ 
DEVAM EDECEK

Daha sonra konuşan 
Ak Parti Gemlik İlçe

Başkanı Yaşar İslam, 
“Bizler yıllardır Gem
lik için hizmet etmiş, 
kendimizi Gemlik’e 
adamış insanlarız. 
İlçemizin zeytini ile 
kazandığı bu ünü 
borsa ile birlikte 
yapacağımız çalışma 
lar ile daha da yük
seklere taşıyacağız. 
Bende bir zeytinci 
yim ve s izlerin sorun 
lannı en iyi ben bili 
yorum. İnşallah bu 
süreçte sorunları 
hep birlikte 
aşacağız."dedl.
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özel bir lisesinin 
sahibi ve ortağı 
olan eşi ile okul 
müdürü gözaltına 
alındı - Polisin 
okuldaki arama 
ve incelemeleri 
sürüyor.
Bursa'da, Fetul 
lahçı Terör Örgütü/ 
Paralel Devlet 
Yapılanması'na 
(FETÖ/PDY) yöne
lik soruşturma 
kapsamında özel 
bir lisesinin sahibi 
ve ortağı olan eşi 
ile okul müdürü 
gözaltına alındı. 
Alınan bilgiye 
göre, örgüte 
yönelik yürütülen 
soruşturma 
çerçevesinde daha 
önce FETÖ/PDY ile 
bağlantılı olduğu 
iddiasıyla KHK ile 
kapatılan ve bir

Kar maskesi hıroızları kurtaramadı
Bursa'da bağ evin
den jeneratör çalan 
kar maskeli hırsızlar 
önce kameraya 
ardından jandar
maya yakalandı.
Edinilen bilgeye 
göre, Yıldırım 
ilçesinde bir bağ 
evinden jeneratör 
çalındığı ihbarını 
alan jandarma ekip
leri olayla ilgili 
çalışma başlattı. 
Bölgede bulunan 
güvenlik kamerası 
kayıtlarını inceleyen 
ekipler tanınmamak

Bursa'da çözülemeyen cinayet! 053585451 08
Bursa'da vahşice 
öldürülen üniversite 
öğrencisi Sema Kara 
koca'nın cina yeti 
aradan geçen uzun 
yıllara rağmen halen 
çözülemedi. Dosya 
nın tozlu raflara 
kalkmasından endi 
şe eden genç kızın 
ailesi, çalmadık kapı 
bırak madı, ancak 
bir sonuç çıkmadı. 
Uludağ Üniversitesi

süre sonra yeni 
den açılan okulun 
sahibi I.D, eşi ve 
aynı zamanda 
ortağı olan M.D. ile 
okul müdürü S.K. 
hakkında yakala 
ma kararı çıkarıldı. 
Bunun üzerine 
harekete geçen 
Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesi

için yüzlerine kar 
maskesi takan 2 
kişinin jeneratörü 
çaldığını tespit 
etti. Araştırmayı 
derinleştiren 
jandarma, kar

maskeli 2 kişinin 
daha önce de aynı 
bölgede hırsızlık 
olayına karışan 
kişiler olduğunu 
tespit ederek 
şüphelileri gözaltına

Fen Edebiyat Fakül
tesi Felsefe Bölümü 
öğrencisi iken 19 
Şubat 2011 tarihinde 
arkadaşlarıyla bir
likte doğum gününü 
kutladıktan sonra or
tadan kaybolan ve o 
zaman 19 yaşındaki 
olan Sema Karako 
ca'nın cansız bedeni 
10 gün sonra bulun 
muştu. Nilüfer'in 
Badırga köyünde 

ekipleri, şüphelile 
re ait adreslere 
operasyon 
düzenledi.
Operasyonda I.D, 
eşi M.D. ve S.K. 
gözaltına alındı. 
Polis okulda 
arama ve inceleme 
başlattı. Gözaltına 
alınan okul sahibi 
İ.D. erken saatler 
de okula getirildi. 
Okula gelen 
ekipler bazı belge

bacakları kesilmiş, 
boynu ve göğsü 
yarılmış ve vücudu 
köpekler tarafından 
parçalanmış şekilde 
bulunan cesedin 
Sema Karakoca'ya 
ait olduğunu ailesi 
adli tıpta teşhis 
etmişti. Semanın 
Ankara'da yaşayan 
ailesi 7 yıldır katil
lerin bulunamama 
sına isyan ederken,. 

ve evraklar ile 
bilgisayar hard 
disklerinin 
kopyalarını aldı. 
Öte yandan, kapa 
tılan bazı FETÖ 
okullarından 
zaman zaman 
bu liseye para 
aktarıl dığı, 
örgütün 
okullarındaki 
öğretmen ve 
öğrencilerin söz 
konusu okula 
yönlendirildiği 
öğrenildi. Arama 
ve incelemelerin 
sürdüğü okulda 
görev yapan bazı 
öğretmenler 
hakkında örgütün 
şifreli haberleşme 
programı "By- 
lock"u kullan 
dıkları iddiasıyla 
işlem yapıldığı 
bildirildi.

Bur safla sahte 
içki operasyonu!

aldı. Ö.F.B. ve E.U. 
isimli 2 kişi jandar
madaki sorgusunda 
suçlarını itiraf 
ederken, çaldıkları 
jeneratörü de bir 
hurdacıya 
sattıklarını söyledi. 
Hırsızlık malı satın 
alan N.B. isimli 
hurdacı hakkın 
da da işlem yapıldı. 
Gözaltındaki 2 
kişinin adliyeye 
bugün sevk edile 
ceği öğrenilirken, 
olayla ilgili tahkikat 
sürüyor.

Bursa'da kaçak içki üreten bir kişi 
jandarmanın şafak operasyonu ile 
gözaltına alındı. Şahsın ikametinde 20 
litre kırmızı şarap ve 320 litre rakı 
olmak üzere toplamda 940 litre sahte 
içki ele geçirildi.
il Jandarma Komutanlığından yapılan 
açıklamaya göre, İl merkezinde ikamet 
eden O.Ö.'nün evinde kaçak içki 
ürettiği ihbarını alan güvenlik güçleri, 
söz konusu adrese şafak operasyonu 
düzenledi.
Evde ve bahçede yapılan arama ve 
kontrollerde, kaçak içki üretmek için 
kurulmuş bir çok malzeme tespit 
edildi. Yapılan detaylı aramada evin 
gizli bölmelerine saklanmış 620 litre 
kırmızı şarap ve 320 litre rakı olmak 
üzere toplamda 940 litre sahte içki ele 
geçirildi, tie geçirilen sahte içkiler 
imha edilmek üzere muhafaza altına 
alınırken şüpheli O.Ö. hakkında 
soruşturma başlatıldı.

Mlısmu»
HİSARTEPE MAHALLESİNDE 

FULL DENİZ MANZARALI 
4+1 DUBLEKS EV 

SAHİBİNDEN SATILIKTIR

çalmadık kapı bırak 
madıklarını ancak 
gittikleri her yerden 
elleri boş döndük
lerini söyledi. Vahşi 
bir cinayete kurban 
giden genç kızın 
babası Mehmet 
Karakoca, katillerin 
korunduğunu yoksa 
bugüne kadar 
mutlaka bulunmuş 
olmaları gerektiğini 
söyledi.

Faceböok sayfamız s Gemlik Körfez -Güler Ajans



26 Ocak 2018 Cuma Gelinlik Körfez

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

CHP Yeni Gemlik’in neler 
getireceğini konuşuyor

CHP’de KHK yayınlandıktan sonra her platform 
da konuyu irdeleyen kişi, eski İlçe başkanı 
Mehmet Uâtf Sertaslan oldu.

Dünkü basın toplantısında da bu konuda parti 
içinde daha donanımlı olan kişi olması bakımın 
dan Sertaslan, KHK ile kurulmak istenen yeni 
Gemlik konusunu o ele aldı.

Aslında Sertaslan’ın konuşmasını biz daha 
önce de hem Gemlik Buluşuyor toplantısında, 
hem de bu konuda kurulan komisyonun Bütünler 
Düğün Salonu’nda yaptığı konuşmalarda kısmen 
dinlemiştik.

Bu kez Sertaslan, bu günlere nasıl gelindiğini, 
başından sonuna anlattı.

Ankara ya 3 ilçe başkanı olarak gittiklerinde 
kuzey planlarının sorunun çözülmesine çalıştıkla 
rım, rezerv alan olarak koordinatlarıyla partilerin 
grup başkanlarına anlatıldığını ve Gemlik için özel 
bir kanun çıkarılmasını istediklerini, KHK ile bam 
başka bir proje ve koordinatlarda rezerv alanlarda 
konut yapımı, Gemlik’in bu alanlarda yapılacak 
konutlara taşınacağının ulusal televizyonlarda 
açıklanmasıyla Gemlik’e depremden büyük 
kötülüğün yapıldığına dikkat çekti.

Sertaslan açıklamasında yeni bir Gemlik kuru
lacaksa bunun nasıl olması gerektiği konusunda 
da önerilerde bulundu.

5 madde olarak sunulan bu önerilerin sanırım 
ilgili makamlara da verilecektir.

Gemlik’i yeniden dönüştürmek isteyenlerin 
muhalefetten gelecek her olumlu görüşe kulak 
tıkamaması gerekir.

Bunun daha önce mecliste kötü bir örneğini 
gördük. MHP li meclis üyelerinin Orhaniye Ma
hallesi için hazırladıkları bir yerinde dönüşüm 
projesini Refik Yılmaz sümen altı etti.

El altından Gemlik’i kötüleyerek Ankara da 
Bursa milletvekilleri bilhassa İsmail Aydın aracılı 
gıy la meclisten kuzey planları yerine rezerv alan 
ların öncelikle konuta açılması için KHK çıkarılma 
sini sağladılar.

Bu KHK, 3 parti üçe Başkanının Ankara’ya 
giderek, ortak bir görüş sundukları Gemlik’in 
dönüştürülmesi projesi değildir.

Bu bir yamaçlara, isterseniz buna sağlama 
zeminli alanlara deyin, Gemlik’i taşıma projesidir.

Bu konuda açık olmayan bir çok şey var.
Bursa’nın 1/100 bin ölçekli planının onaysız 

oluşu, İstanbul Çevre Düzenleme planındaki 
çizilen amaçlar ortadadır.

Bu kafa Gemlik’in nüfusunu büyütmeyi hedef 
temektedir.

Bu Gemlik için intihardır.
110 bin nufuslu Gemlik yaşanamaz hale gelir 

ken, birşey yapmayanlar, 300 - 500 bin nüfuslu 
Gemlik için hayaller kuruyor.

Bu şehre 3 gün kar yağsa hayat duruyor.
Refik Yılmaz’ın gösterdiği yerlere yapılacak 

konutlar gerçekleşirse vatandaş bir harta evlerin 
de mahsur kalır. Merkez trafiği kilitlenir. Öncelik 
onun için yerinde dönüşümü gerçekleştirmek 
olmalıdır.

CHP de MHP, SP’de İYİ Parti de, sivil toplum 
kuruluşları da bunu İstiyor.

AKP yönetimi önceliği orman özelliğini kaybet 
miş alanlara taşınmayı düşünüyor.

Bu olursa ilçedeki yaşanan gerginlik bitmez 
artar. Gemlik’e iyilik yapayım derken, kötülük 
yapmayın.

1 KARATAŞ DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
MÜDÜRLER KURULU KARARI

Karar Tarihi : 25 OCAK 2018
Karar No : 1
Toplantıya Katılanlar : Muhittin KARATAŞ
Şirketimizin 2017 Dönemine ait Olağan Genel Kurulunun “Azot Sanayi Yolu 

Sertkaya Çeşmesi Yanı No: 272 Gemlik - BURSA adresinde 27 Şubat 2018 tari
hinde saat 11.oo de aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına karar verilmiştir.

Genel kurul toplantısına ortaklarımızın katılımı hususu ilan olunur.

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi
2- Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Tutanaklarını İmzalama Yetkisinin veril 

mesi
3-12185155154 T.C. Kimlik Nolu Vahyettin KARATAŞ’ın müdürlükten istifa 

dilekçesinin görüşülerek onaylanması
4- Müdürler kurulu tarafından hazırlanan 2017 yılı hesap dönemine ait yıllık 

faaliyet raporunun müzakeresi ve ibrası
5- 2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi 

ve ibrası
6- 2017 yılına ait Bağımsız Denetim raporunun okunması ve müzakeresi
7- Şirket birikmiş karından brüt 5.000.000 TL nin ortaklara hisseleri oranında 

dağıtılması
8- 2018 faaliyet dönemi için 6102 sayılı kanun kapsamında bağımsız 

denetçinin atanması.
9- Şirket Müdürü Muhittin Karataş’ın sarfettiği mesai ve emeğe karşılık aylık 

ücretinin 6.000 TL den 30.000 TL (net) ücrete yükseltilmesinin görüşülerek 
onaylanmasına

10- Ortakların şirkete olan borçlarının miktar ve ödeme hususlarının 
görüşülerek karara bağlanması

11- Şirket tarafından Genel Kurulu kararı olmaksızın inşa edilerek Gemlik 
Müftülüğüne bağışlanan Hacı Ayşe Ziver Karataş Camii için şirket tarafından sarf 
edilen ve dava konusu yapılan harcama tutarının tespit ve ödenmesinin 
görüşülmesi

12- Dilek, temenniler ve kapanış.
Müdürler Kurulu Başkanı
Muhittin KARATAŞ
T.C. Kimlik No : 12143156520

KARATAŞ PANEL SAÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
MÜDÜRLER KURULU KARARI

Karar Tarihi 
Karar No 
Toplantıya Katılanlar

: 25 OCAK 2018
: 1
: Muhittin KARATAŞ

Şirketimizin 2017 Yılı Olağan Genel Kurulunun Azot Sanayi Yolu Sertkaya 
Çeşmesi yanı No: 269 Gemlik - BURSA adresinde 27 Şubat 2018 tarihinde saat 
10.30 da aşağıdaki gündemle yapılmasına karar verilmiştir.

Genel kurül toplantısına ortaklarımızın katılımı hususu ilan olunur.

GÜNDEM:
1- Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi
2- Toplantı Başkanlığına tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi
3- 2017 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi ve ibrası
4-2017 yılı'mali raporlarının ğörüşülrhesive ibrası
5- Dilek ve temenniler

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

Saadet Partisinden Kudüs Günü mesajı
Saadet Partisi Gem
lik İlçe Başkanı Ah 
met Vakkas Yıldız, 
“Kudüs Günü” ile il
gili olarak yayınladı 
ğı mesajda; özgür 
Kudüs’ün İslam 
Birliği ile mümkün 
olacağını kaydetti. 
Yıldız, mesajın deva 
mında şunları söyle 
di. “Mukaddes Filis 
tin toprakları ve 
Kudüs işgal edildiği 
günden beri mazlum 
Filistin halkına 
inanılmaz derecede 
zulüm uygulanmış 
kan ve gözyaşı dok 
türülmüştür. Siyo

nist İsrail arz-ı me 
vud planlarına ulaşa 
bilmek adına tam 
manasıyla bir soykı 
rım gerçekleştirmek 
tedir. Bu planlarını 
yaparken işbirlikçisi 
ABD nin yanısıra AB 
ülkeleri ve diğer 
Hristiyan camiası 
yapılan bu katliamla 
ra sessiz kalmakta 
dır. Yüce Allah, Hris
tiyan ve Yahudilerin 
bizim dostumuz ola
maya cağını Kur’an-ı 
Kerim'de açıkça be
lirtmesine rağmen 
hala onları dost ve 
müttefik görmek ve

bu doğrultuda siya 
set yapmak yapılma 
sına destek vermek 
anlaşılacak ve hak 
verilecek bir şey 
değildir. Yaşanabilir 
Türkiye’nin, Yeniden 
Büyük Türkiye’nin 
ve Yeni Bir Dünya 
nm oluşması buna 
bağlıdır." Yıldız, Af 
rin operasyonuna da 
değinerek, şunları 
söyledi. “Öncelikle 
Afrin operasyonun 
da şehit olan asker
lerimize Allah’tan 
rahmet kederli ailele 
rlne ve yakınlarına 
başsağlığı diliyoruz.

Bilinmelidir ki, Af 
rin’e operasyon dü 
zenlemeye mecbur 
kalmamızdaki ana 
sebep BOP planıdır. 
Ortadoğu’da 22 ülke 
nin sınırlannın değiş 
mesi anlamına gelen 
BOP, büyük İsrail’e 
hizmet edecek bir 
kürt devleti kurmak 
ve bu amaçla kürt 
devletine koridor 
açmak için uğraş 
vermektedir. Türk 
Silahlı Kuvvetleri 
mizln yapmış oldu 
ğu bu operasyonu 
sonuna kadar 
destekliyoruz.’’
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SPOR KÖŞESİ
Haydar YİĞİT

DOĞRULAR VE YANLIŞLAR
Birinci amatör 

küme maçları sona 
erdi. Gemlik 
takımları adına 
sonuç kötüydü. İki 
takımımız son anda 
şampiyonluğu 
kaçırdı. İki 
takımımızda küme 
düştü. Genele baka
cak olursak 
başarısızız.

Aslına bakacak 
olursak kimsenin de 
umurunda değil. 
Kulüpleri idare eden 
kardeşlerimizde 
acaba biz nerede 
yanlış yapıyoruz 
demiyorlar. Biraraya 
gelipte bu işin 

doğrusu şudur 
demiyorlar. İşin 
içinde çekememezlik 
var.

Bizler biraraya 
gelipte birbirimize 
destek olmazsak bu 
işin sonu hep hüs
ran olacaktır.

Sporda başarımız 
lığın sebebi idare 
etme kısmındadır. 
Akıllı, uslu, ne yaptı 
ğını bilen saygın in
sanlar idareci 
olmalıdır. Kulüp tüm 
imkanlarıyla hizmet 
üretmelidir. Gelir ge
tirici imkanlar açığa 
çıkarılmalıdır.
Belediyeye ve başka 

mm suçlamak bu 
işin çıkışı değildir. 
İnsanlar hataları ön 
ce kendinde arama 
İldir. Biz nerede 
yanlış yapıyoruz 
diyecek bağcıyı mı 
döveceksin, yoksa 
bağdan üzüm mü 
yemeye çalıyacak 
sın. Sana bir sürü 
imkanı belediye 
sağlıyor. Sende 
tutup Belediyeyi yer
den yere vuruyor
sun. Bu durum 
bizlere yakışmaz 
insanlığa da sığmaz.

Gemliksporumuz 
son maçında Orhan 
gazi’de insanlık dışı 

muameleye maruz 
kalmıştır. Ortam son 
derece moral bozu
cudur. Maçın ve 
pozisyonların heye 
canının yaşamaya 
gelen seyredenler 
ortamı yaşayama 
mıştır. Adeta seyir
cilerdir. Olay çıkar 
diye korkan 
Orhangazi Emniyeti 
faturayı bize 
çıkarmıştır. Seyirci
lerimiz takımını 
desteklemek amaçlı 
Orhangazi’ye gittiler 
kavga etmeye değil.

Olay çıkmasını 
isteyen Orhangazi 
Emniyeti bizim 
seyircimizi çileden 
çıkarmıştır. Daha çok 
seyircilerimiz kaosa 
sürüklüyorsun.

Yani sen olay 
çıkartmaya çalışıyor 
sun sebep olmadan 
kavga olmaz.

Emniyet olarak sen 
kavgaya meyil 
hazırlıyorsun. 
Sahanın bir yanı

Gemlik’e bir yanı 
Yeniköyspor’a veri 
lebilirdi.

İşte, biz bir olsak 
bu ortamı da bize hiç 
kimse yaşatamaz. 
Gemlik Belediyesi de 
tüm imkanlarını bu 
maça seferber eder. 
Çünkü hesap 
sorulacağını herkes 
bilir. Federasyon 
hakem heyeti ve 
diğer unsurlar hep 
senin yanında olur. 
Demek ki Orhangazi 
bu konuda bizden 
daha ileri boyutta. 
Dersini daha iyi 
çalışmış. Maalesef 
Gemlik olarak bizim 
lobimiz hiç yok, 
çünkü bir değiliz.

Biz, 1976 yılında 
Sümerspor’da fut
bola başladığımızda 
Bursa’daki maçları 
mızı hep Atatürk 
stadında oynardık. 
Borusan Güvenspor 
gene aynıydı. Bu iki 
kulübe büyük saygı 
duyuluyordu.

BASKF haftalık maç 
programı hazırlarken 
başkanlarımızı tele
fonla arar sonra 
yazardı.

Nerede oynamak 
istediğimizi onlara 
sorardı. İdarecileri 
mize herkes saygı 
gösterirdi.

İşte böyle olmamız 
lazım. Güçlü 
olmamız lazım.

Güçlü olmak herke 
si karşına almak 
değil destek 
olmasını sağlamak 
tır. Burada kimsenin 
savunuculuğunu 
yapmıyoruz. 
Doğruları yazmaya 
çalışıyoruz.

Gemlik futbolunun 
kurtuluşu birlikte ol
maktan geçer. Bir 
bakarsınız profes 
yönel takımımız 
olmuş. Karâ- 
cabeyspor öyle 
olmadı mı.

Yeşil Bursa 
satılıyormuş.

Bizden söylemesi.

JUDO DA GEMLİKTEN AVRUPA'YI
Judo Federasyo 
nu'nun 2018 yılın 
daki ilk yurt içi 
faaliyeti olan 
Türkiye Ümitler 
Şampiyonası 
Mersin’de yapıldı. 
19-21 Ocak tarih
leri arasında 
Servet Tazegül 
Spor Salonu’nda 
yapılan müsaba 
kalarda 498 erkek, 
343 kadın judo 
katatami de kürsü 
mücadelesi verdi. 
Servet Tazegül 
Spor Salonu’nda 
70 ilden 15-17 yaş 
arası 343 bayan, 
498 erkek toplam 
841 sporcunun 
kıyasıya mücadele 
ettiği Ümitler Türki 
ye Judo Şampiyo 
nası’nda, Gemlik 
Belediyesi Gençlik 
ve Spor Kulübü 
adına ter döken 
Doğa Sevgi Süren 
40 Kg Bayanlarda 
Türkiye Üçüncülü 
ğü elde ederek 
3-4 Mart 2018 tarih
lerinde Antalya da 
düzenlenecek olan 
“24. Nazım Canca 
Uluslararası Ümit 
ler Avrupa Kupası 
na katılma hakkı

kazandı.
Üç gün süren bir
birinden çekişmeli 
mücadelelerin 
ardından kiloların 
da dereceye giren 
sporculara ödüllü
leri Gençlik Hizmet 
leri ve Spor İl Mü 
dürü Şaban Güneş, 
Türkiye Judo 
Federasyonu 
Başkanı Sezer 
Huysuz, Türkiye 
Judo Federasyonu 
temsilcileri, Türki 
ye Judo Federas 
yonu Mersin İl 
Temsilcisi Cemal 
Akbudak ve Judo 
merkez hakem 
kurulu yetkilileri 
tarafından verildi. 
Gemlik Belediyesi

Gençlik ve Spor 
Kulübü Judo Antre 
nörü İsmail Yıldız 
yaptığı açıklamada, 
“Mersinde yapılan 
Türkiye Şampiyona 
sında zorlu rakip
lerini yenerek kür 
süye çıkmayı başa 

ran Doğa’nın, se
zonun ilk Milli ta 
kim kampı olan ve 
24 Ocak, 4 Şu bat 
tarihleri arasın da 
Trabzon TOHM’da 
(Türkiye Olimpiyat 
Hazırlık Merkezi) 
Ümit Bayanlar

Judo Milli Takım 
kampında ilçemizi 
temsil edecek 
olmasın dan mutlu
luk duyu yoruz. İl
erleyen süreçte 
Milli takım 
kampları ve 3-4 
Mart 2018 tarih

lerinde Antalya da 
düzenlenecek olan 
“24. Nazım Canca 
Uluslararası Ümit 
ler Avrupa Kupası 
katılacak olan Do 
ğa’nın Milli takım 
kamplarında ve 
Avrupa Kupala 
rında Ülkemizi en 
iyi şekilde temsil 
edeceğine olan 
inancımız tamdır. 
Desteklerinden 
dolayı başta Be 
lediye Başkanı 
Refik Yılmaz olmak 
üzere, Belediye- 
spor Kulübü Baş 
kanı Hulusi Gan 
dar ve yönetimine, 
sporcumuzun 
ailesine teşekkür 
ederim” dedi.
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BiiMiikşelıir'den Uludağ'a önemli yatırını
Uludağ'da 35 mil 
yonluk arıtma yatın 
mı yapılacağını 
ifade eden Bursa 
Büyükşehir Beledi 
ye Başkanı Alinur 
Aktaş, onun önce 
sinde 4 mevsim 
hizmet verilmesi 
için Uludağ'ın 
tanıtımını çok iyi 
yapılması 
gerektiğini söyledi. 
Başkan Aktaş, 
Uludağ ile ilgili 
sıkıntıları daha 
öncelerinde Orman 
ve Su işleri Bakanı 
Veysel Eroğlu'na 
aktardığını ifade 
ederek, "Göre
vimizin birinci 
gününde bizi ara
yarak hayırlı 
olmasını ve başta 
Uludağ olmak üzere 
Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı'nın em
rimizde olduğunu

söyledi. Şu anda 
Uludağ'da BTSO, 
bakanlık, büyükşe 
hir ve özel sek
töründe olduğu 4 
ayaklı bir yıllık bir 
çalışma planı var. 
Şimdi ça lışma ve 
üretme zamanıdır. 
Bunun akabinde de 
Ocak 2019'da 
cumhurbaşkanı 
Recep Tayip Erdo 

ğan'ın katılacağı bir 
zirveyi Uludağ'da 
gerçekleştirmek 
gibi bir hedefimiz 
var. Başbakan 
Yardımcısı Hakan 
Çavuşoğlu'nun 
Uludağ ile ilgili çok 
güzel bir tespiti var. 
Uludağ'a kuş bakışı 
bakıldığında bir 
araba fabrikasını 
bahçesini andırdı 

ını söyledi. Uludağ'ı 
bizim bu görüntü
den kurtarmamız 
gerekiyor.
Uludağ'da ki o 
yoğunluğu araç 
kirliliğini ve sosyal 
tesis eksikliğini, 
günübirlikçiler için 
ayrı kalıcılar için 
ayrı tesisleri gider
memiz gerekiyor" 
dedi.

Kongre ve kültür 
merkezlerinden 
diğer sosyal tesis 
lere, geniş yollar
dan konaklama 
imkanlarının 
çoğalmasına kadar 
çalışmaların hız 
kazanacağını be
lirten Başkan Alinur 
Aktaş, "HGS bile 
Uludağ için bir 
kazanandır. Bütün 
detaylarda bizim 
yer alacağımız 
nokta, 35 milyonluk 
arıtma yatırımıyla 
alakalıdır. Kanaliza
syon çalışmalarını 
daha önce gerçek 
leştirdik. Ayrıca 
yüzde 10 indirime 
artı yüzde 10 daha 
indirim sözü verdik. 
İnşallah yakında 
meclis kararı alırız. 
Artık herkesin ken
dini toparlama 
zamanı eski yapılar 

da oradan kaldırıla 
cak. İnşallah 
Uludağ'da 1 yıllık 
süre zarfında ciddi 
bir değişimi görece 
ğiz. Tabi ki Ulu 
dağ'ın tanıtımının 
da yapılması çok 
önemlidir. 
Geçtiğimiz gün 
lerde Katar'a zi
yarette bulunduk. 
2'inci Dubai 
geliyor. 2022 Dünya 
Kupası da orada 
olacak. İnanın 
Türkiye'yi ve 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ı çok 
seviyorlar. Ama 
Kuveyt'te çok iyi 
tanınmamıza 
rağmen, Katar'da 
bilinmiyoruz. Bu
ralarda ismimizin 
geçmesi gerekiyor. 
Bizim için daha 
dehşet pazarlar var' 
şeklinde konuştu

lurKiye Kart' dönemi başlıyor!
Metrodan müzeye, 
taksiden uçağa 
kadar Türkiye'nin 
tamamında geçerli 
olacak Türkiye Kart 
projesiyle ilgili 
Ulaştırma Bakanı 
Arslan, "Bu sistemi 
dünya üzerinde 
başarıyla kullanan 
ilk ülkeler arasına 
gireceğiz" dedi. 
Bankacılık, 
telekomünikasyon, 
ulaşım ve finans 
alanında hizmet

veren şirketler bir 
araya gelerek Türki 
ye Ortak Ödeme 
Platformu'nu oluş 
turdu. Platforma 
üye olan şirketler 
aracılığıyla Türkiye 
genelinde ortak 
ödeme sistemine 
geçiliyor. Sistem ile 
tüm şehirlerdeki 
toplu taşıma araç 
larında ortak ödeme 
sistemi geçerli ola
cak. Metrodan oto
büse, vapurdan

metrobüse tüm 
ulaşım araçlarına 
tek bir kartla 
binilebilecek. il 
değiştirildiğinde

ayrı bir kart almak 
gerekmeyecek. 
Bunun için de başta 
İstanbul ve Ankara 
olmak üzere beledi

yelerle anlaşma 
yapılacak.
TAKSİ VE 
DOLMUŞLARDA DA 
KULLANILACAK 
Talep eden 
belediyeler, karta 
kendi şehirlerine 
özel şehircilik 
uygulamaları 
yükleyebilecek.
Taksi, dolmuş gibi 
serbest çalışan 
esnaf da isterse sis
teme dahil olacak. 
Bakan Arslan,

"Başbakan Sayın 
Binali Yıldırım'ın 
yapacağı tanıtım 
ile hizmeti sun 
maya başlaya 
cağız. Şu anda 
Türkiye Kart'a 
benzer sistemler 
dünyada 3-4 ülkede 
kullanılmaya 
başlandı. Biz de 
bu sistemi dünya 
üzerinde başarıyla 
kullanan ilk 
ülkeler arasına 
gireceğiz" dedi.

Gemlik Körfez

05353781800

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

UŞEOEBEKİEMEKYOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel: |0,224) 513 9« 83 GEMLİK

mıçnu
üzgüzelyau sitesinde
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Asansör hakimim yaptırmayana 42 hin lira ceza
Kullanımı tehlikeli 
asansörlerin bakı 
mini yaptırmayan 
bina sorumlusuna 
veya kat maliklerine 
ilgili yönetmeliğe 
göre bin ile 42 bin 
lira arasında ceza 
kesiliyor.
Kullanımı tehlikeli 
87 bin asansörün 
iyileştirilmesi için 
toplam 1 milyar 
liralık bütçe ayırmak 
gerekiyor. Bir asan
sörde detaylı 
iyileştirme yapma 
nın maliyeti orta
lama 12 bin TL.
Öte yandan bina so
rumlusu asansörün 
güvenli bir şekilde 
çalışmasını sağla 
mak üzere ayda bir 
kez bakımını ve 
yılda bir kez periyo

dik kontrolünü 
yaptırmaktan so
rumlu. Yaptırmayan 
bina sorumlusuna 
veya kat maliklerine 
ilgili yönetmeliğe 
göre bin ile 42 bin 
lira arasında ceza 
kesiliyor.
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlı 
ğı’nın verilerine 
göre Türkiye’deki 
toplam 477 bin 
asansörden 356 
bininde periyodik 
kontrol yapıldı. Bun
lardan 87 binine 
kullanımı tehlikeli 
anlamına gelen 
kırmızı etiket verildi. 
Bu sayının şu ana 
kadar denetlene 
bilen asansör sayısı 
olduğu göz önüne 
alınınca, riskli asan

sör sayısının daha 
da artacağı anlaşı 
lıyor. Piyasalarda, 
kırmızı etiketli bir 
asansörde yapıla 
cak ciddi bir iyileştir 
menin genel olarak 
3-4 bin liraya mal 
olacağı belirtiliyor. 
Ancak motor, ku
manda panosu gibi 
ana aksam parçala 

rının değiştirilmesi 
durumunda fiyatlar 
10-15 bin liraya yük
selebiliyor. Hatta 
zaman zaman fiyat
lar bu rakamları da 
aşabiliyor. Ortalama 
12 bin liradan 
hesaplandığında 87 
bin kırmızı asan
sörde yapılacak 
iyileştirmenin

maliyeti de 1 milyar 
lirayı buluyor.
Kırmızı etiketli bir 
asansörün iyileşti 
rilmesi için 30 gün 
müddet veriliyor. 
Türkiye’de, Türk 
Standartları En
stitüsü (TSE) ve 
Makina Mühendis
leri Odası ile birlikte 
toplam 31 A tipi 
muyane kuruluşu 
var. Bu firmalardan 
Royalcert’in Türkiye 
CEO’su Alphan 
Namlı, ilk kontrol 
ücretinin 200 lira 
civarında olduğunu 
belirterek, eksiklik
lerin tamamlan 
masının ardından 30 
gün sonra yapılacak 
muayenin ise ücret
siz olduğunu söyle 
di. Asansör ve

Yürüyen Merdiven 
Sanayiciler Derneği 
Başkanı İzzet 
Güven, 5 katlı bir 
binaya konulacak 
asansörün fiyatının 
50-55 bin liradan 
başlayıp 150 bin 
liraya kadar 
çıkacağını belirtiyor. 
Güven, ithal asan
sör fiyatlarının ise 
yüzde 20 ile 25 daha 
pahalı olduğunu be
lirtti.
2017 ASANSÖR 
TAKİP KONTROL 
SONUÇLARI 
Kırmızı etiketli: 87 
bin
San etiketli: 4 bin 
926
Mavi etiketli: 13 bin 
50
Yeşil etiketli: 129 
bin 326

Karar çıktı! 0 siteler kapatılıyor
İnternette kişilerin 
açık rızası olmadan 
telefon numaralannı 
bulmaya yarayan 
veya numara ismin
den kişilere ulaşma 
imkanı veren siteler 
kapatılıyor 
Resmi Gazete'nin 
sayısında yayımla 
nan Kişisel Verileri 
Koruma Kurulu 
Karan'na göre, 6698 
sayılı Kişisel Veri
lerin Korunması Ka- 
nunu'na aykırı ola

rak faaliyet gösteren 
ve açık rızalarını 
almaksızın isimden 
telefon numarası 
veya telefon numa 
rasından isim sorgu 
lanması şeklinde 
rehberlik hizmeti 
veren internet site 
leri ve uygulamalar 
kapatılıyor. Konu ile 
ilgili Kişisel Verileri 
Koruma Kurumu'na 
gelen ihbar ve şika 
yetleri değer lendi 
ren Kurul, çeşitli

uygulamalar, inter
net siteleri veya 
sosyal medya hesap 
lan üzerinden kişi

sel verileri topla
yarak bu verilerin 
paylaşımını sağla 
yan, isim sorgulan

dığında telefon bil
gisine, telefon sor 
gulandığında isim 
bilgisine ulaşılma 
sini sağlayan bir 
çok uygulama ve in
ternet sitesinin 
faaliyette bulundu 
ğunu tespit etti. 
Bu hizmetin ver
ilebilmesi için önce
likle ilgili kanundaki 
veri işleme şartları 
na sahip olunması 
gerektiğine ve 
ayrıca yine ilgili ka

nundaki diğer 
yükümlülüklerin 
yerine getirilmesi 
gerektiğine dikkat 
çeken Kurul, ka
nunda ve mevzuatta 
dayanağı bulun 
maksızın kişilerin 
iletişim bilgilerinin 
paylaşımını yapan 
internet siteleri ve 
mobil uygulamaların 
faaliyetinin derhal 
durdurulması 
gerektiği kararını 
verdi.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER BENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 10 79
513 12 06

Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
O rm. Bol. Şef. 
Milli Eğt Md.

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86

Bursa 256 77 84
Mudanya s44 30 eo
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 B4

513 11 74 VAPUR- FERİDOTKAYMAKAMLIK Halk Kütüphane 513 13 53L 
1 Kaymakamlık 

C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet MOd.

513 10 51 
51310 53
513 29 54 
513 10 28

Askerlik şb. 
Karayollan 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md.

513 10 57
513 13 08
513 11 33

Yalova 
Topçular 
Esklhloar

(226) 814 10 20
(226) 303 43 19
(282) 600 60 31

■ 513 10 95
513 37 42 OTOBÜS

K ULAŞIM özel İd. Md. 513 15 07 Şehirlerarası Oto- 261 54 00

R
Femukkele 
OENİZ UÇAĞI

612 OO 20

013 20 77

Tapu Slcl. Müd. 
Müftülük

513 1414
513 13 64 büs Terminali (18 Hat)

PegasuB AkmlB Seyahat 
METRO

' Aydın Turfam 
SOzar Turfam 
KanbaroOlu*Eaadaf
Kamil Koç ______

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

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

DAĞITICILAR

E
012 O1 03

GEMDAŞ 
Aygaz

513 29 29
513 12 95
513 16 37
513 75 58H HASTANELER naiK tgıtım mua. oı a i o es

İŞ-KUR 513 7166
Habaş
Mogaz

B
F

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Haat

017 34 00
013 23 29 BELEDİYE Ergaz

Mllangaz
513 88 43
513 22 59

Mer.Sag.Ocagı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

013 10 09
013 00 29
280 44 44

Santral
Başkanlık

513 45 21-23
513 45 20

Habaşgaz 
Yeni Likltgaz 
BP Gaz

513 45 46
513 65 00
514 59 81

jaz 013 80 00TAKSİLER BUSKİ 514 57 96 Bütünler Llkltç

R Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

513 18 21
813 24 87
513 32 40
513 23 24
617 33 94

İtfaiye
Muhasebe Md.

513 23 25 
51345 21-182

Akçagaz 
Totalgaz

514 88 70
514 17 00

1 Yazı İşi. Md. 
Su Anza

513 45 21-111
Yalnız 185

Akcnn Petrol 
MAR-PBT 
Tuncay otognz

013 30 33
013 1® 40

Beyza Petrol 013 O1 03

Gemlik Körfez
GEMLİK'İN (LK GÛNLÛK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5989 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@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)

VENÜS SİNEMASI
coco

11,30-13.30-15.45
18.00-20.00 
DELİHA2

11.30-14.00-16.30-
19.00-21.15 

ARİF VE 216
11.30-14.00-16.30-

19.00-21.30
5133321
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CEMİYETLERİNİZ
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I HİZMETİNİZDEYİZ

HER BÜTÇGYG 
UYGUN 
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HAZIR GGLİNLİK 
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KAFTAN - Â

ÖZGL DİKİM / 
VG HAZIR ABİYE 

ÇEŞİTLERİMİZ İLE 
PROFESYONEL/ 

l KADROMUZLA^ 
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Siz, hayallerinizdeki düğünü anlatın, 
biz masala dönüştürelim...

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

YILI

REZERVASYONLARIMIZ 
BAŞLAMIŞTIR

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

GSM: 0 532 615 31 05 GSM: 0 541 52012 02
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'MAL SAHİPLERİNDEN KAMULAŞTIRMA BEDELLERİ GERİ İSTENDİ

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Gemlik Kent Meydanı Düzenlemesi..
Gemlik Belediyesi’n in Bursa Büyükşehir Belediye

sine bağlanmasıyla başlayan süreçte, ilçemizdeki 
büyük ve temel yatırımları Büyükşehir Belediyesi 
gerçekleştirdi.

Alt yapı sorunları Büyükşehir1 in bir şirketi olanBUS 
Kİ tarafından yapıldı. Gemlik Arıtma Tesisi Büyük ’ 
şehir tarafından yapılıyor, Çarşı Deresi’nin yenilenme 
si Büyükşehir tarafından yapıldı, Kumla Sahil düzen
lemesi, eski Eski Orta Okul, Bekçelerin evi, Balıkpaza 
n Hamamının restorasyonu, Gemlik Çay Bahçelerinin 
bulunduğu alanın dolgusu hep Bursa Büyükşehir 
belediyesinin eserleri... Devamı sayfa 4’de

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın 
dan ilçemiz Ahmet 
Dural Meydanı ve 
çevresinde yapıla 
cak olan Kent Mey 
dam projesi kapsa 
mında Meydanda 
bulunan Tangün 
Ailesine ait işyerinin 
kamulaştırma kapsa 
mına alınmasından 
sonra kamulaştır 
manın iptali için 
açılan davanın 
kazanılması ardın 
dan Bursa Büyük şehir Belediyesi . . Dairesi bu binanın sından vazgeçti.

Kamulaştırma kamulaştırılma Haberi sayfa 2’de

cmmMillıllıı
KOMİSYOmDMHMİllMMIM ması sağlanacaktır.” denildi. Haberisayfy4>de^11

BAY VE BAYAN AYAKKABI

Figoetk, Ayakkabı
AYAKKABININ YtNİABKUİ

ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN 
Plimil? KARAR VERMEYİN...

ÜRÜNLERİMİZ ORJİNALDİR Z/7
Mrk : Orhangazi Cd. Beşiktaşlılar Derneği Karşısı GEMLİK /gU 

: Fiyonkland Orhangazi Cad. No: 14/B GEMLİK

27_Ocak_2018_Cumartesi_www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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MAL SAHİPLERİNDEN KAMULAŞTIRMA BEDELLERİ GERİ İSTENDİ

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından ilçemiz 
Ahmet Dural 
Meydanı ve çevre 
sinde yapılacak 
olan Kent Meydanı 
projesi kapsamında 
Meydanda bulunan 
Tangün Ailesine ait 
işyerinin kamulaştır 
ma kapsamına 
alınmasından sonra 
kamulaştırmanın 
iptali için açılan 
davanın kazanılma 
sı ardından Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi Kamulaş 
tırma Dairesi bu 
binanın kamulaştı 
olmasından 
vazgeçti.
Uzun yıllar ilçemiz 
de gıda toptancılığı 
yapan Hamdi Tan 
gün ve kardeşine 
ait Ahmet Dural 
Meydanı Akmantar 
İş Merkezi yanın 
daki eski bina, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın 
dan Kent Meydanı 
yapılmak üzere 
kamulaştırılma 
kararı alındı.

Daha önce 7 bina 
nın kamulaştırması 
nı gerçekleştiren 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, daha 
sonra eski pasaj ile 
çevresindeki işyer 
lerini pazarlık usulü 
ile kamulaştırdı. 
Tangünlere ait 
binanın kamulaştır 
masında Anlaşma 
sağlanamayınca 
aile Av. Nezih Sütçü 
yü vekil tutarak 
kamulaştırmanın 
iptali için dava açtı. 
Bu arada, Bursa 
Büyükşehir

Belediyesi emsal 
belirleyerek binaya 
ait kamulaştırma 
bedelini bankaya 
yatırdı.

TANGÜNLER 
DAVAYI KAZANDI 
Tangün Ailesinin 
avukatı açılan 
kamulaştırma ve 
imar planı davasını 
kazandı. Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi konuyu Danış 
tay’a götürdü. 
Ancak, bu sırada 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı

Recep Altepe’nin 
istifa etmesinden 
sonra bu göreve 
getirilen Alinur 
Aktaş, belediye 
bütçesindeki açık 
ve tasarruf pol iti 
kalan nedeniyle 
Tangün Ailesine ait 
binanın kamulaştır 
masından vazgeçti. 
Aileye yazılan bir 
yazı ile kamulaştır 
madan vazgeçildi 
ğini, bankada bloke 
olan kamulaştırma 
bedelinin iadesini 
istedi.

KENT MEYDANI 
PROJESİ NE 
OLACAK?

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın 
dan yaklaşık 10 yıl 
önce başlatılan 
Gemlik Kent Meyda 
nı projesi ile ilgili 
başlayan çalışmalar 
da, Gemlik eski 
Belediyesi çürük 
diyerek yıktırıldı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Batum İş 
Merkezi karşısında 
ki eski eczaneden 
Tangün ailesinin 

binasına kadar 
olan işyerlerini 
kamulaştırdı. 
Bunun yanında 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Sahiller 
Daire Başkanlığı da 
İskele Meydanı’n 
daki çay bahçelerini 
yıkarak, kıyıya yeni 
dolgu yaptırdı. 
Şimdi ise dolgu 
alanının tasviye ve 
kaplaması için 1 
milyon 750 bin li
raya yaptığı ihale 
sonucu alanı 
yeniliyor.
Tangünlerin 
işyerinin kamu 
■aştırmasından 
vazgeçilmesiyle 
Gemlik Kent 
Meydanı projesi 
bilinmeyen bir 
sürece girdi. 
Av. Sütçü, mahke
menin baktığı dava 
da, Bursa Büyükşe 
hir Belediyesinin 
elinde bir meydan 
projesinin bulunma 
masını dikkate 
alarak, hem planı, 
hem de kamulaştır 
manın iptali kararını 
verdiğini söyledi.

131 bin Isıiııl ilailenılireıı greu 60 alin ertelendi
Metal sektöründe 
yer alan 3 
sendikanın 130 bin 
işçiyi ve 179 firmayı 
kapsayan grev 
kararı Bakanlar 
Kurulu kararı ile 60 
gün ertelendi.
Resmi Gazete'de 
yayımlanan kararda 
grev kararının erte
lenmesi ile ilgili şu 
ifadelere yer verildi: 
"Milli güvenliği 
bozucu nitelikte 
görüldüğünden, 
60 gün süreyle 
ertelenmesi 
kararlaştırılmıştır... 
Metal sektöründe 
yer alan üç sendika; 
Türk Metal Sendika 
sı, Birleşik Metal 
İşçileri Sendikası ve 
Çelik-İş Sendikası 
'nın grev kararı ile

Türkiye Metal Sana 
yicileri Sendika 
sı'nın (MEES) buna 
karşı aldığı lokavt 
kararı ertelendi.

60 GÜN SÜREYLE 
ERTELENDİ

Resmi Gazete'de 
yayımlanan 
kararda, "Türk 
Metal Sendikası, 
Birleşik Metal 
işçileri Sendikası ve 
Çelik-lş Sendikası 
tarafından alınan 

grev kararı ve Tür 
kiye Metal Sanayi 
çileri Sendikası'nın 
(MESS) lokavt 
kararının, milli 
güvenliği bozucu 
nitelikte görüldü 
ğünden 60 gün

süreyle ertelenmesi 
kararlaştırılmıştır" 
ifadesi kullanıldı.

130 BİN İŞÇİYİ 
İLGİLENDİRİYOR

Türk Metal Şendi 
kasından yapılan 
açıklamada, Metal 
sektöründe grev 
kararı toplam 130 
bin işçiyi ve 179 
firmayı kapadığı 
belirtildi. 
Türk Metal Şendi 
kası 145 firma, 
Birleşik Metal 
işçileri Sendikası 30 
firma ve Çelik-lş 
Sendikası da 4 
firmada iki aydır 
yapılan toplu 
iş sözleşmesi 
görüşmelerinde 
işverenle toplu

sözleşme görüş 
melerinde anlaşma 
sağlanamadığı için 
12 Şubat’ta grev 
kararı almıştı.

6 DEV KAP’A 
AÇIKLAMA YAPTI

Bunun üzerine 
işverenler sen 
dikası MESS'ten 
lokavt kararı 
gelmiş ve metal 
işçilerinin yoğun 
olarak çalıştığı 
Tofaş, Otokar, 
Arçelik, Ford Oto- 
san ve Karsan gibi 
firmalar KAP'a 
gönderdikleri 
açıklamalarda bu 
lokavt kararını 
kamuoyuna 
duyurmuştu.
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Silahlı dehşet! 2 ölii,l »aralı
Mudanya da çıkan 
silahlı kavgada 
2 kişi hayatını 
kaybetti, bir 
kişi yaralandı 
iddiaya göre, 
Güzelyalı Siteler 
Mahallesi Os- 
mangazi Cadde
sindeki bir apart 
manın yöneticisi 
Hacı M.K. (38), 
gece saatlerinde 
köpeğinin havla
yarak çevreye 
rahatsızlık vermesi 
nedeniyle bina

sakini Hilmi Şen 
(55) ve damadı Ali 
Çelik (33) ile 
tartıştı. Tartışma

mn büyüyerek 
kavgaya dönüşme 
si üzerine Hacı 
M.K'nin silahla

ateş açması 
sonucu Şen ve 
Çelik ile olay yerin 
de bulunan H.U. 
yaralandı. Şen, 
kaldırıldığı özel 
hastane, Çelik de 
Mudanya Devlet 
Hastanesinde mü
dahaleye rağmen 
kurtarılamadı.H.U' 
nun Mudanya De
vlet Hastanesin
deki tedavisi 
sürüyor. Zanlı Hacı 
M.K. gözaltına 
alındı.

Torna atölyesini 
soyan zanlı yakalandı

Bursa'da uyuşturucu operasyonu!
Bursa'da jandarma 
tarafından yapılan 
uyuşturucu operas 
yonunda 3 kişi 
gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, olay 
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesi, 
Karapınar, Cumahkı 
zık ve Samanlı ma
hallelerinde mey
dana geldi.
Uyuşturucu madde 
sattığı tespit edilen 
R.T., A.A. ve Y.l.

isimli şahıslar, jan
darma tarafından 
yapılan operasyon 
la yakalandı.
Şahıslara ait 4 farklı

adreste yapılan ara
malarda 10 gram 
metamfetamin, 5 
gram skunk, 5 gram 
kenevir tohumu,

uyuşturucu satışın 
da kullanılan am
balaj malzemeleri 
ve 3 adet tarihi eser 
niteliğinde gümüş 
sikke ele geçirildi. 
Karakoldaki işlem 
lerinin ardından 
adi iyeye sevk 
edilen şahıslardan 
İ.Y. tutuklanıp ceza

evine gönderilirken, 
R.T. ve A.A. tutuk
suz yargılanmak 
üzere serbest 
bırakıldı.

Bursa'da torna atölyesini soyan zanlı 
polis tarafından yakalandı.
Olay Nilüfer ilçesinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, 2 ay önce Emre 
Ö.'ye ait tornacı dükkanına giren 
Hüseyin Ş, 1 adet torna makinesi, 2 
adet güvenlik kamerası için kullanılan 
monitör, 1 adet matkap ve 1 adet el tipi 
taşlama aletini çaldı. Sabah dükkanını 
açan Emre Ö, malzemelerinin yerinde 
olmadığını görünce hemen polise 
başvurdu. Polis ekipleri çevrede bulu
nan güvenlik kameralarını inceleyerek, 
hırsızın Hüseyin Ş. olduğunu tespit 
etti. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından 
gözaltına alınan zanlı, sorgusunun 
ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa Terörle Mü
cadele Şube Müdür 
lüğü'ne (TEM) bağlı 
ekipler, FETÖ/PDY 
terör örgütü içeri 
sinde faaliyet gös
terdikleri tespit 
edilen eski emniyet 
personellerine yöne 
I i k operasyon 
düzenledi.
Operasyonda 11 
şüpheliden 10'u 
gözaltına alındı. 
Bursa Terörle 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü'ne 
(TEM) bağlı ekipler, 
FETÖ/PDY terör 
örgütü içerisinde 
faaliyet gösterdik
leri tespit edilen 
eski emniyet per
sonellerine yönelik

operasyon 
düzenledi. Operas 
yonda 11 şüpheli 
den 10'u 
gözaltına alındı. 
Elde edilen bilgilere 
göre, Bursa TEM 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri yapılan 
çalışmalar net-

icesinde FETÖ/PDY 
terör örgütüyle 
işbirliği içerisinde 
oldukları gerekçesi 
ile görevden ihraç 
edilmiş, açığa 
alınmış ya da emek
liye ayrılmış 11 eski 
emniyet persone- 
line yönelik op-

erasyon düzen 
ledi. Operas 
yonda11 
şüpheliden 10'u 
gözaltına alındı. 
Gözaltına alınan 
zanlılar ifadeleri 
alınmak üzere 
emniyet müdürlü 
ğüne götürüldü.

mu m
HİSARTEPE MAHALLESİNDE 

FULL DENİZ MANZARALI 
4+1 DUBLEKS EV 
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Güne Bakış
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, Bursa AKPII Başkanı ve 

demlin AKP ilçe Başkanı ite Bölüşme yapılacak 

GEMLİK YERİNDE DÖNÜŞÜM 
KOMİSYONU NDAN YENİ KARARLAR

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com 

Gemlik Kent Meydanı Düzenlemesi..
.. Karacaali Mahallesi’ndeki Eskişehir 
Üniversitesi’nin mülkü olan bos alan, 
Turizm gelişmesi açısından yeniden 
düzenlendi, Karacaali Gençlik kampı, 
Narlı kampı ve Lokantası, Gemlik Ata 
Mahallesindeki Restaurant Büyükşehir 
Belediyesinin hizmetlerinden...

Bursa Büyükşehir Belediyesinin en 
önemli projesi ise Kent Meydanı Proje
sidir.

Ama ne yazık ki, neredeyse 15 yıl 
önce başlayan bu proje karınca 
yürüyüşüyle ilerliyor.

Merhum Bursa Büyükşehir Belediye 
başkanı Hikmet Şahin döneminde 
başlatılan bu projenin ne olduğunu biz 
ler bilmiyoruz.

Sanırım, Gemlik Belediye Meclis 
üyeleri de bilmiyordur.

Çünkü bu proje ile başlayan kamulaş 
firmaların tarihi 2012 yılıdır.

Refik Yılmaz’ın Belediye başkanveki 
ligine gelmesinden sonra, eski Mini 
büs Garajındaki bazı eski işyerleri ve 
tuvaletler yıkıldı.
.. Ardından Büyükşehir Belediyesi 

Özer Eczanesinden Pak Otel’e doğru 7 
işyerinin kamulaştırması kararı aldı.

Törenle Turşucu İsmail ve Metro Tu 
rizmin bilet satış binası (her biri 6-8 met 
rekarelik küçük işyerleriydi) yıktırıldı.

Geçtiğimiz yıl ise Gemlik Belediyesi 
kalan bir iki bina ile eski pasajı yıktı.

Yıkılacak binalar arasında eskilerin 
iyi bildiği, Hamdi Tangün kardeşlerin 
Toptan Gıda Satış Mağazası kalmıştı. 
Bursa Büyükşehir Belediyesi bu binayı 
kamulaştırmak istedi. Anlaşma sağlana 
mayınca kamulaştırmaya gidildi.

Ancak, binanın malikleri kamulaştır 
maya itiraz ettiler.

Avukatları ortada bir Meydan projesi 
bulunmadığını, hayali bir kamulaştırma 
gerçekleştirilmek istendiği falan iddia 
ettiler. 1/1000 ölçekli imar uygulama 
planının bu bölüm iptal oldu.

Ardından kamulaştırmanın da yürüt
meyi durdurma kararı geldi.

Bunun üzerine, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, mülk sahiplerinin hesabına 
kamulaştırma bedelini yatırdı.

Ancak, mal sahipleri paraya el sürme 
diler.

Mahkeme kararları üzerine, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi Kamulaştırma 
Daire başkanlığı mal sahiplerine bir 
yazı ile kamulaştırmadan vazgeçtik
lerini, banka hesabına yatan paranın 
iadesini istediler.

Meydan projesinin başlayışı 15 yılı 
buldu. Ortada hala bir şey yok.

Gemlikli Ahmet Dural Meydanı ve 
çevresine ne yapılacağını bilmek isti 
yor.

Proje varsa getirin, Meydana asın, 
Belediyenin dijitat panosundan gös
terin de inandırıcı olsun.

Gemlik’te yerinde 
Dönüşüm Korniş 
yonu ikinci toplan 
tısını, GTSO Meclis 
Toplantı Salo 
nunda yaptı. 
Toplantıya CHP, 
MHP,.Saadet Partisi 
ve İYİ Parti Temsilci
leri, MHP ve CHP 
İmar Komisyonu 
üyeleri, muhtarlar, 
dernek başkanları, 
ticaret Odası, Ziraat 
Odası, Mimarlar 
Odası, İnşaat 
Mühendisleri Odası, 
Avukatlar, STK’ları 
temsilen; GESYAD, 
Gücüm Spor Külü 
bü, Giresunlular 
Dernek Başkanı ve

GEMUKMVMKllIlUDOn
Gemlik Belediyesi, 
Türk Silahlı Kuvvet
lerinin Afrin’deki 
terör örgütlerine yö 
nelik başlattığı “Zey 
tin Dalı” harekâtında 
görev yapan asker
lere destek için, 
Orhangazi Caddesi, 
İstiklal Caddesi, Ah 
met Dural Meydanı 
Türk Bayrakları ile 
donattı.
Şehir merkezinde 
bulunan Elektronik 
Tabelada ve muhtelif 
yerlerde ki Billboard- 
larda, “Sınırlarımız 
ötesinde kahraman 
ca mücadele eden, 
Türk Silahlı Kuvvet
lerimize Muvaffa 
kiyetler dilerim.

KAYIP
ADIMIZA BASTIRMIŞ OLDUĞUMUZ SERİ A 551-650 SIRA NOLU 

2 CİLT FATURA KAYBOLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR. 
BELGÜZAR YİĞİT FATMA BULUM ADİ ORTAKLIĞI 

GEMLİK VEkGI DAİRESİ 9800500753

Komisyon üyeleri 
katıldılar. 
Toplantıda yapılan 
istişareler netice 
sinde, AKP Gemlik 
İlçe Başkanlığı ile 
görüşülerek, AKP- 
Bursa İl Başkanı ve 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanın 
dan KHK ve Dönü 
şüm hakkında 
istişare amaçlı 
randevu istenmesi 
kararı alındı. 
Bu ziyarete CHP, 
MHP, Saadet ve İYİ 
Parti İlçe ve İl 
Başkanları, GTSO ve 
Esnaf Sanatkarlar 
Odası, Gemlik 
Sosyal Yaşamı

Cenab-ı Hak, Devle
timizi Galip, Ordu
muzu Muzaffer Eyle 
sin” mesajı yayınla 
nan Belediye Baş 
kanı Refik Yılmaz 
yaptığı açıkla 
mada, "Cadde ve 
sokaklarımız Türk 
bayraklanyla dona

Destekleme Derneği 
ve Giresunlular 
Dernek Başkanı 
katılacaktır.
Bursa ziyaretinden 
bir gün önce 
Gemlik Belediye 
Başkanı ile de 
istişare edilecek 
Yapılan açıklamada, 
“Halkımızın daha 
sağlıklı ve net bil- 
gilendirilebilmesi 
için Facebook 
Sayfası ve broşür 
taslağı hazırlanılarak 
bir sonraki komis 
yon toplantısında 
istişareye açılması 
sağlanacaktır.
Ayrıca, AKP, MHP ve 
CHP Belediye Meclis 

tıldı. Millet olarak 
kenetlenmiş durum 
dayız dualarımız 
Afrin operasyonuna 
katılan şanlı ordu
muzla beraberdir. 
İlçemizin dört bir 
yanını bayraklarla 
donatıyoruz. Türk 
ordusu bütün İslam 

üyelerinin, ilgili 
meslek odalan 
nın da görüşü 
alarak, plan reviz 
yonu ile kat artı 
şının yapılıp 
Gemlik’te Yerinde 
Dönüşümün önü 
açılması için 
Gemlik Belediye 
Meclisinde gerekli 
girişimin yapılması 
talep edilecektir. 
Son olarak 
Gemlik’te Yerinde 
Dönüşüm fiilen 
başlayana kadar 
bu komisyonun 
faaliyetlerine 
devam etmesine 
karar verilmiştir” 
denildi.

dünyasının duasını 
arkasına almıştır. 
İnşallah Zeytin Dalı 
Harekâtı hayırlısıyla 
lehimize sonuç 
lanacaktır. Allah 
ordumuza, devle
timize ve mille 
timize güç, kuvvet 
versin” dedi.
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Seçimlerde 31 ilde sistem değişiyor
MHP Genel Başka 
nı Devlet Bahçeli 
ile Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın 'seçim 
ittifakı' hakkında 
yaptığı görüşme 
nin ardından kuru
lan komisyonda 
toplantılar ve hazır 
laklar tüm hızıyla 
devam ediyor. 
MHP Genel 
Başkanı Devlet 
Bahçeli, "MHP, 
Adalet ve Kalkınma 
Partisi ile Cumhur 
başkanlığı Hükü 
met etme sistemini 
2019'da tam mana 
sıyla tesis etme 
maksadıyla so
nuna kadar birlikte 
ve yan yana mü
cadelesini sürdüre
cektir" sözleriyle 
gündeme getirdiği 
seçim ittifakı çalış 
malarında sıcak 
anlar yaşanıyor. 
Bahçeli'nin 
açıklamalarıyla 
başlayan seçim 

ittifakı görüşme 
terinde AK Parti ve 
MHP arasında yeni 
bir formül masaya 
yatırıldı. Daha önce 
seçim barajının 
aynen korunması 
mn yanında 
daraltılmış bölge 
üzerinde çalışma 
yapılması planla 
nıyordu. Ancak 
son görüş mede 
yeni bir formül dile 
getirildi. Buna 
göre; 6 ya da 8'den 
fazla vekil çıkaran 
iller birden fazla 
seçim bölgesine 
bölünecek. Bu 
şekilde hangi parti 
o bölgede etkinse 
onun adayı öne 
çıkartılacak. 6 vekil 
üzerinden bu sis
tem uygulanırsa 
Türkiye'de 31 
il, birden fazla 
seçim bölgesine 
bölünecek.
31'E YÜKSELECEK 
Yüksek Seçim Ku
rulu (YSK) tarafın

dan 16 Nisan 2017 
anayasa referandu
mun ardından 
kabul edilen mil
letvekili sayısının 
600'e çıkarılma 
sının ardından il
lerin milletvekili 
sayısı yeniden 
belirlenmişti. 
YSK'nın belirlediği 
yeni listeye göre 
31 ilin vekil sayısı 
6'nın üzerinde. 
Daha önce İstan
bul, Ankara, İzmir 
ve son olarak da

Bursa seçim böl
gelerine ayrılmıştı. 
Yeni sistemde 6 
vekil üzerinde 
çıkaran iller seçim 
bölgelerine ayrılır 
sa 31 ilde yeni 
seçim bölgeleri 
oluşacak. İşte 
bölünmesi 
muhtemel o iller; 
YSK'nın anayasa 
referandumundan 
sonra 600 vekil üz
erinden belirlediği 
illerin milletvekili 
sayısı listesi ise 

şöyle; Adana 15, 
Adıyaman 5, Af 
yonkarahisar 6, 
Ağrı 5, Amasya 3, 
Ankara 36, Antalya 
16, Artvin 2, Aydın 
8, Balıkesir 9, Bile
cik 2, Bingöl 3, 
Bitlis 3, Bolu 3, 
Burdur 3, Bursa 
20, Çanakkale 4, 
Çankırı 2, Çorum 4, 
Denizli 8, Diyarba 
kır 12, Edirne 4, 
Elazığ 5, Erzincan 
2, Erzurum 6, 
Eskişehir 6, Gazian 

tep 14, Giresun 4, 
Gümüşhane 2, Hak 
kari 3, Hatay 11, İs
parta 4, Mersin 13, 
İstanbul 97, İzmir 
28, Kars 3, Kasta
monu 3, Kayseri 
10, KIrklareli 3, 
Kırşehir 2, Kocaeli 
13, Konya 15, Kü
tahya 5, Malatya 6, 
Manisa 10, Kahra 
manmaraş 8, 
Mardin 6, Muğla 7, 
Muş 4, Nevşehir 3, 
Niğde 3, Ordu 6, 
Rize 3, Sakarya 7, 
Samsun 9, Siirt 3, 
Sinop 2, Sivas 5, 
Tekirdağ 7, Tokat 5, 
Trabzon 6, Tunceli 
2, Şanlıurfa 14, 
Uşak 3, Van 8, Yoz
gat 4, Zonguldak 5, 
Aksaray 4, Bayburt 
2, Karaman 3, Kırık 
kale 3, Batman 5, 
Şırnak 4, Bartın 2, 
Ardahan 2, İğdır 2, 
Yalova 3, Karabük 
3, Kilis 2, Os
maniye 4, Düzce 3

Bursa’da 'ocak ayında' gölet kurudu!
Bursa’da mevsim
lerin kurak gitmesi 
sebebiyle ocak 
ayında binlerce 
dönümlük gölet 
kurudu.
Normalde yazın 
alışık olduğumuz 
kuraklık bu yıl ter
sine döndü.
Barajların dolu
lukta en üst seviy
eye ulaşması 
gereken ocak 
ayında Bursa’da 
kuraklık sebebiyle 
bir gölet kurudu. 
On binlerce zeytin, 
şeftali, üzüm ve 
çeşitli meyve 
ağacının sulandığı 
baraj, ocak ayında 

kurpyarak gören
leri şaşkına çe
virdi. Mudanya 
ilçesinin Ülkü ve 
Dedeköy kırsal 
mahalleleri 
sınırlarında bulu
nan sulama göleti 
kurudu. Yazın 
sıcak günlerde 
meyve ağaçlarını 
sulama hayali 
kuran üreticiler, 
kuruyan baraja 
bakarak kara kara 
düşünüyor.
Ülkü, Dedeköy ve 
Hasköy, mahal
lelerinde çeşit 
çeşit meyve 
ağaçlarının 
sulandığı gölet ilk

defa bu yıl ocak 
ayında kurudu. 
Üreticiler ise 
önümüzdeki gün
lerde yağmur ve 
karın çok yağıp 

göleti dolduracağı 
hayaliyle yaşıyor. 
Kuraklık hakkında 
bilgi veren Ülkü 
Mahallesi Muhtarı 
Celal Vamin, "Bu 

yıl yağışlar yeter
ince yağmadı, hiç 
kar düşmedi. Bu 
mevsimde bu 
barajın dolu olması 
gerekiyordu.

Havalar çok kurak 
gidiyor, böyle 
giderse bu gölet 
dolmayacak.
Vatandaş ağaçları 
m sulayamayacak. 
Hatta ağaçlarına 
ilaç atacak, su bul
makta bile zorluk 
çekecek. Buradan 
3 tane köy faydala 
nıyor. Bu 3 köyde 
15 bin dönüm su
lanan arazi var.
Böyle giderse bu 
yıl bahçeler su- 
lanamayacak. Bu 
mevsimde hiç 
böyle bir olayla 
karşılaşmadık" 
dedi.

KnŞ€D€ B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 
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MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
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Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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TüKetici güven endeksi açıklandı
Türkiye İstatistik 
Kurumu ve 
Türkiye Cumhu 
riyet Merkez 
Bankası işbirliği ile 
yürütülen tüketici 
eğilim anketi 
sonuçları açıklandı. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu ve Türkiye 
Cumhuriyet Merkez 
Bankası işbirliği ile 
yürütülen 
tüketicieğilim an
keti sonuçlarından 
hesaplanan tüketici 
güven endeksi, 
2018 Ocak ayında 
bir önceki aya göre 
yüzde 11,1 oranında 
arttı; 2017 Aralık 
ayında 65,1 olan en
deks 2018 Ocak 
ayında 72,3 oldu. 
Hanenin maddi 
durum beklentisi 
endeksi bir önceki 
aya göre yüzde 7,3 
oranında artarak

2018 Ocak ayında 
91,1 oldu. Bu artış, 
gelecek 12 aylık 
dönemde hanenin 
maddi durumunun 
daha iyi olacağını 
bekleyenlerin 
artmasından 
kaynaklandı.
Genel ekonomik 
durum beklentisi 
endeksi 2017 Aralık 
ayında 87,5 iken,

2018 Ocak ayında 
yüzde 9,7 oranında 
artarak 96,1 
değerine yükseldi. 
Bu artış, gelecek 
12 aylık dönemde 
genel ekonomik 
durumun daha iyi 
olacağı yönünde 
beklentisi olan 
tüketicilerin bir 
önceki aya göre 
artmasından

kaynaklandı, 
işsiz sayısı beklen
tisi endeksi bir 
önceki aya göre 
yüzde 7,7 oranında 
artarak 2018 Ocak 
ayında 76 oldu. Bu 
artış, gelecek 12 
aylık dönemde işsiz 
sayısında düşüş 
bekleyenlerin 
artmasından 
kaynaklandı.

Kış turizminin gözde merkezlerinden 
Uludağ'da, Milli Park gişelerindeki 
yoğunluk nedeniyle dağ yolunda 3 kilo
metrelik araç kuyruğu oluştu.
Bursa'nın kayak merkezi Uludağ'da hafta 
sonu gelmeden yoğunluk başladı. Tatil
ciler, Uludağ Milli Parkı gişelerine gelme
den dağ yolunda oluşan araç kuyruğuyla 
karşılaştı. Gün içinde 3 kilometreye 
kadar uzanan araç kuyruğunun Milli Park 
gişelerindeki yoğunluktan kaynaklandığı 
belirtildi. Yakın zamanda, girişlerdeki 
trafik yoğunluğunun azaltılması için 
uygulamaya konulan Hızlı Geçiş Sis- 
temi'ne (HGS) rağmen çok sayıda kişi, 
gişelerde ödeme yaptı. Milli Park gişeleri 
öncesinde, jandarma asayiş ve jandarma 
özel harekat ekiplerinin desteğiyle jan
darma trafik ekibinin yaptığı denetimde 
sürücüler, araçlarının tekerleklerinde zin
cir olmadan çıkış yapamayacakları 
konusunda uyarıldı

lııalı ’ımnulamah girişimcilik’ eğitimi naşlıııor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
Sanat ve Meslek 
Eğitimi Kursları 
(BUSMEK) ile 
KOSGEB tarafın 
dan verilecek 
girişimcilik eğitimi 
ne ön müracaatlar 
5-23 Şubat 
tarihleri arasında 
başlıyor.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Sanat ve 
Meslek Eğitimi 
Kursları (BUSMEK)

ile Küçük ve 
Orta Ölçekli 
İşletmeleri 
Geliştirme ve 
Destekleme 
İdaresi Başkanlığı 
(KOSGEB) ara 
sında imzalanan 
protokolle mart 
ve nisan ayla 
nnda verilecek 
'girişimcilik 
eğitimi' için 5 ile 23 
Şubat tarihleri 
arasında 
ön başvurular

Uygulamalı Girişimcilik Eğitim 
BUSMEK’te Başlıyor 

5-23 Şubat

alınacak. katılmak isteyen
Girişimcilik kursuna kursiyerlerin,

müracaat formunu 
doldurup bir adet 
fotoğrafla Merinos 
AKKM F Blok BUS
MEK danışmaya 
vermeleri gerekiyor. 
Kursa yeni işletme 
açacaklar 
katılabilecek, 
eğitimden sonra 
işletme kurulacak 
ve iş planı KOSGEB 
tarafından onay
lanan projelere 
destek verilecek. 
Öncelikli olarak

BUSMEK mezunu 
ve kursiyerleri 
başvuru yapabile
cek. Derslere 
devam mec 
buriyeti olduğu 
belirtildi.
Programa ka 
tılacak olan 
girişimcilerin 
eğitimleri de 
26-29 Mart, 9- 
12 Nisan ve 24 - 
27 Nisan tarih
lerinde 3 ayrı grupta 
gerçekleştirilecek.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAŞEDEBEKUMEKYOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK‘YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5IA 
Tel: (0.224) 513 86 83 GEMLİK

KÜÇÜKKUMLA 
ÖZGÜZEIYA1I SİTESİNDE

KAVUZIUEŞYAU 
2HDAİRESAHİBİNDEN SRTI1IK

0 535 37818 00
Facebook sayfamız -.Gemlik Körfez - Güler Ajans
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14 milyon kartın sahibine son çağrı
Banka ve kredi kart 
lannın elektronik 
ticarette kullanıla 
bilmesi için kart 
hamilinden onay 
alma süresinin so
nuna yaklaşıldı. 
Kartlarla internetten 
alışveriş ve ödeme 
yapılabilmesi için 
kart sahiplerinin 
onay vermesine 
yönelik süre 31 
Ocak'ta sona ere
cek.
Dolandırıcılar 
tarafından ele geçir
ilen kart bilgileri 
kullanılarak, kişinin 
bilgisi ve isteği 
dışında internet 
üzerinden yapılan 
alışverişlere 
ilişkin yoğunlaşan 
şikayetler artış gös
terdi. Hatta kartının 

elektronik ticarete 
açık olduğunun 
farkında dahi ol
mayan kart hamilleri 
bulunuyor. Bu ne
denle kartların stan
dart şekilde 
elektronik ticarete 
açık olarak düzen
lenmesi yerine kart 
hamilinin tercihinin 
sorulması ve kart 
hamilinin talebi 
doğrultusunda 
kartın elektronik 
ticarete açık olması 
yönünde Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme Kuru
lunca Ekim 2016’da 
karar alındı.
Bankaların sistem
lerini alınan karara 
uyumlu hale getire
bilmesi ve kart 
hamillerinden talep

toplanabilmesi için 
31 Ocak 2018 tari
hine kadar banka 
lara süre verildi. 
BDDK yetkililerinin 
yenisafak.com'a 
yaptığı açıklamaya 
göre bu süre 
içerisinde bankalar 
ca, ticari ve sanal 
kartlar düşüldükten 
sonra, karar kapsa 
mında olan 45 mi
lyon kredi kartı için 
kart hamiline

ulaşıldı, 31 milyon 
kredi kartı için kart 
sahibinin talebi 
alındı. Kart 
hamilinin talebinin 
alınmadığı 14 mil 
yon kartın sadece 5 
buçuk milyonu 
geçtiğimiz bir yıl 
içerisinde internet 
alışverişlerinde 
kullanıldı. Bu 5 
buçuk milyon kartın 
internette kullanı 
lıyor olmasına 

rağmen kart hamili 
nin henüz onay ver
memesinin bazı se
bepleri bulunuyor;
-Sektörde kişi 
başına yaklaşık 3 
kart olduğu dikkate 
alındığında, kart 
hamillerinin internet 
işlemlerinde kullan
mak üzere tüm 
kartlarını elektronik 
ticarete 
açtırmaması, 
-İnternet işlemi 
öncesi kartın elek
tronik ticarete 
açılması ve işlem 
sonrası yeniden 
kapatılabilmesine 
imkan sağlayan 
banka uygulama 
larını kullanan kart 
sahiplerinin talep
lerini bankaya ilet
mek yerine, işlem 

bazlı kendisinin 
kartını elektronik 
ticarete açıp 
kapatması, 
-Kart sahiplerinin 
onay vermek için 
son günü bek
lemesi.
31 Ocak’tan sonra 
kartı alışverişe 
açtırmak mümkün 
31 Ocak 2018 olarak 
belirlenen uygula
maya geçiş tarihi 
sonrasında da kart 
sahiplerinin kartla 
nm internet işlem 
lerine açmak için 
onay vermesi ya da 
tercihlerini 
değiştirmesi halinde 
internete açık kartını 
kapalı, kapalı kartını 
açık hale getirmesi 
her zaman mümkün 
olacak.

Köprü ve otoyollar 2017'de de para hastı
Köprü ve otoyollar 
her yıl olduğu gibi 
bu yıl da adeta para 
bastı. Köprü ve 
otoyollardan elde 
edilen gelir, geçen 
yıl sonu itibarıyla 1 
milyar 458 milyon 
77 bin 516 lira 
oldu.
Karayolları Genel 
Müdürlüğü verile 
rine göre, Aralık 
2017'de köprü ve 
otoyollardan 46 
milyon 980 bin 297

araç geçti. Söz 
konusu geçişlerden 
elde edilen gelir, 
124 milyon 908 bin 
433 lirayı buldu. 
Araçların 30 
milyon 399 bin 
145'i otoyolları 
kullandı ve bu 
araçların geçi 
şinden 91 
milyon 949 bin 
841 lira gelir 
sağlandı.
15 Temmuz Şehitler 
ve Fatih Sultan

Mehmet köprü
lerinden söz 
konusu ayda geçen 
16 milyon 581 bin 
152 araç sahibinden 
de 32 milyon 958 
bin 592 lira ücret 
alındı.
Geçen yılın sonu 
itibarıyla köprü ve 
otoyollardan geçen 
458 milyon 339 bin 
669 araç üzerinden 
1 milyar 458 milyon 
77 bin 516 lira gelir 
elde edildi. Bu

gelirin, 1 milyar 
95 milyon 754 
bin 414 lirası 
otoyollardan, 362 
milyon 323 bin 
102 lirası ise 
köprülerden 
geçen araçlar 
dan geldi.
2017 yılında 
otoyolları 308 
milyon 930 bin 
213, köprüleri de 
149 milyon 
409 bin 456 araç 
kullandı.
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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 51318 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.SavcıYrd. 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 EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 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

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

OTOBÜS
ULAŞIM

Pamukkale 612 00 20
DENİZ UÇAĞI 013 00*13
Pegaaus Akmla Seyahat 614 63 62
METRO 013 12 12
Aydın Turtam 013 20 77
SOzar Turizm 012 1O 72
Kanberogiu-Eaaday 014 40 40
Anrtur 014 47 71
Kamil Koç 012 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
Mllangez 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkitgaz 513 65 00
BP Gez 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 20
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Acıbadem 280 44 44

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

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 Arıza Yalnız 185

Akcan Petrol a13 1O 7O
MAR-PET O13 30 33
Tuncay Otogaz 013 18 40
Beyza Petrol 013 O1 os

Gemlik K'Yfez
, GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 43 SAYI: 5990

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

■■eh
VENÜS SİNEMASI

coco
11.30-13.30-15.45

18.00-20.00 
DELİHA2

11.30-14.00-16.30-
19.00-21.15 

ARİF VE 216
11.30-14.00-16.30-

19.00-21.30
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


İNŞAAT

GemlikKSrfez
MMIİK'İH İLK GÜNLÜK »IYASİ OAZETMİ

1 987

YİĞİT
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

alinin,/...oiiıın.

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

www.yigitinsaatgemlik.com hM| *

tS:W,'Dw^'YILI 
REZERVASYONLARIMIZ 

BAŞLAMIŞTIR

] 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

tiayol etmek SİZDfN... Gerçekleştirmek BİZDEN.

HER BÜTÇEYE 
UYGUN 

KİŞİYE ÖZEL VE 
HÂZIR GELİNLİK 

KINALIK - NİŞANLIK
KAFTAN - >

ÖZEL DİKİM / 
VE HAZIR ABİYE 

ÇEŞİTLERİMİZ 
PROFESYONjElâf; 

ı KADROMUZLA/ 
İHİZMETİNİZDEYİZ

DUGUN - NİŞAN 
SÜNNET - KINA 

YEMEKLİ 
YEMEKSİZ 

VE HER TÜRLÜ 
CEMİYETLERİNİZ 

İÇİN 
HİZMETİNİZDEYİZ

GSM: O 532 B15 3105 GSM: O 54152012 02

http://www.yigitinsaatgemlik.com
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KAVLAK
K DOĞANIN HÂZİNESİ J

2017 MODEL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE YÜKSEK VERİMLİ SIKIM!

BASKI SIRASI BEKLEMEKYOKGÜNLÜK 300 TON
ZEYTİN 

KASALARINIZ 
ANINDA SİZE 

_ TESLİM! H .. ..
1 \ x MARMARA'NIN EN BUYUK ZEYTİNYAĞI FABRİKASI

► yağlikzeytInIşlemekapasItesi YENİ FABRİKAMIZ YALOVA YOLUNDA HİZMETİNİZDE!

V5306606880

GemlikKHrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

l Kuruluş:! 973 [
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TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

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

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

k GEMLİK 4
irfanunluemlak.sahibinden.com

Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Bursa Hakimiyet Gazetesi yazarı Namık Göz’e konuştu. 
Yılmaz, Şehircilik Bakanlığının 2 yıl ödemesiz kredi vereceğini söyledi.

lll1İIİllİiajllrtl!llllltaiİMi1ll!İ*ll^'
Kadri GÜLER
kadri_guler@hötmail.com

Güne Bakış

Yeni yapılacak konutlara 5+1 
Kuzey planlarında 2.5 kat yapılaşma 
Gemlik’in KHK ile orman özelliğini kaybetmiş alanlar 

da yapılacak konutlara taşınması konusu gündemden 
düşmüyor. İster ‘Gemlik taşınacak’, isterse ‘^emliK 
Yerinde dönüştürülecek’ deyin, fark etmiyor.

Söylenen söylendi ve etkisini gösterdi.
Şimdi önümüzü bakmanın zamanı.
KHK çıktıktan sonra yapılan gafın eksisi süre dursun, 

bir yandan da süreç ilerlemeye başladı.
Bakanlıklar kendi aralarında çalışmaları başlattı. 
Bu konu özel bir kanunla TBMM değil de, terörle ilgili 

KHK ile ele alınması işin başka bir yönü. Dev. 4’de

BELEDİYENİN YAPMADIĞI YOLU 
SINAV OKULU YAPTIRIYOR

Gemlik Belelediye 
Başkanı Refik Yıl 
maz, Bursa Hakimi 
yet Gazetesi’nden 
Namık Göz’e yaptığı 
açıklamada, KHK ile 
Manastır bölgesinde 
kuzey planlarının 
üzerinde yapılacak 
konutların 5+1 
olacağını açıklarken, 
Manastır üzerlerinde 
yapılacak olan Toplu 
Konutlarda yüzde 35 
yapılanma, yüzde 65 
de yeşil alan bira

kılacağını söyledi. Gemlik Belediye yapımında büyük
Öte yandan, Çevre si'ne iki yılı ödeme- kolaylık sağlaması
ve Şehircilik Bakanlı siz kredi de açacak, bekleniyor.
ğı, dönüşüm için Bu kredinin konut Haberi sayfa 2’de

Belediyenin yapmadığı Cihath Mahallesi’ 
ne giden anayolun Mavitec Fabrikası 
önündeki köprüden Sınav Gemlik llköğre 
tim Okulu ile Bursa Çimento Fabrikası 
bitimim deki 100 metrelik bozuk yolu 
Sınav Okullan yönetimi yaptırıyor. 2’de

Adım

pumn

Mrk : Orhangazi Cd. Beşiktaşlılar Derneği Karşısı GEMLİK 
Şb : Fiyonkland Orhangazi Cad. No: 14/B GEMLİK

AYAKKABININ YENİ ADRESİ / BAY VE BAYAN AYAKKABI 
UUfP n» ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN 

Plimn? KARAR VERMEYİN...

ÜRÜNLERİMİZ ORJİNALDİR Z/f

• Wav*

gemlikfiyonkayakkabi@outlook.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
h%25c3%25b6tmail.com
mailto:gemlikfiyonkayakkabi@outlook.com
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Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Bursa Hakimiyet Gazetesi yazarı Namık Göz’e konuştu.
Yılmaz, Şehircilik Bakanlığının 2 yıl ödemesiz kredi vereceğini söyledi.

fc"Mi alaılarta miMMaı i 1M"
Gemlik Belelediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Bursa 
Hakimiyet Gazete 
si’nden Namık 
Göz’e yaptığı 
açıklamada, KHK ile 
Manastır bölgesinde 
kuzey planlarının 
üzerinde yapılacak 
konutların 5+1 
olacağını açıkladı. 
Aralık ayının son 
günü yayınlanan 
696 Sayılı Kanun 
Hükmünde Karar
namenin 25. mad
desi ile deprem riski 
taşıyan ilçemiz için 
özel bir kararname 
yayınlanmıştı.
Bu kararnameye 
göre, Gemlik’te 
orman özelliğini 
kaybetmiş makilik 
alanların Orman 
bakanlığından 
Hâzineye devre 
dimesinden sonra, 
bu bölgelerin

kadastral çalışma la 
rının yapılması

türüleceği açıklan 
mıştı. Geçtiğimiz

yaptığı açıklamada, 
Manastır üzerlerinde

ardından Çevre ve 
Şehircilik Bakanlı 
ğı’na devredilerek, 
burada yapılacak 
konutlara Gemlik’in 
taşınacağı belirtil 
mişti. 1999 yılından 
önce yapılan konut 
ların yıkılarak te
pelere taşınacağının 
açıklanması ilçede 
büyük krize neden 
olması sonucu, 
Gemlik’in taşınmaya 
cağı, yerinde dönüş 

hafta Ankara’da 
Başbakan Yardım 
cısı Hakan Çavuşoğ 
luve Çevre ve Baka 
nı Mehmet Özhaseki 
ve bürokratlarıyla 
bir toplantı yapan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, bu
radaki toplantıda 
yapılan kodnüşma 
larla ilgili olarak 
Gemlik’te ikamet 
eden gazeteci 
Namık Göz’e, 

yapılacak olan Toplu 
Konutlarda yüzde 
35 yapılanma, yüzde 
65 de yeşil alan bira 
kılacağını söyledi.
Yılmaz, Namık Göz 
ile görüş meşinde 
şunları söyledi: 
"Toplantıda, ayrıca 
belediyenin daha 
önce belirlediği alan 
üzerinde Büyükşe 
hir Belediyesi 
Meclisi eski üyesi 
Osman Ayradilli'nin 

hazırladığı projede 
masaya yatırıldı. 
Belediyenin planla 
masına göre, şu 
anda Manastır böl
gesindeki yapılaşma 
nın aksine daha faz 
la yeşil alan bırakıl 
ması planlanıyor.” 
Yılmaz, yeni alanda 
yüzde 35 yapılaş 
manın gerçekleşti 
rileceğini yüzde 
65'lik bölümün ise 
donatı ve yeşil alan 
olacağını ifade ede 
rek, binaların bu 
bölgenin imar planı 
na göre 5 artı 1 
olarak inşa 
edileceğini anlattı. 
"Bizim Cihatlı 'daki 
plan değişikliği tek
lifimiz iki gün içinde 
kabul edildi” dedi. 
Başkanın verdiği 
diğer bir biigi ise 8 
bin konut olarak 
ifade edilen projede 
tahsis edilen bölge 

nin durumuna göre, 
daha az konut ola
bilecek. Yılmaz'ın 
üzerinde durduğu 
ve Gemlik’in dört bir 
yanına konulan 
billboardlarda mesa 
jı verilen yerinde 
dönüşüm konusu. 
Yanlış algıyı ortadan 
kaldırmak amacıyla 
Yılmaz sık sık 
esnaf gezileri de 
düzenliyor.
Yerinde dönüşüm 
yapılırken, sıkıntılı 
bölgelerde oturanlar 
için yeni konutlar 
önerilecek.
Yılmaz'ın verdiği bil
giye göre, ayrıca 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, dönüşüm 
için Gemlik Belediye 
si'ne iki yılı ödeme
siz kredi de açacak. 
Bu kredinin konut 
yapımında büyük 
kolaylık sağlaması 
bekleniyor.”

Okul önündeki bozuk olan yolu Belediye aylardır onarmadı

fflMMiıııou$ımonıiOTM
Belediyenin 
yapmadığı bozuk 
yolu Sınav Okulları 
yönetimi yaptırıyor. 
Cihatlı Mahallesi’ne 
giden anayolun 
Mavitec Fabrikası 
önündeki köprüden 
Sınav Gemlik 
İlköğretim 
Okulu ile Bursa 
Çimento Fabrikası 
bitimim deki 100 
metrelik bozuk ve 
yağışlarda 
çamurlu olan 
yol, Sınav Okulları 
Yönetimi tara 
fından Gemlik ve 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ne 
defalarca yapılan 
başvurmalann 
dikkate alınmaması 
üzerine okul önün
den geçen yol 
tasfiye edildikten 
sonra asfaltlan 
dırmaya başlanıldı. 
Aylardır çamur için
deki okul yolu karne 
tatilinden sonra

temizlemesi ama 
cıyla Sınav Okulları 
yönetimi Beledi 
ye’nin yapmadığı 
100 metrelik 
bozuk yolu asfaltla
yarak, belediyenin 
ayıbını kapattı.

YENİ MEZARLIK 
YOLU KÖPRÜSÜ DE 
ONARILMADI

Öte yandan, 
Aydınlar Madencilik 
Fabrikası’na oradan 
da yeni mezarlığa 
giden yolunda 
bozuk olduğu, 
bilhassa yol 
üzerindeki köprü 
nün korkuluklarının 
aylardır onarıl 
madiğini söyleyen 
araç sürücüleri,

belediyenin bu 
köprüyü onarma 
masının nedenini 
anlayamadık 
larını söylüyor. 
Her gün birkaç 
cenazenin geçtiği 
yol üzerinde 
bulunan köprüde bir 
kaza olmasından 
korkuluyor.
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Bursa'da silahlar lıonustu!
Bursa'da bir kadın, 
iki şahsın silahlı 
çatışmasının orta 
sında kalarak vu
ruldu. Bursa'da bir 
kadın, iki şahsın 
silahlı çatışma 
sının ortasında 
kalarak vuruldu. 
İddiaya göre 
Bursa'nın Yıldırım 
ilçesine bağlı Haci
vat Mahallesi 345. 
Sokak'ta silah sesi 
ni duyarak dışarı 
çıkan bir kadın, 
fişeklerden birinin 
vücuduna isabet 
etmesiyle ağır 
yaralandı.
Yıldırım ilçesi 
Hacivat Mahallesin 
de henüz nedeni

Demir ilini kamyonet Devrildi
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde 
hurda demir yüklü 
kamyonetin dev 
rilmesi sonucu bir 
kişi yaralandı. 
Alınan bilgiye göre, 
sürücüsünün 
kimliği henüz belir
lenemeyen 16 BTF 
51 plakalı demir 
hurda yüklü kamyo
net, Bursa-izmir 
karayolu Beşevler 
Metro İstasyonu 
önünde devrildi. 
Kazada yaralanan 
sürücü, 112 Acil 
Servis ekibi 
tarafından Çekirge

kını itin atlın emen ceset çıktı
Bursa'nın Osman 
gazi ilçesinde polis 
ekipleri, vatandaş 
ların kötü koku 
geldiği ihbarını 
yaptıkları evde 
erkek cesedi buldu. 
Olay, Osmangazi 
ilçesine bağlı Hoca- 
hasan Mahallesi

belirlenemeyen bir 
sebepten dolayı 
Bayram T. ile Ferdi 
K. arasında 
tartışma çıktı. 
Tartışma kısa 
sürede büyüyerek 
kavgaya dönüştü. 
Ferdi K. üzerinde 
bulunan taban
cayla Bayram 
T.'ye ateş açınca 
Bayram T.

Devlet Hastanesine 
kaldırıldı. Kamyo
netin kasasından 
saçılan demir 
hurdalar nedeniyle

yol trafiğe kapandı. 
Vatandaşların 
saçılan hurdaları 
toplamasının 
ardından yolun bir

bölümü temiz 
lenirken, ulaşım 
kontrollü 
sağlanmaya 
başlandı.

Akmut sokakta 
meydana geldi. 
Elde edilen 
bilgilere göre 
mahalle sakinleri 
sokaktaki bir 
evden gelen yoğun 
koku ve kapının 
altından sızan suyu 
fark ederek durumu 

pompalı tüfekle 
karşılık verdi. 
Mahallede ya 
şayan 43 yaşındaki 
Senem Y. ise 
silah sesleri du
yarak dışarı çıktı. 
O esnada Bay 
ram T. tarafından 
ateşle nen pompalı 
tüfekten çıkan 
bir fişek Senem 
Y.'nin sol göğsüne 

polise bildirdi. 
İhbarı değerlen 
diren polis ekipleri 
söz konusu ikameti 
kontrol etti.
Kapıyı çilingir 
yardımıyla açan 
ekipler evde bir 
erkek cesedi ile 
karşılaştı. 55

isabet etti.
Ferdi K. ve Bayram 
T. olay yerinden 
kaçarken, yerde 
kanlar içinde yatan 
Senem Y. çevre
deki vatan daşlar 
tarafından Bursa 
Yüksek İhtisas 
Eğitim ve 
Araştırma Has
tanesine kaldı 
rıldı.
Ağır yaralı 
olarak hastaneye 
kaldırılan kadının 
hayati tehlikesinin. 
olduğu öğrenilir 
ken polis ekipleri 
Ferdi K. ile Bay 
ram T'yi yakalama 
çalışması 
başlattı.

Bankanın tavanını 
delen hırsızlardan 

ikisi Bursa'da 
yakalandı

Bahçelievier'de hırsızlık yapmayı plan 
ladıkları banka şubesinin alarm sis
temini devre dışı bırakan 3 şüpheli, 2 
gün sonra tavanı delip girerek 362 bin 
lira çaldı. Polis ekiplerinin operasyo 
nunda, 2'si kardeş 3 zanlı gözaltına 
alındı. Bahçelievier'de, alarm sistem
ini devre dışı bıraktıktan sonra tavanı 
nı delerek girdikleri banka şubesinden 
362 bin lira çalan 3 şüpheli yakalandı. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne 
başvuran bir bankanın yetkilileri, Yeni- 
bosna Merkez Mahallesi'ndeki şubeye 
8 Ocak sabahı geldiklerinde sistem 
odasının kapısını açamadıklarını, çilin
gir yardımıyla açtırdıklarında sistem 
odasının tavanının delinmiş, ATM 
makinesinin bulunduğu odanın güven
lik kamera kablolarının da kesilmiş 
olduğunu gördüklerini, ATM maki
nesindeki 362 bin liranın da çalındığını 
fark ettiklerini bildirdi. Havalandırma 
boşluğundan girmişlerlstanbul Asayiş 
Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan 
şüphelilerin, bir iş merkezinin giriş 
katındaki banka şubesinin alarm sis
temini olaydan 2 gün önce devre dışı 
bıraktıklarını, iş merkezinin havalan 
dırma boşluğundan girip banka 
şubesinin sistem odasının tavanını 
keski ve çekiçle deldiklerini, 362 bin 
lirayı alıp kaçtıklarını anlattıkları 
öğrenildi.Emniyetteki işlemleri tamam
lanan şüpheliler Mehmet O. (38) 
Mustafa O. (36) ve Muammer A. (25) 
adliyeye sevk edildi.

yaşındaki A.K.'ye 
ait olduğu tespit 
edilen ceset, olay 
yerinde yapılan in
celemenin ardından 
kesin ölüm 
sebebinin tespit 
edilmesi için adli 
tıp kurumuna 
kaldırıldı.

ftCİlSJfflUK
HİSARTEPE MAHALLESİNDE 

FULL DENİZ MANZARALI 
4+1 DUBLEKS EV 

SAHİBİNDEN SATILIKTIR
O 535 854 51 08

FacebÖİoksavfanuz : Gemlik Körfez -Güler AjanâT
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filine Bakış
İlçemizde kurulan Yeni parti yöneticileri ziyaretlere başladı

MnanBıyıilıliııetiınlMiulümıculıuııiiııianıiacağK
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Yeni yapılacak konutlara 5+1 
Kuzey planlarında 2.5 kat yapılaşma 
Önceki gün gazeteci arkadaşımız N^miK 

Göz, Bursa Hakimiyetteki köşesinde Bele 
diye Başkanı Refik Yılmaz ile yaptığı 
görüşmeyi köşesine taşımış.

Ankara da Başbakan Yardımcısı Hakan 
Çavuşoğlu ve Çevre Şehircilik Bakanı 
Mehmet Özhaseki ve bakanlık bürokratları 
ile yapılan 2 saat sürdüğü belirtilen toplantı 
ya Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz 
da katılmıştı.

Yılmaz, basına kapalı bu toplantının bazı 
şifrelerini arkadaşımız Namık’a anlatmış.

Bunlardan birincisi, Belediye Başkanı 
nın kuzey.olanlarının hemen üzerinde 
yapılacağını ‘Gemlik Buluşuyor1 toplantı 
sında açıkladığı yerlerde yapılaşmanın 5+1 
olacağını söylemesi.

Bu bana Hakkı Çakır zamanında Manas 
tır bölgesinin imara açılmasında yapılan 
açıklamaları anımsattı.

Çakır da 1/1000 ölçekli imar planlarında 
Manastır da yüzde 35’ine konutların yapıla 
cağını, yüzde 65’lik bölümün ise yeşil alan 
ve sosyal donatı alanı olacağını söylemişti.

Manastır yıllar önce doldu.
Nerede yeşil alanlar?
Aynı sözleri Başkan Yılmaz dan duydu 

ğumda o günler geldi aklıma.
Gemiik'in düzlüklerinin baiçık olduğunu 

başkanımız televizyonları gezerek anlattı.
Gemlik bu açıklamalarla öylesine yıp 

ratıldı ki, marka şehir olma hayalleri unutu- 
tuldu gitti.

Sahilde ve ve merkezdeki yapılar yüzde 
50 den fazla değer kaybetti. Hatta sıfırlandı.

Şimdi sağlam zeminli alanlarda yapıla 
cak olan ve bugünlerde kadastral çalışma 
lan tamamlanan kuzey planlarının yeni 
tapu}an belki verilecek.

Bu alanlar çürük bir bölgede mi ki 2.5, 
3 kata izin verildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesince yaptın 
lan 1/5000 ölçekli planlarda bu kat yoğun 
luğuna Gemlikli belediye meclis üyeleri 
neden ses çıkarmadılar?

Deprem yeni akıllarına gelmiş gibi, 
orman özelliğini kaybetmiş olan alanlara 
yapılacak olan yapıların kat yüksekliği 5+1 
olacağı açıklanıyor.

Soruyorum,1999 depreminden önce 
yapılan kentin merkezindeki 5 katlı yapılar 
da 3 kat imar izinli olunca, siz yerinde 
dönüşümü nasıl gerçekleştirecek siniz?

ijöfçeKieşmesl çok zor.
Hem merkezdeki yapılara, hem de kuzey 

planlarındaki yapılaşma yeniden gözden 
geçirilmelidir. İkisi birarada götürüldüğün 
de, bunda siyasi çıkarlar gözetmeden 
yapıldığında, sorun daha kolay çözülür. 
Başkanın Ankara toplantısının 2. şıkı ise 2 
yıllığına faizsiz kredi sağlanmasıdır.

Bu da bu konutları Belediyenin yapması 
anlamına gelir.

Açıklık bekliyoruz. Konutları bakanlık mı 
Belediyemi yapacak?

Kuruluş çalışmala 
rını tamamlayan iyi 
Parti Gemlik İlçe 
örgütü gazetemizi 
ziyaret etti, 
iyi Parti Gemlik İlçe 
Başkam Adnan 
Bıyıklı ve yönetim 
kurulu üyeleri, dün 
gazetemiz bürosunu 
ziyaret ederek, bu 
gün yapacakları 
basın toplantısı ile 
ilçe yönetim kurulu 
nu Gemliklilere tanı 
tacaklarını söyledi. 
Siyasi partilerin 
halkla ilişkisini kur
mada basının önemi 
ne değinen Adnan 
Bıyıklı, bu konuda 
yerel basınla iyi diya 
loğ geliştireceklerini 
söyledi. Bıyıklı, son 
günlerde Gemlik’i 
meşgul eden, KHK 
ile çıkarılan orman 
özelliğini kaybetmiş 
olanlara Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı 
nın sağlam arazilere

Uludağ Üniversitesi 2016 yılı başarılı akademisyenlerini belirledi 

hıM»IMııMıiiMiiiMMiaııll
Uludağ Üniversitesi, 
2016 yılı bilimsel 
çalışmalarına göre 
en başarılı akademis 
yenlerini ödül
lendirdi. 2016 yılı 
performansları 
değerlendirilen 
öğretim üyelerine, 
toplam bir milyon 
lira değerinde des 
tek sağlandı.
Mete Cengiz Kültür 
Merkezi’nde yapılan 
törende, akademis 
yenler ödüllerini 
Rektör Prof. Dr. Yu 
suf Olcay’dan aldı. 
Uludağ üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Yusuf Ulcay, 3. Nesil 
Üniversite vizyonuy 
la sadece akademik 
eğitim veren bir yük
sek öğretim kuruntu
nun ötesine geçme 
hedefine doğru hızlı 
ve emin adımlarla 
ilerlediklerini, ulus
lar arası açılımlar, 
teknolojik ve fiziki 
yatırımlar ile birlikte 
daha çok bilimsel 
projeyi hayata 
geçirebilen farklı bir

konut yapacağının 
ortaya çıkmasıyla bu 
konunun OHAL ka
nunu kapsamında, 
teröre karşı KHK 
çıkarmak hükümete 
verilmesi üzerine, 
Gemlik’e yapılacak 
konutların bu kap
sam içinde çıkarıl 
masının yanlış oldu 
ğunu, bunun özel bir 
kanun olarak çıkma 
sı gerektiğini 
söyledi. Bıyıklı, doğ 
ru yerde, bilimin ve

Uludağ Üniversitesi 
kimliğini birlikte şe 
killendirdiklerini 
söyledi. Eğitim kalite 
sinde, fiziksel mekân 
ların kalitesinin de 
belirleyici bir etken 
olduğuna işaret 
eden Ulcay, Üniver
site olarak bu an
lamda çok önemli 
fiziksel ve teknolojik 
yatırımları hayata 
geçirdiklerini ifade 
ederek, “Ancak nite
likli üniversiteler 
öncelikle nitelikli 
akademisyenlerle; 
bu da başarının teş 
vik ve taltif edildiği 
bir iklimle mümkün 
dür. Bu anlamda, 
öğretim üyelerimizin 

tekniğin ışığında 
yeni komutların ya 
pılması gerektiğini, 
Gemlik Belediye Baş 
kanı Refik Yılmaz’ın 
başkalarının emir eri 
olduğunu, bunu 
Cumhurbaşkanının 
Başbakanlık yaptığı 
dönemde, “Ben baş 
bakanımın emir 
erindeyim” sözü ile 
ortaya koymuştu. 
“Başkalarının emir 
eri olarak Gemlik’e 
bir şey yapamazlar.

çalışmalarına ve gel i 
şimine destek verir 
ken, başarının teşvik 
edilmesi ve objektif 
kriterler ışığında 
mesleki yükselme 
nin önünün açılma 
sim çok önemli ola 
rak görüyoruz” dedi 
Törende daha sonra, 
en çok bilimsel 
çalışma yapan 
akademisyen, bölüm 
ve fakültelere ödül
leri verildi. Buna 
göre, en çok bilimsel 
çalışma puanını Zi
raat Fakültesi aldı. 
Ayrıca, 14 bölümün 
birincileriyle en fazla 
puan alan 66 
akademisyene ödül 
ve plaketleri verildi.

Ben partimin 
ilçe başkanıyım. 
Emir eri olacaksak, 
Gemlikli lerin emir 
eri olacağız. Meral 
Akşener’in değil.” 
dedi. Gemlik’te her 
kesimden insanı 
partilerine bekledik
lerini söyleyen 
Bıyıklı, işe yeni 
başladıklarını ve 
Gemliklilerinin İyi 
Parti’ye teveccüh 
göstereceklerini 
söyledi.

Online akademik 
performans 
değerlendirme 
ölçümü verilerince 
yapılan puanlamalar 
sonucunda, 
bölümünde birinci 
olan akademisyen
lere ulusal veya 
uluslararası kongre 
katılım desteği; 
fakülte içerisinde en 
yüksek puanı 
alan bölümlere 
puanlarına bağlı 
olarak belli miktarda 
alt yapı projesi; en 
başarılı bulunan 
Ziraat Fakültesi’ne 
de 300.000 lira alt 
yapı projesi des 
teği sağlanacak. 
Uludağ Üniver 
sitesi Gemlik 
Hukuk Fakülte 
sinde Kamu Hukuku 
dalında Prof. Dr. 
Doğan ŞENYÜZ 
ile Özel Hukuk dalın 
da Yrd. Doç Ahmet 
Sevimli 2016 yılının 
başarılı akademis 
yeni ödülünü 
Rektör Yusuf Ulcay 
da aldı.

ır nvı n src 4 ■ belgemi kaybettim.KUY İr YENİSİNİ ÇIKARACAĞIMDAN ESKİSİNİN HÜKMÜ YOKTUR.
- - - - - - - - - - - - - - - — HALİL KARAMAN
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Bursa turizmde çıtam niikseltiıror
Türkiye'nin en 
önemli sanayi ve 
ticaret şehri Bursa, 
turizm sektörün
den de hak ettiği 
payı almanın he 
saplarını yapıyor. 
Bursa Valiliği ve 
Büyükşehir 
Belediyesi ile 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
öncülüğünde 
yürütülen tanıtım 
çalışmalarına, tur
izm profesyonel
leriyle tatilcileri 
buluşturan EMITT 
Fuarı'nda bir yenisi 
daha eklendi. 
Dünyanın beş 
büyük turizm fuarı 
arasında yer alan 
EMITT, 85 ülkeden 
4 bin 800 iştirakçi, 
600 tur operatörü 

ile bin 30 firmayı 
ağırlıyor. BTSO ile 
birlikte Bursa 
Valiliği, Büyük 
şehir Belediyesi 
ve BEBKA ile ilçe 
belediyelerinin 
destekleriyle açı 
lan Bursa standı, 
dünyanın dört bir 
yanından gelen 
yabancı ziyaret 
çinin ilgi odağı 
oldu. Bursa stan 
dım gezenler, otel 
işletmecileri, tur
izm acenteleri ve 
ilçe belediye tem
silcileriyle görüş 
me fırsatı buluyor. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, 
EMİTT Fuarı'nın 
turizmin Türki 
ye'deki en üst

düzeyde tanıtıldığı 
önemli bir organi
zasyon olduğunu 
söyledi. Fuarda 
Bursa'nın bütün 
değerlerinin bir 
çatı altında 
toplandığını kayde
den Aktaş, "Bur 
sa'nın dünyaya 

tanıtılmasını isti 
yoruz. Uludağ'ımı 
zı, denizimizi, tarihi 
ve kültürel 
değerlerimizi daha 
fazla anlatmamız 
lazım. Bu iddianın 
yerine gelmesi 
adına Bursa'ya 
önemli görevler 

düşüyor. BTSO'- 
nun da katkılarıyla 
kentimizin turizm 
alanında daha iyi 
noktalara ulaş 
masını hedefliyo 
ruz" diye konuştu. 
BTSO Turizm Kon
seyi Başkanı 
Haşan Eker, EMİTT

Fuarı'nın her 
geçen gün çıtasını 
yükselttiğini 
ifade etti. BTSO'- 
nun turizm çıta 
sim yükseltmek 
için önemli 
adımlar attığını 
kaydeden Haşan 
Eker, "Bursa'da 
hayata geçen fuar 
organizas yonları 
sektörün potan
siyelini artırıyor, 
şehrimi zin 
dünyaya tanıtıl 
masına büyük 
katkı sağlıyor. 
Bursa'nın 
turizmde daha 
fazla söz sahibi 
olması için bütün 
dinamiklerin bir
likte hareket 
etmesi gerekiyor" 
diye konuştu.

Bursa'dan akıllı asker kıyafeti 'Nefer X'
BursalI bir firma 
tarafından proje
lendirilen ve yapım 
aşaması tek tek 
aşılan interaktif 
kask, titanyum 
iskelet ve özel ka
muflajdan oluşan 
'Nefer X' ile Türk 
askerinin operas 
yondaki kabiliyeti 
ve güvenliği üst 
seviyede olacak. 
Bizpark Firması 
Genel Müdürü 
Yazılım Mühendisi 
Emre Balcı, 
geleceğin askeri 
kıyafeti 'Nefer X' ile 
askerlerin demir 
adam modeline 
döneceğini söyle 
di. Projede interak
tif bir kaskın oldu 
ğunu belirten Bal 
cı, "Bu kask üzerin 
den vücuda yerleş 
tirilen sensörler 

yardımıyla ortam
daki hava ve 
basınç kontrol 
edilmektedir. Akıllı 
kıyafet sayesinde 
yapılan hareketler
den, vücudun ve 
silahın kontrol 
edilmesini, 
hesaplamasını, 
askerin nasıl ateş 
etmesini, havadaki 
gaz ve oksijen 
oranları seviyesini, 
göreceğiz. Kaskta 
gece görüşünden 
ve termal kamer
aya kadar birçok 
detaylar bulu
nacak. Bu projeye 
1 sene önce başla 
dik. Bu projeyle 
askeri daha akıllı 
hale getirmeyi 
hedefliyoruz. 
Daha çabuk karar 
verebilin ve hızlı 
hareket edebilen

hale getireceğiz" 
dedi.
Bu proje için bilim 
kurgu filmlerinden 
ilham aldıklarını, 
'Demir Adam' mo 
deliyle bir şey oluş 
turmaya çalıştık 
larını belirten 
Balcı, "Kaskın 
üstünde sensörler 
var. Bu sensörler 
çevredeki ısı, nem, 
basınç, radyasyon 
ve oksijen seviyesi 

değerlerini direk 
olarak kask üz
erindeki gözlüğe 
aktaracak. Kişi 
direk olarak bunu 
her hangi bir yere 
bakmadan gözlük 
üzerinden takip 
edecek. Drone sis
teminde ise aske 
rin yanından 
havalandıktan 
sonra havadan 
bölgeyi modelleyip 
hızlı bir şekilde

gözlüğe aktaracak. 
Tabii bunların en 
büyük avantajı 
ise komünikasyon
dur. Yani bu 
kask askeri 
harekat merkezi ile 
entegre olacak. 
Böylece askerin 
gördüğü her şeyi 
an be an komuta 
merkezi de göre
cek. Yine bu 
ekrana haritada ve 
ortama ait coğrafi 

bilgiler de yan 
sıtıla bilecek" 
diye konuştu. 
Zorlu arazilerde 
askerlerin daha 
rahat hareket 
edebilmesi için 
iskelet sistemi 
ni de planladık 
larını belirten 
Balcı, "Titanyum
dan yapılacak bu 
iskelet sistemiyle 
daha ağır yüklerin 
sahada hızlı bir 
şekilde taşınmasını 
sağlayacağız. 
Bu iskelet ile 
askerlerimiz zorlu 
arazide kolayca 
ilerleyebilecek 
ve ağır yükleri 
kaldırabilecek. 
Bu iskelet ile 
interaktif kask 
entegre biçimde 
çalışacak" şeklin 
de konuştu.

KftŞCDC B€KL€M€K YÖK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 
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GENLİK BASKETBM Kim İMİK S M MI It Hll
Gemlik Basketbol 
UPS sporu 3 sayı ile 
yenerek 
2. devreye gali 
biyet ile başladı. 
Gemlik’te kalabalık 
seyirci önünde 
başlayan müs
abakaya Gemlik 
Basketbol Gökhan 
,Berkay K., Melih, 
Cem, Ali ilk beşi ile 
başlarken Ups Spor 
Gökhan, Mustafa, 
Efe, Batıkan, 
Armağan ilk beşi ile 
başladı. İstanbul 
ekibi 9 sıfırlık seri 
ile başladığı ilk 
periyota Armağan 
ile bulduğu 3 sayı 
ile durumu 12:2 ge
tirdi. Periyotun 5 
dakikasını tutuk 
geçiren Gemlik bas
ketbol Cihanın elin
den bulduğu 3’lükle 
re Cem Han’ın ve 
Oğuzhan’ın elinden 
bulduğu basket 
fauller ile aradaki 
farkı 3 sayıya in
dirdi. 2 periyoda

18:21 yenik 
başlayan Gemlik 
Basketbol 1.periy
otta yaşadığı 
savunma zafiyetine 
iyi değerlendiren 
İstanbul ekibi 
Lazginin elinden 
bulduğu 12 sayıya 
Kutay 6 sayı katkıda 
bulunca müsabaka 
mn 2.periyotunun 6 
dakikasında skoru 
23:39 getirtir.
2.periyotun kalan 
dakikalarında daha 
iyi savunma yapan 
Gemlik ekibi Hüsnü 

ile bulduğu sayılara 
Melih Kabakçı ve 
Gökhan Şenol’un 
ribauntları ile 
aradaki farkı 8 sayı 
düşürerek devre 
arasına 36:44 yenik 
girdi.
3 çeyreğe daha is
tekli başlayan 
Gemlik Basketbol 
Gökhan Şenol’un 
asistleri ve takım 
halinde bulunan 
sayılar ile periyotu 1 
sayı ile kazanmasını 
bildi. Son çeyreğe 
58:65 yenik başla 

yan Gemlik Basket
bol seyirci desteğini 
arkasına alarak 
Melih Kabakçı elin
den bulduğu 15 sayı 
ile aradaki farkı 
kapatarak son 1 
dakikaya 2 sayı fark 
ile öne geçmesine 
rağmen İstanbul 
ekibi Batıkanın elin
den bulduğu 3 sayı 
ile son saniyelere 1 
sayı önde girmesine 
rağmen durumu 
79:79 getiren Gem
lik Basketbol maçı 
uzatmaya taşıtı.

Müsabakanın 
uzatma dakikala 
rında Gökhan ve 
Serdarın elinden 
bulduğu 3 sayılar ile 
skoru 94:91 getir
erek müsabakayı 3 
sayı ile kazandı.
Gemlik Basketbol 

adına Gökhan (5) 
Cihan(9) Serdar (8) 
Melih (23) Cem (13) 
Oğuzhan (12) 
Hüsnü (13) Ali (6) 
Berkay K. (5) üretti. 
Ups Spor adına Laz- 
gin (24) Gökhan (17) 
Kutay (15) Yunus(2) 
Efe (9) Batıkan (15) 
Armağan (9) sayı 
üretti.

1 Periyot 18:21 Ups 
Spor
2 Periyot 18:23 Ups 
Spor
3 Periyot 22:21 
Gemlik Basketbol 
4 Periyot 21:14 
Gemlik Basketbol 
Uzatma 15:12 
Gemlik Basketbol 
Maç sonucu 94:91

Gemlik Basketbol 
Uzatma dakikasında 
kazanmak güzel 
diye sözlerine 
başlayan Gemlik 
Basketbol Kulübü 
Başkanı Berkay 
Bulut Bugün tribün
leri dolduran Gem
lik halkına, Gemlik 
Milli eğitim Müdürü 
Mehmet Duran’a, 
Gemlik AKP Parti 
Yönetimine, 
Gemlik CHP ilçe 
Başkanı ve Yöne
timine destek
lerinden dolayı 
teşekkür ederim. 
Bu galibiyet ile 
puanımızı 18 
çıkartarak ligdeki 
yerimizi koruduk. 
Önümüzdeki 
hafta mücadele 
edeceğimiz Lider 
Manisa Büyük şehir 
müsabakası için 
hazırlıklara aralıksız 
olarak takımımız 
devam edecek 
diyerek sözlerini 
noktaladı.

Bursasoor-B esi Ktas maçı biletleri satışta!
BURSASPOR, 
Beşiktaş maçının 
hazırlıklarına ara 
vermeden başlar 
ken, 2 Şubat Cuma 
günü oynanacak 
olan maçın biletleri 
de satışa çıktı. 
Süper Lig'de Ayte 
miz Alanyaspor'a 
karşı deplasmanda 
3-1 kaybeden Bur- 
saspor, yaptığı 
antrenmanla

Beşiktaş maçının 
hazırlıklarına ara 
vermeden başladı. 
Özlüce Tesisleri'nde 
gerçekleştirilen 
idman 1 saat 20 
dakika sürdü. 
Isınma koşularıyla 
başlayan antren
man koordinasyon 
çalışmasıyla devam 
etti. Yeşil beyazlı 
ekip daha sonra dar 
alanda kontrol pas 

çalışması gerçek 
leştirdi. Aytemiz 
Alanyaspor maçın 
da forma giyen 
oyuncular ise 
antrenmanı düz 
koşularla tamamla 
dı. idmana sakatlık 
lan bulunan Pablo 
Martin Batalla ve 
Kubilay Kanatsız 
kuş katılmadı.
BİLETLER SATIŞTA 
ÇIKTI

Öte yandan Süper 
Lig'in 20'nci hafta 
sında Beşiktaş'ı 
evinde konuk ede
cek Bursaspor'da 
bu maçın biletleri 
satışa çıktı. 2 Şubat 
Cuma günü saat 
20.00'de Bursa 
Büyükşehir Bele 
diye Stadı'nda oy
nanacak olan bu 
mücadelenin bilet
leri bu sabah saat

10.00 itibarıyla 
satışa sunulurken, 
taraftarın da 
yoğun ilgi 
gösterdiği öğre 
nildi. Her iki 
kulübün anlaşması 
gereğince Bursas- 
por-Beşiktaş mü
cadelesine konuk 
ekibin seyircisi 
alınmayacak. 
Bilet fiyatları ise 
şu şekilde;

VIP 1.Balkon: 
250,00 TL 
VIP 2.Balkon: 
250,00 TL 
Batı Alt Tribün: 
200,00 TL 
Spor Toto Alt 
Tribün: 100,00 TL 
Spor Toto Üst 
Tribün: 90,00 TL 
Güney Kale Arkası 
(TEKSAS): 50,00 TL 
TOFAŞ Tribünü: 
50,00 TL

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

UŞEDEBEKUMEKYOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 
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Mayısta 650 bin «eni istihdam
İŞKUR'un raporuna 
göre, 2018’in Nisan- 
Mayıs döneminde 
Türkiye genelinde 
istihdam yüzde 6,4 
artacak. En çok artış 
ise; imalat, toptan 
ve perakende, 
ticaret, inşaat sek
törlerinde olacak.
2018’in Nisan-Mayıs 
döneminde Türkiye 
genelinde istihdam 
yüzde 6,4 artacak. 
En çok artış ise; 
imalat, toptan ve 
perakende, ticaret, 
inşaat sektörlerinde 
olacak. Bu sektör
lerde 451 binin üz
erinde istihdam 
artışı bekleniyor. İs
tihdamda en az artış 
beklenen sektörler 
ise kültür, sanat, 
eğlence, dinlence, 

kanalizasyon atık 
yönetimi, elektrik- 
gaz-buhar-iklim- 
lendirme üretimi ve 
dağıtım sektör
lerinde olacak. Bu 
sektörlerde de istih
dam artış beklentisi 
4 bin kişiye yakın. 
İŞKUR, ‘2017 İşgücü 
Piyasası Araştırma 
lan Raporu’nu 
yayımladı. Raporda, 
2017 yılında işgücü 
piyasasında 
yaşanan gelişmele 
rin yanı sıra 2018 
yılına ait beklentiler 
de yer alıyor. Buna 
göre, tüm meslek 
gruplarında artış 
beklenirken bu yıl, 
en çok istihdam 
artışı bekleyen sek
tör imalat sektörü. 
Sayısal olarak en

çok artış ise sanat 
kârlar ve ilgili işler 
de çalışanlar, tesis 
ve makine operatör
leri montaj cılar ile 
hizmet ve satış ele 
manian meslek grup 
larında bekleniyor. 
Bu üç meslek 
grubunun net istih
dam artış beklen
tisinin toplamı 408 
binin üzerinde. En 
az artış beklentisi 
ise yöneticiler, nite

likli tarım, orman 
cılık ve su ürünleri 
çalışanları ile büro 
hizmetlerinde çalı 
şanlar meslek gru
pla rında yaşanacak 
ki, bu üç meslek 
grubundaki net istih 
dam artış beklentisi 
nin toplamı 34 binin 
biraz üzerinde. 
Rapora göre, 
işverenlerin gelecek 
dönem istihdam 
beklentileri incelen 

diğinde en yüksek 
oranda artış bekle 
yen işverenlerin 
sırasıyla bilgi ve 
iletişim, idari ve 
destek hizmet faali 
yetleri ve imalat 
sektörlerinde oldu 
ğu görülüyor. Ayrıca 
imalat, inşaat, idari 
ve destek hizmet 
faaliyetleri ile bilgi 
ve iletişim sek
töründe yer alan her 
5 işverenden biri 
gelecek dönemde 
istihdam artışı bek
liyor. Finans ve sig
orta sektöründe 
bulunan işverenle 
rin yüzde 4’ü, eğitim 
sektöründe bulunan 
işverenlerin yüzde 
4,Ti istihdam azalışı 
bekliyor. Her 5 işye 
rinden biri aradığı 

elemanı bulamıyor 
2017 İşgücü 
Piyasası Araştır 
maları Raporu, 
işgücü piyasasın 
daki önemli bir 
soruna da dikkat 
çekiyor; o da, nitelik 
ve beceri gerektiren 
mesleklerde eleman 
bulunmasında zor
luk çekilmesi. Ra
pora göre, her 5 
işyerinden biri ele
man temin ederken 
güçlük çekiyor. 
Bunun nedeni, 
yeterli iş tecrübe
sine sahip eleman 
bulunamaması. 
Zor eleman bulu 
nan meslekler 
incelendiğinde 
ise ilk sırayı 
makineci (dikiş) 
mesleği alıyor.

Eleman alana 2 bin lira
Bu yıl yeni eleman 
alacak işyerlerine 
verilecek destek 
arttı. İşçinin tüm 
prim ve vergilerini 
devlet karşılayacak. 
İşçi başına destek 
831 liradan başlayıp 
2 bin liraya çıkacak. 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından 
başlatılan istihdam 
seferberliği 2017'de 
işsizlerin yüzünü 
güldürürken, bu 

tablo bu yıl da de 
vam edecek. İstih
dam seferberliğinin 
2'nci aşamasında, 
işsizlerin iş sahibi 
olması içindört 
koldan destek ver
ilecek. Geçtiğimiz 
yıl başlatılan sefer
berlik ile 2 milyona 
yakın yeni işçi alımı 
gerçekleşmişti. Aynı 
teşvikler bu yıl da 
artırılarak sürdürü 
lüyor- Üstelik esnafa 
da uygulanacak.

Geçen yıl her bir artı 
istihdam için işve 
rene 773 lira ödeme 
imkanı sağlanmıştı. 
Takvim'in haberine 
göre, bu sene bu 
rakam en düşük 831 
lira. Belli sektör
lerde prime esas 
kazançtan ödeme 
yapılacağı için 
destek 2 bin lirayı 
bulacak. Meslek 
kursları ve işbaşı 
eğitim programları 6 
aya kadar çıkacak.

İSTİHDAM İÇİN 
DESTEKLER 
ARTTI 
e Bu yıl küçük esnaf 
için de önemli bir 
destek getirildi. 
Küçük esnaf ise 
yeni eleman 
aldığında bu 
elemanın tüm maaş 
ve primlerini 6 ay 
boyunca devlet 
ödeyecek, 
e Personel alana 
her yeni istihdam 
için en az 831 lira

verilecek
• Esnafa alacağı

denilecek
• Bazı alanlarda 
destek tutarı 2 binpersonel için '1 ay

senden 1 ay bizden* lirayı aşacak.
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Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast. 
Mer.Sa0.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

Körfez Tekel 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi

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

Kaymakamlık
C.Savcılığı 
C.Saveı Yrd. 
Emniyet MOd.
_________ ULAŞIM
Pamukkale 
DENİZ UÇAĞI 
Fegasue Atunle Seyahat 
METRO
Aydın Turtam 
Süzer Turtam
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GEREKLİ TELEFONLAR
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513 10 55
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KAYMAKAMLIK
51310 51
513 10 53
513 29 54
513 10 28

HASTANELER

TAKSİLER
513 18 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
517 33 04

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

BELEDİYE
Santral
Başkanlık

BUSKİ
İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md.
Su Arıza
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513 10 92
513 10 45
513 77 73
513 18 46
513 71 66

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 45 21 -23 
51345 20

514 57 96
5132325 

51345 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

DENİZ OTOBÜSÜ
Bursa 
Mudanya • 
Yenlkapı 
Yalova 
İDO İmam Asla 
Dinlenme Tes.

256 77 84 
544 30 60

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

ın
513 23 94

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

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
M ilan gaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
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MAR-PET 013 30 33
Tuncay Otogaz 013 10 40
Boyza Petrol 013 O1 03
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ZEYTİN 
KASALARINIZ 
ANINDA SİZE 
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II DOĞANIN HÂZİNESİ Jl
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İyi Parti Gemlik örgütü çalışmalarına başladı

llNWll|IİIlMW ıtf
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurulu 

14 Şubat günü toplanacak.
Çoğunluk sağlanmazsa 2. toplantı 21 Şubat 

2018 Çarşamba günü yapılacak..

Kadri GÜLER
kadri quler@hotmail.com

Güne Bakış

İyi Parti, iyi başladı...
İyi Parti Gemlik’te siyasi yaşama 

‘Merhaba’ dedi.
Geçtiğimiz cuma günü kuruluş 

çalışmalarını tamamlayan İyi Parti 
yönetimi, pazar günü Gemlik’teki 
yerel basını ziyaret ederek ilk faal iye 
tini başlatmıştı.

İstiklal Caddesi’nde ‘Şok’ mağ^nı 
yanında tuttukları bir daireyi ilçe 
binası yapan İyi Parti, dün basın 
toplantısıyla kendini tanıttı. Dev. 4’de

tsaalimiMMiıılaM”

İyi Parti Gemlik İlçe Örgütü kuruluş çalışma 
larını tamamlayarak, dün ilk kez basın karşı 
sına çıktı. İyi Parti İlçe Başkanı Adnan Bıyık 
lı, yeni yönetimin 66 kişiden oluştuğunu be
lirterek, Gemlik’in sorunlar yumağı içinde 
ön plana çıkan iki konusunu ele aldı. Bıyıklı, 
“İyi bir kadro ile hiçkimse ile kavga ve dalaş 
mamız olmayacak. Dalaşmaya değil, iş yap
maya geldik. Adam gibi muhalefet yapmaya 
geldik. Gemlik halkının bize destek olacağı 
na ve yetki vereceğine inancımız tamdır.’’ 
aeaı- Haberi sayfa 2’de

Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Oda sı’nın 
olağan genel kurul toplantısının tarihi belli oldu Genel Kurulda aday o/acag/n" 
söyleyen Beki, görevde bulun duğu 4 vıl 
boyunca esnafın yanında olduğunu be- 
lirterek yeni dönemde yapmak istediklerini 
açıkladı. Haberi sayfa 4 de

pumn
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ivi Parti Gemlik örgütü çalışmalarına başladı

Mnan iımilt "Mam gibi muhalefet mimi w İM"

UYUŞTURUCU 
KULLANIMI

iyi Parti Gemlik İlçe 
Örgütü kuruluş 
çalışmalarını tamam- 
layarak, dün ilk kez 
basın karşısına çıktı. 
İyi Parti’nin İstiklal 
Caddesi’nde bulu
nan ilçe binasında 
düzenlenen basın 
toplantısıyla parti 
çalışmaları 
başlatıldı.
İyi Parti İlçe Başkanı 
Adnan Bıyıklı, yeni 
yönetimin 66 kişiden 
oluştuğunu belirte 
rek, başladığı konuş 
masına Gemlik’in 
sorunlar yumağı için 
de ön plana çıkan iki 
konusunu ele aldı. 
Bunların deprem 
gerçeği ve uyuştu 
rucu olduğunu be
lirten Bıyıklı, Gem
lik’te herkesin ortak 
derdinin kanun hük
mündeki kararname 
ile ilçede şaşkınlık 
ve infial oluştuğunu, 
deprem endişesi 
yaşayan Gemlik 
lilerde bu yetmiyor 
muş gibi ekonomik 
kaygıların ortaya 
çıktığını, ticaretin 
zaafiyete uğradığım 
söyledi. Bıyıklı, 
“Özellikle KHK nın 
açıklandığı gün 
Belediye Başkanının 
sorumsuzca Gemlik 
Taşınacak beyanı ile 
ticaret ve sosyal 
hayat felce uğradı. 
O günden beri Gem
lik’in tüm dinamikleri 
toplantı üzerine 
toplantı tertip edip, 
Gemlik’in sesini 
doğru bir biçimde 
merkezi hükümete 
iletme çabasındalar. 
Gemlik’teki tepki 
sesi gür çıkınca da 
çark ederek basın 
aracılığıyla ve Gem
lik’teki reklam pano 
larına “Gemlik Taşın 
mayacak dönüşe 
cek” yazarak günah 
çıkartmaya çalışmış 
lardır. Bu süreci 
mevcut belediye 
taşıyamamış olup,

AKP iktidarı ve AKP 
li belediye bu yükün 
altında ezilmiştir. 
Deprem gerçeği 
merkezi hükümete 
yanlış aksettirilmiş 
tir. AKP ve iktidar 
sınıfta kalmıştır. Bele 
diye Başkanı ve 
hükümet yetkilileri 
çelişki içindedir. 
Amacımız bu sürecin 
Gemlik halkının 
lehine dönüşmesini 
sağlamak olacaktır. 
Bunun için sadece 
Gemlik’imiz değil, 
Türkiyemizin önemli 
bir bölümünün gerçe 
ği olan depremle il
gili bilimsel kurum
lar, akademik odalar, 
bu meseleye önemli 
oranda emek harca 
yan STK lar ve tüm 
Gemlik halkı ile işbir 
liği yaparak, dünya 
standardına uygun 
ve en önemlisi rantın 
değil, Gemlik halkı 
nın kazanacağı her 
türlü yöntemi tercih 
edeceğiz. Gemlik’in 
taşınma meselesi 
yaklaşım 5-6 yıldır 
AKP li belediye 
başkanı tarafından 
dillendirilmektedir. 
Depremin günü ve 
saati olmaz gerçeği 
ile olası bir deprem 
ile ilgili şu sorulan 
yöneltmek istiyo
rum” dedi.
Adnan Bıyıklı, bele 
diye başkanına 6 yıl 
dır afet bilincini oluş 
turmak için ne tür 
çalışmalar yaptığını, 
deprem anında 
oluşacak bir karma 
şada trafik sorunu 
da dahil insanların 
güvenliği ile ilgili 
olarak ne gibi önlem
ler alındığını, kaç 
tane kurtarma aracı 
olduğunu, okul 
bahçeleri ve stad 
yumlar dışında hangi 
toplanma alanları 
oluşturulduğunu, 
halkı tehdit eden bir 
deprem olduğunda 
50 bin kişi ölür diye 

rek korku saldığını, 
depremden korunma 
ile ilgili halka eğitim 
programı düzenle 
nip, düzenlenme 
diğini, deprem anın 
da insanların nasıl 
hareket edeceği ile 
ilgili davranış biçimi 
oluşturmak için kaç 
kez deprem tatbikatı 
yapıldığını sordu.

İyi Parti Gemlik İlçe 
Başkanı Adnan Bıyık 
lı, Gemlik’in ikinci 
sorununun uyuşturu 
cu olduğunu, uyuştu 
rucu kullanımının 
ilköğretim seviye
sine kadar indiğini, 
anne ve babaların 
aşırı endişeli 
olduğunu, yüzlerce 
gencin ve çocuğun 
uyuşturucu batağına 
saplandığını söyledi. 
Bıyıklı, “Bunun için 
sadece güvenlik 
güçlerimizin çabası 
yeterli değildir. Tüm 
halkı bu mücade
lenin içine katmak 
için öncelikle iktidar
daki siyasi iradenin 
samimi bir çaba için 
de olması ve diğer 
tüm siyasi parti yö
neticilerinin ve özel
likle halkımızın da 
limitsiz destek 
olması zorunludur. 
Biz, diyoruz ki gelin 
hep birlikte geleceği 
miz olan gençleri 
mizin ve çocukları 
mızı bu çıkmazdan 
kurtaralım. Mücadele 
edelim biz bunun 
öncülüğünü yap
maya hazırız” dedi 
Gemlik’te seçilmiş 
yöneticilere karşı 
ciddi bir güvensizlik 
oluştuğunu söyleyen 
Bıyıklı, “Yani halk 
seçilmiş kişilere bile 
güvenmiyor. Gem
lik’in sorunları 
sadece bunlardan 
ibaret değildir.” dedi. 
Adnan Bıyıklı, Gem

lik’in eksiklerini 
sıraladıktan sonra, 
şöyle devam etti”, 
“Kısacası yaşam 
kalitemizi düşüren 
bu sorunlar yumağı 
nı dert edecek bun
larla mücadele ede
cek bu sorunları 
çözecek anlayış 
olarak yola çıktık. 
Gemlik halkının bize 
destek olacağına ve 
yetki vereceğine 
inancımız tamdır. 
Sağa sola “Belediye 
çalışıyor, Gemlik 
değişiyor” diyerek 
değişim olmaz.
Gerçek manada çalış 
mak lazım. Reklam 
panolarında bilgisa
yarda çizdirmekle 
düzenli şehirleşme 
olmuyor. Gemlik’in 
40 yıl öncesini bilen
ler şu anda eski 
Gemlik’in özlemini 
yaşıyor. Acilen yö
neticilerin halkın 
çığlığına ses ver
mesi ve dikkate 
alması gerektiğini 
düşünyoruz.” 
Gemlik’in yapay 
gündemlerden çıka 
rak, gerçek gündem
lerini oluşturacakla 
rım, Gemlik halkı ile 
iç içe bilim ışığında 
hep ileriye bakacak 
larını, en büyük 
yatırımın insana 
yapılan yatırımdır 
mantığıyla hareket 
edeceklerini, halkın 
refah ve huzurunu 
tesis etmek için el
lerinden gelen her 
türlü çabayı harca 
yacaklarını belirten 
Bıyıklı, “İyi bir kadro 
ile hiçkimse ile 
kavga ve dalaşma 
mız olmayacak. 
Dalaşmaya değil, iş 
yapmaya geldik.
Adam gibi muhalefet 
yapmaya geldik. 
Gemlik’te herkese 
ulaşmaya çahşaca 
ğız. Kimseyi ayırt 
etmek gibi bir niyeti 
miz olmayacak. Son 
olarak Ulu önderimiz

Mustafa Kemal 
Atatürk’ün bir 
sözünü hatırlatmak 
isterim. Eğer, gele
cekte benim 
söylediklerim bilim 
ile çelişirse, mutlaka 
bilimi tercih edin” 
diyerek açıklamasını 
bitirdi.
Gazetecilerin sorula 
rım cevaplayan 
Adnan Bıyıklı, kanun 
hükmündeki karar
namenin OHAL 
yasası ile çıkarıldı 
gını, bunun oldu bit- 
tiye getirildiğini be
lirterek, Gemlik’in 
bir yılda taşmama 
yacağına göre, Gem
lik’in neresini boşal 
tacaksınız, ne ya
pacak siniz.?” diye 
sordu ve “Kanun 
hükmündeki karar
name çıkarılarak 
hükümetin yanıltıl 
dığını düşünüyoruz. 
Gemlik’in dönüşümü 
avukat belediye 
başkanı ile olmaya
cak. Bu açıklamalar 
üzerine bilim adamla 
rı hop oturup hop 
kalkıyor. Halka 
doğruyu anlatmak 
gerek” dedi. 
“Muhalefetin bizi 
yanılttınız. Şimdi 
karşımıza başka bir 
şeyle çıktınız” dediği 
ni belirten Bıyıklı, 
“6 katı 3 kata düşü 
rürseniz evinizi 
yıkamazsınız. Vatan 
daş çürük evde otu
rur, deprem olursa 
60 kişi bile ölse 
müteşebbisi beledi 
ye olur” dedikten 
sonra gösterdiği 
deprem haritasıyla 
görüyorsunuz her 
yer deprem bölgesi. 
Hükümet büyük bir 
çalışma içine girerse 
İyi Parti olarak yanın 
da olacağız” dedi, 
ilçe kongresini 13 
Şubat günü yapacak 
larını belirten Bıyıklı, 
“İyi Parti kadın hare 
ketinin en cesur gös 
tergesidir. Kadınlar,

işe el atarsa, bize iş 
düşmez.” dedi.
Toplantıya Bursa 
İl Yönetiminden 
Levent Özen, Birol 
Mumcu, Sabri 
Athoğlu da katıldı. 
İyi Parti Gemlik İlçe 
Yönetimi şu 
kişilerden oluşuyor: 
Adnan Bıyıklı, Ahme 
Baha Elal, Ahmet 
Çelik, Ahmet 
Kar a koç, Ahmet 
Malyemez, Alim Mik 
dat Özden, Bilge 
Dural, Emin Doğru, 
Enver Kürşat Beşe. 
Enver Şanlı, 
Erdoğan Sağlık, 
Erkan Zambak, 
Gizem Güre, Günay 
Enver, Halit Seymer 
Levent Bulan, 
Mehmet Ali Durman 
Mehmet Kantar, 
Memduh Temel, 
Murat Bayram, 
Necati Sarıca, Nilüfe 
Toprakçı, Özkan 
Canbay, Raif İbiş, 
Selahattin Kızılaltun 
Sinan Kahraman, 
Sırrı Malgil, Uğur 
Kaya, Volkan Kap 
lan, Demet Celayir, 
Mustafa Korkmaz, 
Sevgi Durmuş, 
Ejder Güneş, Ahmel 
Okçu, Arife Çetin, 
Berker İbiş, Birol 
Demir, Çiğdem Ateş 
Dilek Aksel, Ersen 
Keskin, Erşen 111 cali 
Halim Akbulut, Hal
ime Yıldız, Kamber 
Temel, Hülya Marat,
Kerim Altın, Mehmet 
Göral, Mehmet Kök- 
salan, Mehmet 
ölmez, Melis Doğru, 
Murat Akbulut, 
Murat Kader Ateş, 
Ömer Faruk Demir, 
Özhan Ayaz, 
Savaş Akkan, 
Sedat Akkuş, Serpil 
Bayraktar, Talip 
Demiralay, Tufan 
Mete, Tuğba 
Günözer, Türkan 
Demiralay, Ülkü 
Aydın, Zehra Çakıcı, 
Zübeyde Çelik, 
Zühal Yıldız.
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Orhangazi de, 
tankere arkadan 
çarpan otomobilin 
sürücüsü Haşan 
Hüseyin Akın (40), 
ağır yaralandı. 
Kaza, saat 03.00 
sıralarında ana yol 
üzerinde meydana 
geldi. Yalova'dan 
Orhangazi yönüne 
giden Haşan 
Hüseyin Akın 
yönetimindeki 16 
FDL 73 plakalı oto
mobil, aynı yöne 
giden Tevfik 
Türker (38) yöneti-. 
mindeki 10 ANC 06 
plakalı tankere 
arkadan çarptı.

Uyuşiurucuya geçit »ok!
Bursa'da narkotik 
polisinin yaptığı 
uyuşturucu ope 
rasyonunda 5 kişi 
gözaltına alındı. 
II Emniyet 
Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri, Yıldırım ve 
Osmangazi ilçele 
rinde uyuşturucu 
kullanmak suçun
dan 3 kişiyi 
yakaladı.

ÖlttmiMo Hr Msinin hayatını kurtardı
Bursa'da beyin 
ölümü gerçekleşen 
Şerife Kaçmaz'ın 
bağışladığı organ 
lan nakil bekleyen 
bir başka hastanın 
hayatını kurtardı. 
Bursa Yüksek İhti
sas Hastanesinde 
beyin ölümü gerçek 
leşen 67 yaşındaki 
Şerife Kaçmaz'ın 
ailesi organlarını 
bağışla ma kararı 
aldı. Nakil verileri 
uygun olan Aysun 
Öcal'a böbrek nakli 
için müjdeli haber 
geldi. ÇOMÜ Organ 
Nakil Merkezine

Aşırı hızlı olduğu 
belirtilen otomobil, 
savrulup, takla attı. 
Kazada, orta re- 
füjde ters dönen 
otomobilde sıkışan 
sürücü Akın, 
ağır yaralandı.

davet edilen Öcal, 
böbrek nakli ameli 
yatına girmekten 
korkunca, merkez 
yetkilileri gerekli 
bilgileri verip ken
disini ikna etti. 
Öcal, böbrek 
nakliyle yeniden 
sağlığına kavuştu. 
ÇOMÜ Tıp Fakültesi 
Organ Nakil Merke 
zi Müdürü Doç. Dr. 
Cabir Alan, gazete
cilere yaptığı açıkla 
mada, merkez
lerinin 2015 yılın 
dan bu yana faali 
yette bulunduğunu 
söyledi. Bu süreçte

Olay yerine 
sevk edilen itfaiye 
ekiplerinin, 
vatandaş ların da 
yardımıyla araçtan 
çıkardığı Haşan 
Hüseyin Akın, 
ambulansla

40 böbrek nakli 
işlemi gerçekleşti 
rildiğini ifade eden 
Alan, şöyle konuş 
tu: "Bu 40 nakilin 
20'si son 6 ay 
içinde yapıldı. Bir 
ay içinde 5, bir 
hafta içinde ise 3 
organ nakli yaptık. 
Bursa'da beyin 
ölümü gerçekleşen 
bir hastanın ailesi 
organlarını 
bağışlama kararı 
aldı. Bakanlığımızın 
bize verdiği liste 
deki hastalarımız 
dan Aysun Hanım'a 
ulaştık. Aysun

Katliam nlbi 
Kazada ölü sayısı 

3 yükseldi

Orhangazi 
Devlet Hastane- 
si'ne kaldırılarak 
tedaviye alındı. 
Polis, tanker 
şoförü Tevfik 
Türker'i 
gözaltına aldı.

ekipler, bu şahısla 
ra uyuşturucu sa
tana U.A. ve E.D'yi 
gözaltına alındı. 
Şüphelilerin ev
lerinde ve araçla 
rında yapılan ara
mada bir miktar es 
rar, bonzai, eroin, 
metamfetamin ve 
bir miktar para ele 
geçirildi. 2 şüpheli 
işlemlerinin 
ardından adliyeye 
sevk edildi.

Hanım'ın böbrek 
nakli ameliyatı 
yaklaşık 4 saat 
sürdü. Ameliyat 
sonrası hasta 
mız 3-4 gün 
içinde taburcu 
edilebilecek du
ruma geldi.
Ameliyat öncesinde 
ise ilginç bir durum 
yaşandı. Aysun 
Hanım korktuğu 
için önce ameliyat
tan vazgeçti. Ken
disiyle oturduk, 
konuştuk, ikna 
ettik. Bize güve 
nerek ameliyata 
girdi.”

İnegöl ile Yenişehir ilçeleri arasında iki 
servis aracının çarpışması sonucu 
meydana gelen kazada çok sayıda 
yaralı olduğu bildirildi. Bursa'da bir 
seyahat şirketine ait servis ile Suriyeli 
işçileri taşıyan minibüs çarpıştı. 
Kazada 3 kişi ölürken, 32 kişi 
yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, 
Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı 
Yenişehir - İznik yof ayrımında sabah 
saatlerinde meydana geldi. Bir seyahat 
şirketine ait olan 16 S 6820 plakalı 
servis ile 10 RT 895 plakalı minibüs 
kavşakta çarpıştı. Kazanın etkisiyle 
araçlarda bulunanlar yola savrulurken, 
olay yerine kısa sürede çok sayıda 112 
ve polis ekibi sevk edildi.
Yapılan ilk incelemede, kaza sonucu 3 
kişi hayatını kaybederken, 32 kişi 
yaralandı. Yaralılar ambulanslarla 
bölgede bulunan çeşitli hastanelere 
kaldırılırken, olayla ilgili 
soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. 
KAZADA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ 
BELLİ OLDU:
Yolcu minibüsünde bulunan Bingül 
Şemaki (81) ile işçi servisinde bulunan 
Suriyeli vatandaşlardan Halil Elahmed 
(29) ve Adle Ubeyd (18) olay yerinde 
hayatlarını kaybetti. Kazada hayatını 
kaybeden Bingül Şemaki'nin (81) 
Yenişehir eski Belediye Başkanı mer
hum Vedat Cemil Şemaki'nin eşi 
olduğu öğrenildi. Suriyeli işçilerin ise 
yola dağılan gıda malzemeleri ve 
giysileri dikkat çekerken, bir tavuk 
çiftliğinde çalışmak için yolda 
oldukları ifade edildi.
Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

ıciısm
HİSARTEPE MAHALLESİNDE 

FULL DENİZ MANZARALI 
4+1 DUBLEKS EV 

SAHİBİNDEN SATILIKTIR 
0 535 854 51 08
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Güne Bakış
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurulu 14 Şubat günü toplanacak. 

Çoğunluk sağlanmazsa 2. toplantı 21 Şubat 2018 Çarşamba günü yapılacak..

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

İyi Parti, iyi başladı...
Saat 16.oo da yapılacağı duyurulan basın 

toplantısı belirlenen zamanda başladı.
Kadın yönetim kurulu üyelerinin dikkat çe

kici olduğu basın toplantısında, ilçe başkanlığı 
görevini üstlenen Adnan Bıyıklı ve il yöneti
minden gelen üç kişi ile birlikte kurucu üyeler 
hazır bulundu.

Adnan Bıyıkh’nın konuştuğu masanın arka 
sındaki duvarda, Mustafa Kemal Atatürk ve İyi 
Parti Genel Başkanlar/ Meral Akşener’in büyük 
bir portresi asılmıştı.

Adnan Bıyıklı aktif siyasete ilk kez başladı.
Bundan önce DYP’sinde Belediye Başkan 

aday adayı oldu, o dönem Merkez, Kurşunlu 
eski Belediye Başkanı Bayram Demir’i aday 
gösterdi.

2014 yerel seçimlerinde ise MHP’nin Gemlik 
Belediye Başkan adayı oldu.

Beklenenin üzerinde oy aldı. MHP’nin tari
hinde göremeyeceği bir oydu bu.

Bıyıklı, 20 bin 550 oy alarak kullanılan 
oyların yüzde 31.8’ini aldı.

İktidar Partisi adayının oyu ise 25 bin 122 
aradaki fark 4 bin 572 idi.

Gemlikli Adnan Bıyıklı yı bu seçimlerde 
tanıdı. CHP’nin gca <ıien uzaklaştı llıuıı 
ye Başkanı Fatih Mehmet Güler den sonra 
aday olan İbrahim Talan ise 14 bin 641 oy aldı 
bu seçimlerde.

2014 yerel seçimlerinin galibi Refik Yılmaz’ 
dı ama yıldızı parlayan Adnan Bıyıklı oldu.

Adnan Bıyıklı yine MHP’de siyasete devam 
edecekti. Hedefi yine Belediye Başkanlığıydı.

MHP Gemlik yönetiminde değişiklik oldu.
Bu arada, MHP içinde Genel Başkan Devlet 

Bahçeli’yle karşı olanlar kongre istemesiyle 
partide cadı kazanları kaynamaya başladı. 
MHP giderek küçülüyordu. Büyümesi ise 
yönetim değişikliğiyle olacağını savunanlar, 
Bahçeli’nin gazabına uğradılar.

Kongreleri yaptırılmadı, genel merkez baş 
ka, parti delegelerinden imza alan muPaılTier 
başka salonlarda genel kurul yaptılar.

Sonunda muhalifler partiden ihraç edildi. 
Edilmekle kalmadı fetoçü bile oldular!

Meral Akşener ve arkadaşlarıyla büyüyecek 
olan MHP, Devlet Bahçeliyle küçülmeyi seçti.

MHP tabanının ilgisi sonucu partilerinden 
kovulanlar İyi Parti’yi kurdu.

Siyasi Partiler iktidar olmak için siyaset ya
parlar.

MHP’nin böyle bir kaygısı yoktu. Az olsun 
bizim olsun zihniyeti yine kendini göstermişti.

İyi Parti Türkiye de örgütlenmesini tP",aı" 
ladı. Yerel ve genel seçimlere girecek. Cumhur 
başkanlığı seçimlerinde nasıl bir yol izleyece 
ğini göreceğiz. MHP de kendine beklediği 
yerini bulamayacağını anlayan Adnan Bıyıklı, 
rotasını yeni merkez milliyetçi sağ par11 ö,an 
İyi Parti ye kırdı.

Dün, 66 kişiden oluşan kalabalık bir yöne
tim kurulu ile basın kaşı sına çıkan İyi Parti 
Gemlik siyasetine kalite getireceğini umuyo
rum. Haydi hayırlısı.

Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Oda 
sı’nın olağan genel 
kurul toplantısının 
tarihi belli oldu. 
Oda Başkanı İsmail 
Beki, dün basın 
toplantısında genel 
kurulun 12 Şubat 
2018 günü toplana 
cağını, bu toplantı 
da çoğunluk sağlan 
madiği takdirde 2. 
toplantının 21 Şubat 
2018 Çarşamba 
günü Pırıltı Düğün 
Salonunda yapılaca 
ğını söyledi.
Genel Kurulda aday 
olacağını söyleyen 
Beki, görevde bulun 
duğu 4 yıl boyunca 
esnafın yanında 
olduğunu belirterek, 
yeni dönemde yap
mak istediklerini 
açıkladı.
Genel kurulda yeni 
bir aday çıkmazsa 
eski Esnaf ve Sanat 
karlar Odası Başka 
nı İbrahim Talan ile 
iki listenin çekişece 
ği genel kurul için 
taraflar arasında 
mücadele kızışıyor. 
İsmail Beki Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası’n 
da yaptığı açık

Gemlik Nakliyeciler Derneği genel kurulu yapılılı

İSMİN SMN SlllltMI
Gemlik Nakliyeciler 
Derneği’nin yapılan 
Genel kurul 
toplantısında Osman 
Sertaslan ve yöne
timi, güven tazeledi. 
Geçtiğimiz 
cumartesi günü 
yapılan Nakliyeciler 
Derneği genel kuru
lunda üyeler yoğun 
katılım sağladı. 
Çalışma ve gelir 
gider raporlarının 
okunarak yöne 
tim ve denetleme 
kurullarının 
aklanmasından 
sonra seçimlere 
geçildi.
Yapılan seçimlerde 
Osman Sertaslan, 
Faruk Aktaş, Levent 
Pazvant, Salih Diş, 
Alper Aslan, Orhan

lamada şu görüş 
lere yer verdi: “2014 
- 2018 yılları arası 
4 yıllık hizmet süre 
mizi hayırlısıyla 
bitirdik.Yeni dönem 
Genel kurulumuz 1. 
toplantısı 14 Şubat 
2018 Çarşamba 
günü saat 11.00’de 
Oda Lokalimizde, 
çoğunluk sağlan 
mazsa 2. toplantı, 
21 Şubat 2018 
Çarşamba günü 
saat H.oo’de 
Pırıltı Düğün Salon 
lan Kat. 3 adresinde 
yapılacaktır. Şimdi 
den adaylarımıza ve 
esnaflarımıza hayırlı 
uğurlu olmasını di
lerim. Dört yıllık

Sakalhoğlu ve 
İsmail Kardoruk 
yönetim kurulu 
üyeliklerine seçildi. 
Seçimlerden sonra 
söz alan Osman 
Sertaslan, “Geçti 

hizmet süremiz 
boyunca esnafımı 
zın yanında olduk. 
SORUNLARIN 
ÇOĞUNU ÇÖZDÜK 
Sorunların çoğunu 
çözdük ve yeni 
dönem için hazırlık 
larımıza başladık. 
Odamızda 1800 
civarında kayıtlı 
esnaf bulunmak 
tadır. Basit usûlde 
muhasebesini tu
tarak hizmet verdiği 
miz 300 civarında 
esnafımız vardır. 
Yapacağımız Genel 
Kurulda 1650 esna 
fimiz oy kullanabile
cektir. Yeni hizmet 
döneminde her 
zaman olduğu gibi 

ğimiz dönemde 
olduğu gibi bu 
dönemde de Gem
likli Nakliyecilerin 
birlik ve beraberliği 
için çabamıza 
devam edeceğiz. 

esnafımızın yanında 
durarak sorunlannı 
çözmeye devam 
edeceğiz. Yeni 
dönem projeleri 
mizin birkaç tanesi 
ni basınımızla pay 
laşmak istiyorum. 
YENİ KOOPERATİF 
KURUCAĞIZ 
Birincisi Küçük 
Sanayi Sitesi esna 
fimizin çalışma 
şartlannı iyileştir 
mek için mevcut 
olan kooperatif 
yönetimi işbirliği ile 
sanayideki işyeri 
sayısını arttıracağız. 
Ayrıca Bağ-Kur 
Sanayi Sitesi için 
üye sayısını arttıra 
rak kooperatif kura 
cağız ve mevcut 
araziyi genişleterek 
yeni sanayi sitesini 
esnafımıza kazandı 
racağız. İçinde Dü 
ğün Salonu toplantı 
salonu, Banka, 
ÂTM’İeri bulunan 
çok amaçlı Esnaf 
Sarayı yapacağız. 
Bunlar gibi pek 
çok projemizi 
gerçekleştireceği 
miz yeni bir 
dönem olmasını 
diliyorum.”

Bana ve yönetimi 
kurulumuza 
güvenerek tekrar 
görev almamızı 
sağlayan tüm 
üyelerimize teşek 
kür ederim. ” dedi.
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Nilüferde caz şöleni Haşladı
Nilüfer Belediye- 
si'nin bu yıl üçün 
cüsünü düzenle 
diği Uluslararası 
Nilüfer Caz Tatili 
başladı 
Nilüfer Belediye- 
si'nin, cazın ustala 
rint hayranlarıyla 
buluşturduğu, film 
gösterimleri ve 
atölyelerle birlikte 
sanatseverlere 
farklı bir fırsat 
sunduğu Uluslara 
rast Nilüfer Caz 
Tatili başladı. Bu 
yıl üçüncüsü 
düzenlenen festi
valde ilk sahneyi 
Maden Öktem Er- 
sönmez grubu aldı. 
Nâzım Hikmet 
Kültürevi'ndeki 
konser öncesi, 
Demet Tuğcu ve 
Orkestrası'nın 
performans 
sergilediği açılış 
kokteyli düzen

lendi. Açılış kok
teylinde konuşan 
Nilüfer Belediye 
Başkanı Mustafa 
Bozbey, "Inanıyo 
rum ki cazın mavi 
notalarıyla şehri 
mize güzel anlar 
sunacak olan 'Caz 
Tatili', evrensel 
duruşuyla yine sî
zlerden tam not 
alacak" dedi. 
Nilüfer Belediye- 
si'nin kültür sanat
taki iddiasını 
ulusal ve uluslara 
rası platformlara 
taşıyarak, yerelden 
evrensele bir 
duruş sergilediğini 
ifade eden Başkan 
Mustafa Bozbey, 
Uluslararası Nilüfer 
Caz Tatili Festival- 
i'nin de bu duru 
şun yansıması ol 
duğunu vurguladı. 
Nilüfer Belediye 
Başkanı Mustafa

Bozbey, herkesi 
Uluslararası Nilüfer 
Caz Tatili'nin 
büyülü dünyasına 
katılmaya davet 
etti. Müzik tutkun 
larının büyük ilgi 
gösterdiği gece, 
Nilüfer Caz Tatil- 
i'nde ilk sahneyi 
alan Sarp Maden, 
Alp Ersönmez ve 
Volkan Öktem'in 
oluşturduğu 
Maden Öktem Er

sönmez konseriyle 
devam etti. Nilüfer 
Belediye Başkanı 
Mustafa Bozbey'in 
de izlediği kon
serde, modern caz 
üçlüsü, kendine 
özgü müzik tarzla 
rıyla izleyenlere 
muhteşem bir gece 
yaşattı. Maden 
Öktem Ersönmez, 
konserin sonunda 
dakikalarca ayakta 
alkışlandı. Gecenin 

sonunda, Nilüfer 
Belediyesi Kültür 
ve Sosyal İşler 
Müdürü Güney 
Özkılınç, Maden 
Öktem Ersönmez 
grubuna çiçek ver
erek teşekkür etti. 
Ersönmez, kon
serin ardından son 
çıkardıkları al
bümü, BursalI 
hayranları için 
imzaladı.
18 Şubat'a kadar 

devam edecek 
Uluslararası Nilüfer 
Caz Tatili, kendi 
geliştirdiği 5 telli 
kontrbasıyla ünlü 
olan Renaud Gar- 
cia-Fons kon
seriyle devam 
edecek. Ünlü kon
trbas ustası, 31 
Ocak Çarşamba 
günü Nâzım Hik
met Kültürevi'nde 
yeni projesi Revoir 
Paris ile BursalI 
ların karşısına 
çıkacak. Caz Tati 
li'nde sahne alacak 
usta isimlerden biri 
de Fatih Erkoç 
Ouartet. 8 Şubat 
Perşembe günü 
BAOB Oditor 
yum'da düzenlene 
cek konserde 
Fatih Erkoç, 
Bursah hayranla 
rina unutulmaz bir 
müzik ziyafeti 
yaşatacak

"Keloğlan Kayıp Orman Cücesi” sahnelendi
2018 yılı kültür 
sanat etkinlikleri 
kapsamında sah
nelenen oyunlar ile 
hafta sonu biri 
gölge oyunu olmak 
üzere üç oyun sah
nelenerek sömestr 
tatilinde giren 
çocuklar, haftaso- 
nunu dolu dolu 
geçirdi. Gemlik 
Belediyesi Kültür 
ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü tarafın 
dan, Çocuklarda 
hayal gücünün 
gelişimi ve 
yaratıcılığın ortaya 
çıkarılması adına 
sahnelenen oyun
lar ile çocuklar,

hem kendi yaşıtları 
ile tiyatro izle
menin keyfini hem 
de farklı temaların 
işlendiği eğlenceli 
oyunları oynama 
mn mutluluğunu 
yaşadı.
Çocuklar, cumarte 

si ve pazar günleri 
ikişer seans olmak 
üzere, Keloğlan 
Kayıp Orman 
Cücesi ve Hüseyin 
Goncagül tiyatro
sunun yanı sıra 
Büyükşehir Beledi 
yesinin Karagöz’ün 

Uzay Yolculuğu 
gibi birbirinden 
güzel tiyatro ve 
gölge oyunları ile 
keyifli dakikalar 
geçirdi. Yunus 
Emre Kültür 
Merkezinde izle 
yiciyle buluşan 

eğlenceli tiyatro 
oyunları, çocuklar 
kadar yetişkinler 
tarafından da 
büyük ilgi gördü. 
Oyunlarına zaman 
zaman minik 
seyircilerini de 
dahil eden tiyatro 

oyuncuları, 
oyunların so 
nunda çocuklarla 
fotoğraflarda 
çektirdi. Oyunları 
keyifle izleyen 
vatandaşlar, 
tiyatrocuları 
alkışlarla ödül
lendirdi. Çocuklar 
kadar yetişkinlerin 
de keyifle izlediği 
ve büyük ilgi 
gösterdiği tiyatro 
oyunları sonrası 
veliler de çocukları 
için gerçekleşti 
rilen bu tür 
organizasyonlar 
için Gemlik Bele 
diyesine teşekkür 
etmeyi unutmadı.

KflŞ€D€ B€Kl€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 
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BELEDİ YESPOR RÜZGAR GİBİ ESTİ
Türkiye Salon Atle
tizm Şampiyonası 
20-21 Ocak 2018 
tarihlerinde İstan
bul’da yapıldı. 
Atletizm Federasy
onu tarafından İs
tanbul Aslı Çakır 
Alptekin Spor Salo
nunda organize 
edilen Salon Atle
tizm Şampiyona 
sında, Gemlik 
Belediyesi Gençlik 
ve Spor Kulübü 
adına yarışan Beyza 
nur Topçu 60 metre 
engel I ibranşında 11. 
60 koşarak Türkiye 
2’ncisi olurken, 
1500 metrede koşan 
Edanur Eren 5.06 ile 
10’uncu oldu.
Küçükler Kate

gorisinde Fatma 
Ulutaş 800 metrede 
8’nci, Yıldız Kızlarda 
Deniz Aytun ise ’ 
12.ncisi oldu. 3000 
metre Erkeklerde 
ter döken İsmail 
Özkan 9.45’lik dere

cesi ile gelecek 
yarışmalar için 
umut vaat etti. 
795 sporcunun 
katıldığı Ulusal 
düzeyde ki 
yarışmaların zorlu 
ve mücadele gerek

tiren müsabakalar 
olduğuna dikkat 
çeken Gemlik 
Belediyespor Atle
tizm Antrenörü 
Burhan Gümüş, 
“Gelecek yıllarda 
Gemlik’ten birçok 

sporcunun milli 
forma ile Ülkemizi 
temsil edeceğine 
olan inancımız tam. 
Bizden desteklerini 
esirgemeyen Başta 
Gemlik Belediye 
Başkanımız Refik

Yılmaz olmak üzere, 
Kulüp Başkanımız 
HulisiGandar’a, 
sporcu ailelerine ve 
tüm sevenlerimize 
sonsuz teşekkür 
ediyoruz” diye 
konuştu.

Avrasya Tüneli 
Yönetim Kurulu Baş 
kanı Başar Arıoğlu, 
1 yılda ekonomiye 
1,2 milyar liralık 
katkı sağladıklarını 
ifade ederek tünel 
geçiş fiyatının en az 
20 TL olacağını be
lirtti.
Asya ve Avrupa'yı 
ilk kez deniz tabanı 
altından geçen iki 
katlı karayolu 
tüneliyle birbirine 
bağlayan Avrasya 
Tüneli, faaliyete 
geçişinin 1'inci 
yılını geride bıraktı. 
1 milyar 250 milyon 
dolarlık projenin 
işletme süresi 24 yıl

5 ay. Sonunda tünel 
kamuya devredile
cek. Habertürk'ten 
Yavuz Barlas'ın 
haberine göre ilk yıl 
günlük ortalama 45 
bin araç tüneli 
kullandı. 1.8 milyon 
farklı plakalı araç 
olmak üzere 15.6 
milyon araçlık geçiş 
yapıldı.

"KULLANANLARIN 
SAYISI HIZLA 
ARTIYOR"

Devletin geçiş 
garantisi için 
verdiği rakam yıllık 
25 milyon. Yani 
günlük 68 bin 500.

Şimdilik fark çok 
gibi görünse de İs
tanbul'da artan 
trafik bu noktadaki 
geçişleri çok hızlı 
artırıyor.
Avrasya Tüneli 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Başar 
Arıoğlu, "Yıl içinde 

bir pazar günü 65 
bin 927 geçişlik 
rakama ulaştık, bu 
yıl sonuna doğru 68 
bin olan garanti 
sınırındaki rakam 
lan rahat yakalarız. 
Bu yıl devletten 9 
milyon araç geçiş 
parasını alıyor 

olacağız. Bu da 
yaklaşık 150 
milyon TL'ye denk 
geliyor. Ama bu 
rakam 2018'de 
4'te 1'e kadar iner. 
2019'a geldiği 
mizde artık günlük 
garantiyi rahat 
hkla tuttururuz.

Hatta daha sonra 
biz devlete 
ödeme yapmaya 
başlayacağız. 
Bu kez de garanti
nin üzerindeki 
geçişin yüzde 
30'unu devlete 
ödeyeceğiz. 
Hedefimiz proje 
başlamadan önce 
günlük geçişin 150 
binleri bulması 
yönündeydi ancak 
bunu gerçekleş 
melerle revize ettik 
gelecek yıllarda 
hedefimiz günlük 
kapasite olarak 
100-120 bin ara 
sına ulaşması 
yönünde" dedi.

ABONE OLDUNUZ MU?Gemlik K^fez
İ- ..GENLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 
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Ocakta yüzde 15 ihracat artısı bekli'ioruz
Türkiye İhracatçılar
Meclisi Başkanı 
Mehmet Büyükekşi, 
2018 Ocak ayı ihra
cat oranı beklenti
lerini açıkladı.
Türkiye İhracatçılar 
Meclisi Başkanı 
Mehmet Büyükekşi, 
Ocak ayı ihracat 
beklentilerini 
açıkladı. Büyükekşi, 
"Kesin olmamakla 
beraber yüzde 15 
civarında ihracat 
artışı hedefliyoruz 
ve 12 milyar 
doların üzerine 
çıkacağız" dedi. 
Daha önce de 
TİM'den yapılan 

açıklamaya göre, 
2017 yılını, tüm 
zamanların en 
çok ihracat yapılan 
aralık ayı ve 
2017 yılı itiba 
rıyla da Cumhuriyet 
tarihinin en iyi 
ikinci yıllık ihra 
cat rakamına 
ulaşarak kapatan 
ihracatçılar, 6 sek
törde de 
ihracat rekoru 
kırmayı başardı. 
Açıklamada 
görüşlerine yer 
verilen TİM Başkanı 
Büyükekşi, 2017’de 
ihracatın istisnasız 
her ay arttığını be-

£• /L. L-r. . 
«^V^v*iT £2

lirterek, şu 
açıklamalarda 
bulunmuştu: 
"12 ayın 8’inde 
ihracatımızdaki artış 
çift haneli oldu. Bu 

gurur tüm 
ihracatçılarımızın.
2017’de ayrıca 6 
sektörümüz, tüm 
zamanların ihracat 
rekorunu kırdı. 2000 

yılında sadece 2,4 
milyar dolar olan 
otomotiv ihracatımız 
geride bıraktığımız 
2017 yılında 28,5 
milyar dolarla tüm 

zamanların en 
yüksek seviyesine 
geldi. Aynı 
dönemde makine 
sektörü ihraca 
timiz 6,1 milyar 
dolar ile zirveye 
ulaşırken, mü 
cevher sektörü 
3,3 milyar dolar, 
savunma ve 
havacılık sektörü 
1,7 milyar dolar, 
meyve ve sebze 
mamulleri sektörü 
1,4 milyar dolar ve 
süs bitkileri 
sektörümüz de 
85 milyon dolarla en 
yüksek yıllık ihracat 
seviyelerini gördü."

lleznesiz dönem başlıyor
Maliye Bakanlığı 
Stratejik Plam’yla 
veznesiz saymanlık 
projesi hazırlana 
cak. Projeyle tahsi
lat ve ödeme ben 
zeri mali işlemlerin 
bankacılık sis
temiyle yapılması 
sağlanacak.
Maliye Bakanlığının 
2018-2022 dönem
ine ilişkin Stratejik 
Plan hazırladı. Plana 
göre, kamu mali 
yönetiminde mali 
saydamlık ve hesap 
verilebilirlik ön 

plana çıkarılacak. 
Genel yönetim 
kapsamındaki 
idarelerin muhasebe 
düzenlemelerine 
uyum düzeyleri 
artırılırken, bu 
düzenlemelere ve 
birlikte çalışılabi 
lirlik esaslarına 
uygun işleyen har
cama ve muhasebe 
bilişim altyapısı 
oluşturulacak. 
KOLAYCA 
İZLENEBİLECEK 
Doğru, güvenilir, 
standart ve sürekli 

veri üretimi sağla 
narak vatandaşların 
hesap sorma süre 
cinde etkin bir şekil 
de yer alabilmesi 
için kamu hesap 
larının kolayca 
izlenebileceği rapor
lar yayımlanacak. 
Kamu mali analiz 
teknikleri geliştirile 
rek, mali istatistik
lerin kalitesi 
artırılacak. Muhase 
be hizmetlerinin 
yönetime bilgi 
verme işlevine daha 
da işlerlik

kazandırmak için 
muhasebe hizmet
leri ilgili kamu ida 
relerine devredile
cek. Plan kapsa 
mında muhasebe 
birimlerinin sundu 
ğu tahsilatlar ve 
ödemeler gibi mali 
işlemlerin banka 
cıhk sistemi üzerin 
den yapılmasının 
sağlanması için vez
nesiz saymanlık 
projesi gerçekleştin 
lecek. Yeni muhase 
be anlayışına uygun 
olarak kayıtların

idarelerce tutulması 
ve muhasebe hiz 
metlerinin ilgili 
idareler tarafından 
yürütülmesi sağla 
nacak. Kamu idare 
lerinde muhasebe 
hizmetlerinin 
sertifikalı personel 
eliyle yürütülmesi 

sağlanacak. 
Bunların yanı 
sıra planla 
halihazırda 7 bin 
680 olan sertifikalı 
muhasebe yetkilisi 
sayısın ise 2022 
yılında 8 bin 
930’a çıkması 
hedefleniyor.
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GEREKLİ TELEFONLAR* RESMİ DftlRELER DEKİZ OTOBÜSÜ

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt Md. 
Halk Kütüphane 
Ac-lzûrlilz

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74

KAYMAKAMLIK 513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42

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

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

ASKenlK ŞD.
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md.
Llallr Prıifim Mı'ıd

ULAŞIM _______ 513 15 07
Pamuktu le
DENİZ UÇAÖI
Pegasua Akınla Seyahat 
METRO
Aydın Turtam
Süzer Turizm 
Kanberogiu-Esaday

Kamil Koç

612 OO 26
513 65 13
6*14 63 62
613 12 12
613 20 77
612 1O 72
6*14 46 40
612 O1 63

513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73

I. 513 18 46
513 71 66HASTANELER

riaiK cgııirn ıvıua
İŞ-KUR

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.

517 34 00
513 23 29 BELEDİYE

Mer.Safi.OcaÇı
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 10 68
513 65 29
280 44 44

Santral
Başkanlık

513 45 21 -23
513 45 20

TAKSİLER BUSKİ 5145796
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 23 25 
51345 21-182 
51345 21-111 

Yalnız 185

Bursa 256 77 84
Mudanya $44 30 eo
Yenlkapı (212) 516 12 ı2
Yalova (226) sn 13 23
IDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

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

DAĞITICILAR

lEllllllffltMGemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL :43 SAYI: 5992 

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)

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

VENÜS SİNEMASI 
DELİHA2 

11.30-14.00-16.30- 
19.00-21.15 

ARİF VE 216 
11.30-14.00-16.30- 

19.00-21.30 
COCO 

11.30-13.30-15.45-
18.00-20.00 
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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yemeklİ 
YEMEKSİZ

ve HER TÜRLÜ 
I cemİyetlerİnİz 

İÇİN 
HİZMETİNİZDEYİZ

IŞr'. I HER BÜTÇEYE
\ UYGUN
' KİŞİYE ÖZEL VE 

HAZIR GELİNLİK 
KINALIK - Nİ5ANLIK

1 ..KAFTAN- j
Sft?' ÖZEL DİKİM / 

VE HAZIR AB İY^B

PROFESYONELjf
KADROMUZLA* 

'HİZMETİNİZDE^?

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

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

l®U7,-nwî'YiLi
REZERVASYONLARIMIZ 

BAŞLAMIŞTIR
IggJHEj Terzioğlu Moda ' .
İstiklal Cad. Bora Sok. No: 3/B GEMLİK
facebook

GSM: 0 532 615 31 05 GSM: 0 54152012 02 I



Fî KONTİNÜ2017 MODEL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE YÜKSEK VERİMLİ SIKIM!

ZEYTİN 
KASALARINIZ 
ANINDA SİZE 
. TESLİM! r

GÜNLÜK 300 TON BASKI SIRASI BEKLEMEK YOK 
nuzKiuıyiKUMsnıa YENİ FABRİKAMIZYALOVA YOLUNDA HİZMETİNİZDE!

MARMARA'NIN EN BÜYÜK ZEYTİNYAĞI FABRİKASI ^05306606880

GemlikKTrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

31 Ocak 2018 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

Esnaf ve Sanatkarlar Odası öncülüğünde pazarcı esnafından kampanyaya destek

i

Güne Bakış
Kadri GÜLER

I kadri_guler@hotmail.com

Afrin
Türk Silahlı Kuvvetleri yaklaşık 12 

gündür komşu ülke Suriye sınırları için
deki Afrin’de YPK kuvvetlerini yok 
etmek için savaşıyor.

Cumhuriyet tarihimizde Mustafa Ke
mal’in bize dış politikamızda bıraktığı 
ilke “Yurtta barış, Dünyada barış”tır.

Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan son 
ra komşularıyla iyi geçinmiş, ülkemizin 
barış ülkesi olması için birçok antlaş 
malar imzalanmıştır. Devamı 4’de

Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından 
Türk Silahlı Kuvvetleri’ne mühimmat desteği 
sağlamak amacıyla kapalı pazar yerinde, kam
panya başlatıldı. Oda Başkanı İsmail Beki, 
Gemlik esnafının kanıyla, canıyla, parasıyla ve 
duasıyla her zaman devletin yanında olduğunu 
söyledi. Beki, Bu harekat Türk milletinin bütün 
lüğünün ve kararlılığının en büyük gös tergesi 
olacaktır” dedi. Haberi sayfa 2’de

Türkiye’deki tüm noterler araçların 
yalnız satışını değil tescil ve 

sicilini de tutacak.

Noterler «arınılan 
haşlayarak ruhsat 

«erebilecek

Gemlik 2. Noteri Ferhat Ertekin, yaptığı 
açıklamada mevzuat değişikliği ile 1 
Şubat tarihinden itibaren araç tescil ve 
sicil işlemlerinin noterler tarafından 
yapılacağını söyledi. Ertekin, bu işlemin 
bürokrasiyi azaltacağını, vatandaşın işi 
nin kolaylaştıracağını belirtti. Sayfa 2’de

Fiyonk,
BAY VE BAYAN AYAKKABIAYAKKABININ YENİ ADRESİ

ÇEŞITLER1MIZIG0RMEDEW
PUnlIl? KARAR VERMEYİN...

ÜRÜNLERİMİZ ORJINALDIR
Mrk : Orhangazi Cd. Beşiktaşlılar Derneği Karşısı GEMLİK 

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

DahaW‘Ye 
$ Adım W’

gemlikfiyonkayakkabi@outlook.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
mailto:gemlikfiyonkayakkabi@outlook.com
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Esnaf ve Sanatkarlar Odası öncülüğünde pazarcı esnafından kampanyaya destek

tsnaftan İSIT »a Bağış kampanyası başlatıldı
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
tarafından Türk 
Silahlı Kuvvetleri’ne 
mühimmat desteği 
sağlamak amacıyla 
kapalı pazar yerinde, 
kampanya başlatıldı. 
Oda Başkanı İsmail 
Beki, Gemlik esnafı 
mn kanıyla, canıyla, 
parasıyla ve duasıyla 
lier zaman devletin 
yanında olduğunu 
söyledi.
Türkiye’nin güçlen
mesini, büyümesini 
istemeyen dış güç
lerin terör örgütleri 
kanalıyla bölücülük 
faaliyetlerini yürüt
tüklerini kaydeden 
Beki şöyle konuştu: 
"Türkiye Cumhuri 
yeti Devletinin güç 
lenmesini, büyü 
meşini, hiç bir şekil 
de hazmedemeyen 
dış güçler, yıllardır 

ülkemizin ve Türk 
milletinin önünü 
kesmek için çeşitli 
tuzaklar kurarak, 
dost görünüp düş 
mantıktan hiç bir 
zaman uzak kalma 
dılar. Asıl niyetleri 
Türk milletini böl 
mek, parçalamak, diz 
çöktürmek olan bu 
emperyalist ve siyo 
nist ülkelerin, kur 
dukları PKK, PYD, 
KCK, İŞİD gibi terör 
örgütleriyle mil
letimizi bölmek iste
dikleri çok açıktır. ”

KARARLILIK 
GÖSTERGESİ 
İsmail Beki, Afrin 
harekatının Türk Mil
letinin bütünlüğünün 
ve kararlılığının en 
büyük göstergesi 
olduğunu belirterek, 
"Mevzu bahis 
vatandır. Ülkemize

Afrin’de terör örgüt-ve milletimize kanlı 
silahlarını çeviren 
terör örgütlerinin 
devletçilik paranoya 
ları ve bunları destek 
leyenlerin heves
lerini kursaklarında 
bırakmak, terör kori
dorunu yerle bir 

etmek Türk milletinin 
boynunun borcudur. 
Bugün itibariyle ku
rulan bütün tuzaklar, 
hükümetimiz ve mu 
halefetin milli duru 
şu, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin karar 
lılığı ile 5 günde 

len darmadağın 
olmuş, kaçacak delik 
aramaktadırlar. Bu 
harekat Türk milleti 
nin bütünlüğünün ve 
kararlılığının en 
büyük göstergesi 
olacaktır” dedi.

BAĞIŞ KAMPANYASI 
BAŞLATTILAR 
Türk Silahlı Kuvvet
lerine mühimmat des 
teği vermek amacıy 
la bağış kampanyası 
başlattıklarını dile 
getiren Beki, "Biz 
lerde Gemlik Esnaf 
ve Sanatkarlar Odası 
olarak çorbada tuzu- 
luz olsun diye Türk 
Silahlı Kuvvetlerimi 
ze mühimmat deste 
ği sağlamak 
amacıyla, esnafımız 
karının bir bölümünü 
TSK’ya bağışlıyor. 
Esnaf teşkilatı olarak 
kanımızla, canımızla, 
paramızla, duamızla, 
devletimizin yanında 
olduğumuzun bilin
mesini istiyoruz. 
Allah Mehmetçiği 
m izin yar ve 
yardımcısı olsun” 
diye konuştu.

Türkiye’deki tüm noterler araçların yalnız satışını değil, tescil ve sicilini de tutacak.

N netler vanndaıı başlanarak ruhsal verebi lecek
Emniyet Genel 
Müdürlüğü yapılan 
araç tescil ve sicil 
işlemlerinin 1 
Şubat tarihinden 
itibaren noterler 
aracılığıyla gerçek 
(eştirileceğim bildir 
mesi üzerine, 
ilçemizdeki noterler 
hazırlıklarını 
tamamladılar. 
Gemlik 2. Noteri 
Ferhat Ertekin 
yapılan mevzuat 
değişikliği ile 
noterlerin araç 
tescil ve sicil

işlemlerini yapması nin emniyet birim- 
mn önünün açıldığı teriyle konuya
nı Noterler Birliği teknik hazırlıklar

yaptıklarını söyledi. 
Ertekin, noterlerin 
2.el araç satış 
işlemlerini gerçek 
leştirdiklerine 
dikkat çekerek mev 
cyt uygulamada, 
tescil işlemlerinin 
Emniyet birimlerin 
ce yapıldığım ve 
tescil belgesini 
(ruhsat)ın emniyet- 
birimlerince verildi 
ğini, artık tescil ve 
sicil işlemlerinin ve 
ruhsat belgeleri 
vermenin TNB göze 
timinde Noterlerce

gerçekleştirileceği 
ni söyledi. Ertekin 
açıklamasında, 
“Bize ruhsat için 
başvuranlar artık 
beklemeyecek, 
satış sözleşmesi 
yapılır yapılmaz 
araçı alan şahıs 
aynı anda ruhsatını 
da alacak. Bu tüm 
halkımızın yararına 
bir uygulamadır. 
Artık araçların sicil 
kayıtları Noterlik
lerde tutulacaktır. 
Tescil işleminde 
sadece ve devir

yok aynı zamanda 
tescil de yapılacak’1 
dedi.
Noter Ferhat Erte 
kin, araçların yarın 
dan itibaren tüm 
tescil ve sicil 
işlemlerinin Türki 
ye’deki 950 ye 
yakın noter 
tarafından 
yapılacağını 
söyledi. Ertekin, bu 
işlemini bürokra 
siyi azaltacağını, 
vatandaşın işinin 
kolaylaştıracağını 
da belirtti.

GirîttfeRumeli'denzorunlugöciin 
95, yılı için anma töreni düzenlendi
Gemlik Girit ve savaşlarda, Iskele’de yapılan İsmail Beki,
Rumeli Türkleri yollarda hayatlarını törene Kaymakam Ticaret Borsası
Kültür ve Daya kaybedenlerin Gürbüz Karakuş, Başkanı Özden
nışma Derneği, anısına bu yıl da Belediye Çakır, Kent
Girit ve Rumeli’den anma töreni Başkanvekili Vedat Konseyi Başkanı
zorunlu göçün 95. düzenledi. Büyükgölcügezli, Mukaddes Serim,
yılı nedeniyle göç Pazar günü Esnaf ve Sanat dernek üyeleri
sırasında ve saat 14.oo de karlar Odası Başkanı katıldı.
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Bursa'da bir evde 
piknik tüpünün 
patlaması sonucu 
çıkan yangında 1 
kişi ağır yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre olay, akşam 
saatlerinde Bur 
sa'nın Osmangazi 
ilçesi Kocanaip 
Mahallesi'nde 
meydana geldi. 
Ramazan K.'ya (60) 
ait evde piknik 
tüpünün patlama 
sının ardından 
yangın çıktı.
Olayda evde yalnız 
yaşayan Ramazan 
K. ağır yaralandı. 
Yaralı olay yerine

gelen sağlık ekip
leri tarafından 
Bursa Devlet Has
tanesine kaldırılır 
ken, 20 itfaiye eri 
nin 5 araçla müda

hale ettiği yangını 
söndürme çalış 
maları esnasında 
binanın çatısında 
çökmeler 
meydana geldi.

Tek katlı binanın 
küle dön düğü 
yangın, çevre 
binalara sıçra 
madan söndü 
rüldü.

hrsa'ia mstınıcı Merasim
Bursa'da düzenle
nen uyuşturucu 
operasyonunda 
gözaltına alındıktan 
sonra adliyeye sevk 
edilen 2 kişi 
tutuklandı.
Alınan bilgiye göre,

İl Emniyet Müdürlü 
ğü Narkotik Suçlar 
la Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri 
U.A. ve E.D'nin 
uyuşturucu ticareti 
yaptığını belirledi. 
Ekipler, şüphelileri

Yıldırım ilçesinde 
gözaltına aldı. 
Zanlıların üzerinde 
ve evlerinde 
yapılan aramalarda 
bir miktar eroin, 
sentetik kannabi- 
noid, esrar ve

metamfetamin ele 
geçirildi.Emniyet
teki'işlemlerinin 
ardından adliyeye 
sevk edilen U.A. ve 
E.D. çıkarıldıkları 
mahkemece 
tutuklandı.

(aMatıtonmgıniııiııluılarııanitı
Orhangazi de bir 
apartmanın çatı 
katında çıkan yan 
gında kafeste bulu
nan 11 güvercin ya
narak telef oldu. 
Yangın, gece saat 
23.45 sıralarında 
Orhangazi ilçesi 
Camikebir Ma
hallesi Cumhuriyet 
Caddesi'nde mey
dana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, 4 katlı 
bir apartmanın çatı 
katında bilinmeyen 
bir sebepten dolayı 
alevler yükselmeye 
başladı. Çevre 
sakinlerinin haber 
vermesi üzerine 
olay yerine çok 
sayıda itfaiye ve 
sağlık ekipleri sevk 
edildi. Polis ekipleri

yangın nedeniyle 
çevrede güvenlik 
önlemi aldı.
Yangın nedeniyle 
cadde üzerinde otu
ran vatandaşlar 
panikle sokağa 
çıkarken, yangının 
çıktığı apartman 
kısa sürede 
boşaltıldı. Yangının 
bulunduğu caddeye

gelişigüzel bırakı 
lan araçlar, it
faiyenin olay yerine 
ulaşmasına engel 
oldu. Bazı otomo
biller vatandaşların 
yardımı ile yol 
kenarına çekildik
ten sonra itfaiye 
ekipleri yangına 
müdahale edebildi. 
Öte yandan

yangının çıktığı 
apartmanda bir 
vatandaşın 
güvercin beslediği 
ve yangında 12 
güvercinden 11'inin 
yanarak telef 
olduğu Tinin ise 
kurtulduğu belir
tildi. Yangınla ilgili 
tahkikat devam 
ediyor.

Seyir halinıleki 
otomobil aleu alev 

yandı

İnegöl de seyir halindeyken bir anda 
alev alan otomobil korku dolu anların 
yaşanmasına neden oldu. Sürücü 
Mehmet Sontay araçtan atlayarak yan
maktan son anda kurtulurken,olay anı 
bir vatandaş tarafından kamera ile 
saniye saniye görüntülendi. Olay İn
egöl ilçesi Hamzabey Caddesi 
kavşağında meydana geldi. Mehmet 
Sontay'ın kullandığı 06 MFH 06 plakalı 
otomobil seyir halindeyken bir anda 
motor kısmından alevler yükselmeye 
başladı. Mehmet Sontay, bir faciaya 
neden olmaması için yanan aracını yol 
kenarına yanaştırmak isterken otomo
bil bir anda alev topuna döndü. Oto
mobilden atlayarak son anda canını 
kurtaran Mehmet Sontay'ın haber ver
mesi üzerine olay yerine gelen İtfaiye 
ekipleri tarafından yanan aracı kısa 
sürede söndürdü.
Hurda yığını haline gelen otomobilin 
yanma anı ise bir vatandaş tarafından 
kamera ile saniye saniye görüntülendi. 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

GemlikKjfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

nCİLSATILIK
HİSARTEPE MAHALLESİNDE 

FULL DENİZ MANZARALI 
4+1 DUBLEKS EV 

SAHİBİNDEN SATILIKTIR 
053585451 08

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

Afrin...
Atatürk’ümüzün ölümünden önce, Hatay 

misa ki milli sınırlarımız içine barış ile dahil 
edilmiştir.

2. Cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü dönemi 
2.Dünya savaşının patlak verdiği yıllardır.

Savaştan yeni çıkmış olan silahlı kuvvetleri 
mizin zaferi sonucu kurulan Türkiye Cumhuri 
yeti devleti kurulduktan hemen sonra, yeni bir 
dünya savasının kenarında bulmuştur kendini.

Faşist Alman ordusu Yunanistan’ı alarak 
Edirne’ye dayanmış, Meriç Nehri üzerinde 
köprüler kurmaya başlamıştır.

0 günkü İnönü Hükümetinin usta dış politi 
kası ile Türkiye savaşa sokulmamış ve Alman 
silahlı kuvvetleri Rusya’ya yönelmiştir.

Ülke savaş durumuna girmiş, savaş ekono 
misi uygulanmaya başlanmış.

0 günler karartmaların, yoklukların, sıkıntı 
ların yaşandığı yıllardır. Karne dönemidir.

Rahmetli İnönü’nün "Sizi aç bıraktım ama, 
babasız bırakmadım. ” sözü o yılların sıkıntıla 
rını anlatan bir öz değiştir.

0 günlerden bugünlere geldik.
Türk ordusu kendi sınırların dışında Kıbrıs 

Barış Harekatından başka bir askeri girişimde 
bulunmadı.

1974’ten bu güne Türk Ordusu ilk kez iç 
karışıklığa sürüklenen, bunda da Türkiye’nin ve 
AKP hareketinin büyük payı olan bu ülke 6 
yıldır bir iç savaş yaşıyor.

Milyonlarca Suriyeli başka ülkelere göç 
etmek zorunda kaldı.

Oysa, Başbakan Erdoğan ile Suriye Devlet 
Başkanı Esat arası o kadar güzeldi ki, Şam’da 
Türkiye ilk kez bakanlar kurulu toplantısı yaptı. 
Su anlaşmaları, mayın toplama anlaşması, 
vizelerin kalkması anlaşmaları yaptılar. Mavi 
turlara aileleriyle çıktılar.

Ne olduysa ABD’nin Büyük Ortadoğu Pro
jesinin as başkanlığı Başbakan Erdoğan’ın 
kabul etmesiyle oldu.

Suriye Türkiye de dahil Esat ı devirmek için 
iç muhalefeti güçlendirdi, ABD ve müttefik
leriyle iç savaş çıkarıldı.

Esat 6 yıldır iktidarda ama, Suriye perişan.
Türkiye bu savaşın en büyük mağduru oldu. 

3.5 milyon Suriyeli Türkiye ye göç etti. Suriyeli 
göçmelere bakmak zorunda kaldık.

Bugün geldiğimiz nokta ortada.
Dostu sandığımız ABD kuzey sınırlarımızda 

Irak’tan Akdeniz’e açılacak bir kürt koridoru 
için PKK nın uzantısı olan PYD’yi eğitmeye, 
silahlandırmaya başladı.

Türkiye ABD den gözgöre göre kazık 
yemişti.

Hem as başkanlık vereceksin, sonra Türkiye 
düşmanlarını sınırımızda tehdit unsuru 
yapacaksın.

Bu konuda hükümet ABD ile ters düşünce 
dış politikada sırtını Rusya ve İran’a dayamaya 
başladı.

Ama ABD nin PYD ye gönderdiği silahların 
artması iç güvenliğimizi tehdit etmesi uyarılar, 
fayda sağlamayınca bugün askerimiz Suriye ye 
girdi. Suriye ye giren Türk Ordusunun "zeytin 
dalı harekatı” bizi ABD ile karsı karşıya getire
bilir. Türkiye güvenli bir koridor da güvenlik 
sağladıkta fı sonra askerimizi sınırlarımıza çek
melidir.

Yoksa bu işin sonu nereye gider bilinmez.

Saadet Partisi Gem
lik İlçe Başkanı Ah 
met Vakkas Yıldız, 
yönetim kurulu 
üyelerinden oluşan 
kalabalık bir heyet 
ile Gemlik Karade 
nizliler Derneği Baş 
kanı seçilen Yusuf 
Güngör Al ve yeni 
yönetimini ziyaret 
etti. Dernek başkanı 
Yusuf Güngör Al; zi
yarette yaptığı ko 
nuşmada "Derneği 
mizin kuruluş ama 
cı; öncelikle üyele 
rimizin sosyal ye 
kültürel birlikteliğini 
sağlamaktır. Bunun 
yanında, karadeniz 
bölgesi içerisinde 
yer alan illerimiz ve 
bu illerimiz adına 
kurulan dernekleri 
bir çatı altında yani 
federasyon oluşu 
mu içerisinde topla
mak istiyoruz.” 
dedi.

HSftBSSlifi
Gemlik Belediyesi 
Muhtarlıklar ve Halk 
la ilişkiler Müdürlü 
güne bağlı olarak 
hizmet veren beyaz 
masa birimi, 2017 
yılında da vatandaş 
ların çözüm adresi 
oldu. Bu kapsamda 
vatandaşların Beledi 
ye ile ilgili hür türlü 
istek ve şikâyetle 
rine çözüm üretmek 
için 7/24 hizmet 
veren Beyaz Masa 
Birimine 2017 yılı 
içerisinde 19 bin 520 
başvuru yapıldı.
Yapılan başvuruların

Yusuf Güngör Al, 
"Saadet Partisi ile il
gili olarak, Saadet 
Partisi’nin gerek 
yerel gerekse genel 
siyaset içerisindeki 
uzlaşmacı tavrını 
görüyor ve takdir 
ediyorum Ülkemizin 
birlik ve beraberliğe 
ihtiyaç duyduğu bu 
günlerde, bu anlayı 
şa sahip siyasi par
tilere başarılar 
diyoruz” dedi.
Saadet Partisi İlçe 
Başkanı Ahmet Vak 
kas Yıldız konuşma 
sında; "Nasıl ki, 
dernekler dahi bir 
federasyon çatısı 

tamamı işleme alınır 
ken, 444 16 05 numa 
rah çağrı merkezine 
gelen istek ve şikâ 
yetler anında değer 
lendirmeye alınarak 
ilgili birimlere yön
lendirildi.
Öte yandan ekipler, 
Facebook ve What- 
sapp uygulamala 

altında birleş mek 
ihtiyacı duyuyorsa 
ülke olarak da birlik 
ve beraberliğe ihtİ 
yacımız vardır. Saa 
det Partisi olarak 
düşüncemiz, önce
likle ülkemizdeki 
birlik ve beraberliği 
tesis etmektir. Bunu 
sağlamak içinde tari 
himize bakmak 
yeterli olacaktır. AB 
- ABD sevdası ve 
siyaseti ile bu 
birlikteliği sağlaya 
mayız. Bizim mede 
niye imiz Avrupa 
Birliği medeniyetin 
den çok daha köklü 
ve çok daha insan 

rıyla, vatandaşların 
en hızlı şekilde 
sorunlarını aktara
bilmeleri için gelen 
talep ve şikâyetlerde 
gerekli birimler ile 
görüşüp vatandaşla 
ra ayrıca geri dönüş 
sağladı. Beyaz Masa 
mn, vatandaş ve 
belediye arasındaki 

çıldır. Batı ve 
ABD’nin ikiyüzlü 

politikası bugün bizi 
haklı olarak Afrin’e 
müdahele etmek 
mecburiyetinde 
bırakmıştır. Yaşa 
nan ların bu nok
taya gelmesindeki 
en büyük etken dost 
kabul ettiğimiz İsrail 
ve müttefik kabul 
ettiğimiz ABD’nin 
büyük İsrail projesi 
doğrul tuşunda 
çalışıyor olmasıdır. 
Bu şer güçlerin 
emellerini boşa 
çıkartmak için İslam 
Birliği’ni kurmak 
zorundayız.”

iletişimi daha sağlık 
lı hale getirdiğini be
lirten Belediye Baş 
kanı Refik Yılmaz, 
“Belediye olarak en 
önemli görevlerimiz
den biri halkımızın 
talepleri doğrultu 
sunda hizmet ver
mek. Bu çaba ile 
çalışmalarımızı yürü 
tüyoruz. Beyaz Ma 
sa, vatandaşla bele 
diye arasında köprü 
vazifesi görerek 
vatandaşın meşru 
taleplerini ivedilikle 
karşılamaya çalış 
maktadır” dedi.

KONGRE İLANI
TÜRKİYE YABDIM SEVENLEB DERNEĞİ GEMLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞI

Dernek Kod No : 16 006 092
Demeğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 17.02.2018 günü saat 11.oo de Atatürk Kor

donu Avcılar Çay Bahçesinde yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. genel kurul toplantısı bir hafta sonra aynı yer ve 

saatte tekrarlanacaktır.
Üyelerimize duyurulur.

Yönetim Kurulu Başkanı
GÜNDEM : Nermin Güner
1- Açılış ve saygı duruşu
2- Divan oluşumu
3- Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması, görüşülmesi
4- Denetleme Kurulunun çalışma raporunun okunması, görüşülmesi
5- Yönetim ve denetleme kurulunun ayrı ayrı aklanması
6- Yeni yönetim ve denetleme kurulunun seçimi
7- Dilekler ve istekler
8- Kapanış.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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atatiirKçü Hüsünce Derneji'nien Biintit Baltan Turu
Atatürkçü Düşünce 
Demeği Gemlik 
Şubesi, büyük 
balkan turu düzen
ledi. 7 gece 8 gün 
sürecek olan gezi 
kapsamında; Yu
nanistan, Arnavut
luk, Bosna, Hersek, 
Romanya ve Bul 
garistan gezilecek.

9 Mart 2018 tarihinde 
başlayacak Büyük 
balkan turu, 17 Mart 
2018 tarihinde sona 
erecek.
İpsala sınır kapısın 
da pasaport ve güm
rük işlemlerinin 
tamamlanması ile 
Dedeağaç, Gümül- 
cine, iskeçe üzerin 

den Kavala’da . 
konaklanılacak ve 2 
gün Kavala, Selanik 
ve üsküp, Tetova 
(Kalkandelen), 
Struga, Orhid, Tiran, 
Podgorica, Budva, 
Kotor, Dubrovnik, 
Trebinje, Poçitel, 
Blagay, Mostar, 
Saraybosna,

Belgrad, Sofya, 
Plovdiv, Filibe 
gezilecek şehirlerin 
adından Bursaya 
dönülecek.
Geziye sadece 
dernek üyeleri 
değil katılmak 
isteyen herkesin 
katılabileceği 
belirtildi.

Geziye katılmak 
isteyenler 15 Şubat 
2018 tarihine kadar 
pasaportları ile ADD 
Gemlik Şubesi’ne 
başvurmaları 
gerekiyor. Büyük 
Balkan gezisi yeşil 
pasaportlular için 
500 EURO‘dur. 
Diğer pasaportlular 

için 630 EURO’dur. 
Geziye katılacak 
olanların 15 Şubat 
tarihine kadar 
pasaportları ve 
100 EURO 
peşinatları ile 
derneğe 
başvurmaları istendi. 
Detaylı bilgi için 
Tel:0534 451 9212

Çınar ilköğretim 
Okulu’nda devam 
eden judo kursuna 
katılan öğrenciler,

antrenörleri 
Yasemin Tuylu ile 
beraber gittikleri 
Zonguldak 2.

Madenciler İller 
Arası Judo Turnu 
vasından 3 altın 1 
bronz madalya

alarak döndüler. 
24 kg.da Eda Naz 
Top 1.,47 kg. da 
Resul Alparslan

1,38 kg. da 
Muhammet Demir 
1. lik alırken, 34 kg. 
da Fırat Çelik de

3. lük kazanarak 
okulumuza yeni 
madalyalar kazan 
dırdılar.

Uludağ'da sömestr çılgınlım sürüyor
Türkiye'nin en 
önemli kış turizm 
merkezlerinden 
olan Uludağ 
sömestr tatili 
dolayısıyla cıvıl 
cıvıl. Kayaksever- 
lerin akın ettiği 
Uludağ'da oteller 
yüzde yüz doluluk 
oranına ulaştı. 
Sömestr tatilini 
Uludağ'da geçir 
mek için zirveye 
akın eden öğrenci 
gruplarının yanı 
sıra tatilciler ve 
günü birlikçiler

karın tadını çıka 
rıyor. Özellikle 
hafta sonu dolan 
zirvede karnaval 
tadında renkli 
görüntüler yaşa 
nıyor. Aşırı bir 
yoğunluk yaşanan 
Uludağ'da jan
darma tarafından 
güvenlik tedbireri 
had safhaya çıkarı 
lirken, Karayolları 
ekipleri de ulaşı 
mın rahat sağlan 
ması için gece 
gündüz çalışıyor. 
Uzun süre kar

sıkıntısı çeken 
otelciler ise son 
kar yağışı ve 
fırtınadan sonra 
kar kalınlığı 1.5

yaşayan işletmeler, 
sömestr tatilinde 
ise fiyatlara kişi 
başı 50-100 lira 
arısında zam yaptı.

metreye yaklaşınca 
rahat nefes aldı. 14 
Şubat Sevgililer 
Gününe kadar 
yüzde yüz doluluk

Alkoçlar Otel 
Böl ge Müdürü 
Erçin Yalçın, 
"Yoğunluk çok 
güzel. Özellikle 
1. bölge ve 2. 
bölge deki 
otellerde yüzde 
90 doluluk 
oranlarına ulaştık. 
Hafta sonları bu 
doluluk oranları 
yüzde yüz 
oluyor. Genelde 
İzmir, İstanbul, 
Bursa'dan çok 
talep oluyor" 
diye konuştu.

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

SAATTE TESLİM EDİLİR

GOL.ER AJANS
MATBAACILIK -YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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KcHtstl dönüşümde kira yanlıını fliincellendi
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığınca, 
2018'de ödenecek 
kentsel dönüşüm 
kira yardımları, 
Tüketici Fiyattan 
Endeksi'ndeki 
(TÜFE) artışa göre 
güncedendi. 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığından 
aldığı bilgiye göre, 
riskli alanlann ve 
riskli yapılann 
kentsel dönüşüm 
kapsamında sağlıklı 
ve güvenli yaşam 
alanları haline getir
ilmesi amacıyla 31 
Aralık 2012'de 
çıkarılan 6306 sayılı 
Afet Riski Altındaki 
Alanlann 
Dönüştürülmesi 
Hakkında Kanun 
kapsamında, riskli 
yapı olarak tespit 
edilen yapılardaki 
hak sahiplerine 
yapılacak kira

yardımları TÜFE 
doğrultusunda 
arttırıldı.
Bu kapsamda illere 
göre kira yardımları 
en düşük 595 lira, 
en yüksek 960 lira 
olarak belirlendi. 
Buna göre, kentsel 
dönüşüm kira be
deli Artvin, Bilecik, 
Bingöl, Bolu, Bur
dur, Çankırı, Erzin
can, Gümüşhane, 
Hakkari, Kırşehir, 
Nevşehir, Sinop,

Tunceli, Bayburt, 
Karaman, Kırıkkale, 
Bartın, Ardahan, 
İğdır, Yalova, 
Karabük ve Kilis'te 
595 lira oldu. Bu 
şehirlerde kiracılara 
bir kereye mahsus 
bin 190 lira, sınırlı 
ayni hak sahibine 
ise 2 bin 975 lira 
ödenecek.
Kentsel dönüşüm 
kira yardımının 675 
lira olduğu Amasya, 
Bitlis, Edirne, Gire

sun, İsparta, Kars, 
Kastamonu, 
KIrklareli, Muş, 
Niğde, Rize, Siirt, 
Uşak, Yozgat, Ak
saray, Şırnak, Os
maniye, Düzce'de 
ise kiracılara bir kez 
olmak üzere bin 350 
lira, sınırlı ayni hak 
sahibine 3 bin 375 
lira verilecek. 
Adıyaman, Afyon 
karahisar, Ağrı, 
Çorum, Elazığ, Kü
tahya, Ordu, Sivas,

Tokat, Zonguldak, 
Batman, 
Çanakkale'de ise 
kentsel dönüşüm 
kira yardımı 755 lira 
olacak. Bu kentler 
de kiracılara bir kez 
olmak şartıyla bin 
510 lira, sınırlı ayni 
hak sahibine ise 3 
bin 775 lira ödeme 
yapılacak.
Kentsel dönüşüm 
kira yardımı Aydın, 
Balıkesir, Denizli, 
Diyarbakır, Erzu
rum, Eskişehir, 
Gaziantep, Hatay, 
Mersin, Kayseri, 
Kocaeli, Malatya, 
Manisa, Kahra
manına raş, Mar 
din, Muğla, Sakarya, 
Samsun, Tekirdağ, 
Trabzon, Şanlıurfa 
ve Van'da 830 lira 
olarak belirlendi. 
Bu şehirlerde 
kiracılara bir kez 
olmak şartıyla bin

660 lira, sınırlı ayni 
hak sahibine ise 4 
bin 150 lira verile
cek.
Kentsel dönüşüm 
kira yardımının 
905 lira olarak 
belirlendiği Adana, 
Antalya, Bursa ve 
Konya'da da 
kiracılara bir 
kereye mahsus 
olmak üzere bin 
810 lira, sınırlı ayni 
hak sahibine ise 4 
bin 525 lira 
ödenecek.
Kentsel dönüşüm 
kira yardımının 860 
liradan 960 liraya 
yükseltildiği üç 
büyük şehir Ankara, 
İstanbul, İzmir'de de 
kiracılara bir kez 
olmak şartıyla bin 
920 lira, sınırlı ayni 
hak sahibine ise 
yine bir kez olmak 
üzere 4 bin 800 lira 
aktarılacak.

Fasaıwt, ılıe silosuna son! ae mslnıor
Dünya Ekonomik 
Fuarının en ilgi çe
kici teknolojisi "diji
tal kimlik projesi” 
oldu. Projenin ha 
yata geçmesi halin 
de pasaportsuz ve 
vizesiz olarak yol
culuk yapmak 
mümkün olacak. . 
48. Dünya Ekono 
mik Forumu (WEF) 
geçtiğimiz günlerde 
İsviçre'nin Davos 
kentinde düzen
lendi. Pek çok ülke

den üst düzey de
vlet yetkilisi ve pro
fesyonelin katıldığı 
etkinlikte dünyayı 
meşgul eden pek 
çok konu masaya 
yatırıldı. Siyasetten 
ekonomiye, 
sağlıktan eğitime 
kadar çeşitli 
sorunların tartışıl 
dığı forumda tek 
noloji de sürekli 
gündemdeydi. 
Yapay zekâ, block 
chain, insan sız

araçlar, akıllı şehir 
ler, kuantum bilgisa 
yarları gibi konular 
başta olmak üzere

bugünün ve 
geleceğin teknoloji
lerine yönelik pek 
çok yenilik geniş bir

bakış açısıyla 
tartışıldı.

PASAPORTSUZ 
YOLCULUK İLGİ 
ÇEKTİ 
Dijital teknoloji 
lerin lehinde ve 
aleyhinde pek 
çok görüşün dile 
getirildiği oturum
larda iki konu 
oldukça ilgi çekti. 
Bunlardan ilki orta 
vadeli projelerden 
biriydi ve sağlık

konusunu 
kapsıyordu. Buna 
göre söz konusu 
projede yeni nesil 
teknolojilerin 
yardımıyla 
insanların 120 
yaşına kadar 
yaşayabileceği 
ileri sürüldü. 
İkincisi ise kısa 
vadede hayata 
geçmesi planlanan 
pasaportsuz yolcu
luk ve dijital kimlik 
projesiydi.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAŞHHBBOaKYOl
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

ğ SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK * REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A
Tel:(0.224)5139683GEMLİK

KÜÇÜKKUMLA
ÖZGÜZEMU SİTESİNDE 

ınmzıiESfflu 
2+1DAİIESAHİBİNDENSATIUK
05353781800
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AK Parti, bu yılın 
bütçesi ve sosyal 
güvenlik politikala 
rıyla ilgili rapor 
hazırladı. Buna 
göre, doğum yardı 
mından eşini kaybe
den kadınlara nakit 
desteğine, geliri ol
mayana ücretsiz 
sağlık hizmetinden 
engelli vatandaşlara 
evde bakıma, 65 yaş 
üstü ne aylıktan ko
ruma ya muhtaç 
çocuklara sahip 
çıkılması na kadar 
10 başlıkta 51 milyar 
lık destek sağlana 
cak. Koruyucu 
ailelere 104 milyon, 
çocuk ve sevgi ev

lerine 537 milyon, 
ev tipi bakım merke
zlerine 297 milyon 
TL verilecek. Hamile 
kadınların 1.2 milyar 
liralık hastane 
faturasını devlet 
karşılayacak, eşi 
ölen kadınlara 894 
milyon TL nakdi 
yardım yapılacak. 
YENİ AJANDA 
HAZIRLANDI 
AK Parti Ekonomi 
İşlerinden Sorumlu 
Genel Başkan 
Yardımcısı Cevdet 
Yılmaz başkanlığın 
da hazırlanan ra
porda, hükümetin 
yeni döneme ilişkin 
sosyal güvenlik

ajandası ortaya 
konuldu. Raporda 
2018'e ilişkin he 
defler sıralandı: 
SAĞLIK FATURASI 
DEVLETTEN: 
Ödeme gücü ol
mayan 9.4 milyon 
vatandaşın sağlık 
giderlerini devlet 
karşılayacak. Bunun 
için yaklaşık 8.2 mil
yar lira ödeme 
yapılacak.
ENGELLİ BAKIMI 

İÇİN 6.4 MİLYAR: 
Yaklaşık 500 bin en
gelli vatandaşın 
evde bakımına 
destek amacıyla 6.4 
milyar lira kaynak 
aktarılacak.

1.2 MİLYON KİŞİYE 
DESTEK: 65 yaş 
üstü yaşlıların, 
bakıma ihtiyacı olan 
engelli vatandaşla 
nn ve engelli vatan 
daşların yakınlarına 
bağlanan aylıklar 
kapsamında 1.2 mi
lyon vatandaş için 
5.9 milyar liralık 
bütçe öngörülüyor. 
DOĞUM YARDIMI 
VERİLECEK 
ÇOCUKLAR 

AİLEDEN AYRIL
MAYACAK: 
Ekonomik yoksun
luk içinde olan 
yaklaşık 110 bin 
çocuk ve gencin 
ailelerinin yanında 

yetişmelerine imkân 
sağlayan sosyal ve 
ekonomik destek 
ödemeleri için 934 
milyon liralık destek 
sağlanacak.
KORUYUCU 

AİLELERE KO
RUMA: Korunmaya 
muhtaç çocuklarımı 
zın korunmalarını 
gerektiren süre 
içerisinde aile 
ortamında yetiştiril 
meleri amacıyla 
yürütülen koruyucu 
aile hizmetleri 
kapsamında ko
ruyucu ailelere bu 
yıl 104 milyon TL'lik 
ödeme yapılacak. 
ÇOCUK-SEVGİ EV

LERİ: Çocuk 
yuvaları, yetiştirme 
yurtları, çocuk 
kuruluşlarının gider
leri için 536.9 mi
lyon lira ödenek 
öngörüldü.
EV TİPİ BAKIM 
MERKEZLERİ: Ev 
tipi kuruluşlarda 
bakım hizmetinin 
verildiği çocuk ev
lerinin sayısı 
artınlacak. Bu ev
lerin giderleri için 
de 297.4 milyon lira 
aktarılacak.
AİLELERE DOĞUM 
YARDIMI: Bu yıl 1.2 
milyon aileye 571 
milyon liralık doğum 
yardımı yapılacak.

SSK- BAĞKUR' için flaş öneri!
Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarları Kon
federasyonu (TESK) 
Genel Başkanı Ben- 
devi Palandöken, 
SSK ve Bağkur 
arasındaki ayrıma 
son verilmesi 
gerektiğini söyledi. 
Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarları 
Konfederasyonu 
(TESK) Genel 
Başkanı Bendevi 
Palandöken, 
Bağkur’lu esnaf ve 

sanatkarın, diğer 
kesimlerle eşit hak
lara sahip 
olmadığını be
lirterek, “Esnaf ve 
sanatkarın emekli 
olması için ödemesi 
gereken 9 bin gün 
prim sayısının 
SSK’lılarda olduğu 
gibi 7 bin 200 güne 
indirilmesi gerek” 
dedi.
Palandöken, 
çalışanın hayatını 
kaybetmesi halinde

geride kalanlara 
aylık bağlanması 
için SSK’lıların 900 
gün, Bağkur’luların 
1800 gün prim 
ödemesi gerektiğini 
anımsatarak, iş 
kazası, hastalık, 
yaşlılık ve ölüm hal
lerinde SSK’lı ve 
Bağkur’lu 
ayrımlarına son ver
ilmesinin, eşitliğin 
sağlanması 
anlamına geleceğini 
bildirdi.
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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 51318 79
Gar. Kem. 513 12 05

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57.
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal MOd. 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 64
Mudanya 544 30 eo
Yenlkapı (212) 51e 12 12
Yalova (226) 811 13 23
IDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR-FERİBOTKAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Saveıllğl 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet MOd. 513 1° 28

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

OTOBÜS
ULAŞIM Şehirlerarası Oto- 261 54 00 

büs Terminali (18 Hat)R
Pemukkele 012 OO 20
DENİZ UÇAĞI ®1® ®e
Pegaaue Akmla Seyahat 014 03 02
METRO ®1® 12 12
Aydın Turfam 613 20 77
SOaer Turfam 612 10 72
Kant»eroQlu-Eaada« 114 4 0 40
Anıtur 614 47 71
Kemli Koç 012 O1 03

baAiticilab

E 
H

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habay 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gez 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagez 514 88 70
Totelgez_____________ 514 17 00

HASTANELER

B
E

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 20
Mer.8afi.Ooağı 513 10 60
Tomokey Tomografi 513 05 29
Acıbadem 280 44 44

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 51345 20

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 51323 25
Muhasebe Md. 5134521-182
Yazı İşi. Md. 513 4521-111
Su Arıza Yalnız 185

t
R

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

i Akçen Petrol . o13 1O 7O
MAR-PET 013 3o 33
Tuncay Otogez 013 -te 4S
Beyze Petrol 01® 01 03

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL :43 SAYI: 5994 

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)

lElllISlIEliM

VENÜS SİNEMASI
DELİHA2 

11.30-14.00-16.30- 
19.00-21.15 

ARİF VE 216 
11.30-14.00-16.30- 

19.00-21.30 
COCO 

11.30-13.30-15.45-
18.00-20.00
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikKErfez

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

www.yigitinsaatgemlik.com

YİĞİT İNŞAAT
I 987

YAPI 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

DUGUN SOLONU Hayal etmek SİZDfN... Gerçekleştirmek BİZDEN...

DÜĞÜN - NİŞAN L
SÜNNET - KINA i

YEMEKLİ I
YEMEKSİZ i

HER BÜTÇEYE

CGMIYGTLGRINIZ
■Çin . .

hizmetinizdeyiz M

UYGUN 
KİŞİYE ÖZEL VE 
HAZIR GELİNLİK 

KINALIK - NİSANLIK 
KAFTAN - 

ÖZEL DİKİM 
VE HAZIR ABİY

1 ÇEŞİTLERİMİZ itjS 
1 PROFESYONEL 

, \ KADROMUİUjL 
IHİZMETİNİZDEmZ

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

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

' YILI
REZERVASYONLARIMIZ 

BAŞLAMIŞTIR

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

GSM:0 532 615 3105 GSM: O 54152012 02

http://www.yigitinsaatgemlik.com
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